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info
Nytt utvecklingsstöd utlyst

Även om inte alla resultat för utvecklings-
stödet 2004 är publicerade än ser det ut 
som att Sverige går mot ett rekordår!

Nu har den nya utlysningen för utveck-
lingsstöd kommit och denna gång innefat-
tar den alla varianterna; stöd till enskilt 
projekt, Slate funding 1 och 2, Slate 
funding 2nd stage och nykomlingen från 
i fjol, MEDIA New Talent. 

Deadlines är 15 februari för New Talent 
och 8 februari och 31 maj för de övriga. 

Förändringar
Några saker är nya för i år. Större vikt 
läggs vid företagets ekonomiska kapacitet 
och det ställs numer krav på att bolag som 
söker stöd för enskilt projekt ska ha existe-
rat i minst ett år. Detta krav ställdes i 2004 
års utlysning på bolag som sökte Slate fun-
ding, i år är det tre år som gäller för denna 
ansökan. Skulle bolagets ekonomi inte 
bedömas vara tillräcklingt stabil kan bola-
get erbjudas stöd om de kan visa upp en 
bankgaranti eller få stödet utan förhandsfi-
nansiering, dvs man får hela summan efter 
det att slutrapporten godkänts. 

Man har tidigare kunnat tillgodoräkna sig 
erfarenheten hos bolagets utvecklingschef. 
Detta är inte längre möjligt, och vill man 
använda sig av en anställd producents erfa-
renhet måste denne varit anställd i bolaget 
i minst ett år. Även bolagets vd eller ägares 
erfarenheter kan räknas. 

Projektlängd
Den som vill söka stöd till animation kan 
inte längre tillgodoräkna sig kortfilm som 
referensarbete, utan måste tidigare ha pro-
ducerat en animation på minst 24 minuter. 
Den produktionen kan dock fortfarande 
vara den sammanlagda längden för en serie. 
När det gäller de kreativa dokumentärerna 
har längden för en serie satts till 25 minuter 
per avsnitt. 

Dokumentärfilmare och innehåll
Det finns ytterligare några förändringar 
som enbart gäller dokumentärfilmare. Det 
är inte längre möjligt att söka Slate funding 
2 (dvs 100 000 – 150 000 euro) med enbart 
dokumentärprojekt. Man har också specifi-
cerat ytterligare vilka projekttyper som inte 
är godkända att söka för. Hit hör nu även 
live-inspelningar, djurdokumentärer, ma-
king of-program. För multimedia har man 
specificerat att man inte kan söka för en-
cyklopedier, kataloger, databaser, manualer 
och skolprogram. 

Projekt i produktion
Tidigare har det inte funnits uttalade krav 
på att de produktioner som ingått i en 
Slate funding ska ha gått i produktion för 
att kunna söka Slate funding 2nd stage, 
det som har varit i fokus är hur stor del 
av pengarna som betalats ut från kommis-
sionen till kontot. Nytt för i år är att man 
måste ha gått i produktion med minst ett 
av projekten från första Slate-omgången. 
För en Slate med enbart dokumentärer gäl-
ler att minst en tredjedel av projekten från 
första omgången ska ha gått i produktion. 
Man kommer över lag att ta större hänsyn 
till hur bolaget lyckats i samband med tidi-
gare MEDIA-stöd. 

MEDIA New Talent
Det kan kännas som att kraven är högre 
och dörrar har stängts, men MEDIA New 
Talent öppnar för nya målgrupper. Precis 
som tidigare är det enbart projekt som ut-
vecklats inom ramen för någon av MEDIA 
Training-initiativen som är godkända.

Däremot har man sänkt kraven på tidigare 
erfarenhet. Här gäller fortfarande två ani-
merade kortfilmer som referens och för 
fiktion räcker det med två kortfilmer på 
minst 5 minuter. Om bolaget som söker 
varit samproducent för en långfilm eller 
animation räcker det med en andel i filmen 
på minst 30%, man måste alltså inte ha va-
rit huvudproducent. Bolag som redan har 

utvecklingsstöd från MEDIA Plus, Slate 
funding eller enskilt projekt kan fortfa-
rande inte söka detta stöd. 

Som ni märker är det några nya saker att 
tänka på. Vi på Desken är redo för era 
frågor och hoppas att Sverige kommer att 
fortsätta lyckas bra i tilldelningen!

Brysselnytt
Man har börjat med ett nytt system för att 
registrera dem som får stöd, enligt regist-
reringsbevis och inte som tidigare enligt 
bankkonto. Detta är förklaringen till den 
Legal Entity form som nu måste fyllas i av 
alla som har stöd. Man ska då även skicka 
in ett nyligen utfärdat registreringsbevis. 

När det gäller uppdaterade registrerings-
bevis är det viktigt att skicka ett sådant 
till Bryssel vid exempelvis flytt. Adressen 
på registrerignsbeviset samkörs med den 
adress banken har och om dessa inte stäm-
mer överens stoppas betalningen. 

MEDIA ska synas
Förberedelserna för ett nytt MEDIA-pro-
gram pågår som bäst och vi vill därför på-
minna alla er som har stöd om vikten av att 
inte glömma att ta med programmets logo-
typ på det marknadsföringsmaterial som tas 
fram. För att få igenom den budget som 
äskats och på så sätt kunna fortsätta att ge 
stöd till den audiovisuella branschen är det 
viktigt att programmet syns.

Gamla skulder?
Det finns fortfarande bolag som har skul-
der, framför allt förknippade med MEDIA 
II stöd. Skulle detta gälla er, ta kontakt 
med er kontaktperson nere i Bryssel för att 
undvika att det går för långt.  

När bolag som står i skuld till kommissio-
nen (gäller alltså inte bara inom MEDIA-
programmet) beviljas nya stöd kommer 
de nya stöden att i första hand kvittas mot 
gamla skulder. 



Manusutveckling
Tre gånger om året arrangerar Sources2 manusutvecklings-
kurser. Först ut 2005 är en workshop i Budapest i Ungern 
1-9 april. Förutom de vanliga grupperna med inriktning på  
spelfilm kommer en grupp att ägna sig åt kreativ dokumentär. 
Synopsis på en sida och ett treatment på 10-15 sidor ska fin-
nas med i ansökan. Under en tremånadersperiod fortsätter 
handledningen på distans och avslutas med träff  då man äg-
nar en heldag åt projektet. Priset är 1800 euro för en deltaga-
re, för ytterligare en deltagare med samma projekt 900 euro. 
Summan inkluderar kost och logi. Sista ansökningsdatum är 1 
december. www.sources2.de

Management
För ett år sedan ordnade European Films Crossing Bor-
ders sin första kurs i anslutning till filmfestivalen i Berlin. 
Liknande workshops, med inriktning på internationell mark-
nadsföring, har sedan dess arrangerats i Cannes, San Sebas-
tian och Karlovy Vary strax före festivalstart. Nu är det åter 
dags för Berlin där 2005 års workshop äger rum 8-9 februari, 
festivalen startar den 10 februari. Yrkesverksamma inom 
filmindustrin får råd från europeiska experter inom mark-
nadsföring och försäljning. Fallstudier, rättigheter, pitchning, 
och förhandlingskunskaper kommer också att behandlas un-
der dessa två dagar. Pris 300 euro (anmälan före 1 dec), 375 
euro (anmälan senast 31 dec), inklusive hotell 555 euro (an-
mälan före 1 dec) och 625 euro (anmälan senast 31 dec). An-
mälningsblankett finns på www.eufilmscrossingborders.com 

Art-House Cinemas: Action & Management
Venedig, 8-18 mars 2005
En kurs för europeiska arthouse-biografägare och personal. 
Under den del som kallas Action går man igenom bland an-
nat igenom biografhistoria, publik, filmer, programsättning, 
festivaler. Inom managementdelen tar man upp ekonomi, 
rättigheter, redovisning, projektfinansiering. Kursen ges på 
engelska, franska, tyska och italienska med simultanöversätt-
ning, deltagarna delas även in i mindre grupper där undervis-
ning sker på ett av språken. Kostnaden 500 euro inkluderar 
logi, frukost och lunch. Sista anmälningsdatum är 6 decem-
ber. www.art-et-essai.org

Nya utbildningsmöjligheter!
Det är nu klart vilka utbildningar som får stöd för nästa år 
och bland dessa märker vi många av de vi redan känner till, 
men även en hel del nykomlingar. Mer om dessa kommer i 
framtida nyhetsbrev när det är dags att ansöka. 
 
- Bristol Animation Workshop på tre månader (UK)
- Holden Script & Pitch (Italien)
- The Art of  Screenwriting with Transnational Extend (Spa-
nien)
- Katapult European Script Centre (Ungern)
- The Animation Professional Training Workshop 2004-2005 
(Danmark)
- Directors’ Training Programme for Fiction and Documen-
tary by Maurits Binger Film Institute (Nederländerna)
- Innovating Video Art through New technologies (Italien)

- TransISTor,  International Centre for Art and New Techno-
logies (Tjeckien) 
- Ateliers Premiers Plans (Frankrike)
- VocINet, ett nytt nätverk för lärare inom interaktiva media, 
organiserat av International Center for New Media (Öster-
rike)

Sources2-projekt på bio
Manusförfattaren/regissören och producenten till filmen 
”Falla vackert” – Lena Hanno Clyne och Anne-Marie Söhr-
man Fermelin från Gilda Film – blev antagna till manuskur-
sen Sources 2 och gick den hösten 2000 i Wien. De hade sökt sen Sources 2 och gick den hösten 2000 i Wien. De hade sökt 
med två olika manus och ”Falla vackert” blev antaget. För att 
kunna arbeta med manuset på kursen översattes det till engel-
ska. Deltagarna delades in i grupper där varje grupp leddes av ska. Deltagarna delades in i grupper där varje grupp leddes av 
en erfaren ”script advisor”, i deras fall Gaby Prekop. I Anne-
Maries och Lenas grupp arbetade man med fyra projekt. 

För både Anne-Marie och Lena var den här kursen det som 
behövdes för att ge manuset en nytändning. Professionell 
vägledning, andras åsikter och även läsning och diskussion av 
de andra kursdeltagarnas manus hjälpte dem en stor bit fram-
åt i det egna arbetet. Eftersom både kursdeltagare och script 
advisors kommer från olika delar av Europa gav det nya 
infallsvinklar som många gånger skilde sig från det invanda 
nationella tänkandet. Anne-Marie var inte med på hela kursen 
men kom dit under de sista dagarna. Båda tyckte att det var 
en stor fördel att de tillsammans hade varit med på kursen 
och arbetat med utvecklingen av manuset. Efter kursens slut 
följde en period 
på tre månader då 
de arbetade vida-
re med manuset 
under vägledning 
av deras script 
advisor. Kursen 
avslutades sedan 
vid en träff  på 
några dagar då 
gruppens manus 
gicks igenom igen. 

”Falla vackert” var det första långfi lmsmanuset för Anne-
Marie och Lena. De hade sökt stöd hos fi lmkonsulenterna 
men ännu hade ingen nappat. Efter Sources 2 och ytterligare 
några vändor med manuset fi ck de löfte om planeringsstöd 
hos fi lmkonsulent Per Nielsen med det förbehållet att de 
först gjorde en pilot. Filmen fi ck sedan förhandsstöd och den 
12 november i år har ”Falla vackert” svensk premiär.  

ASGD
Branschorganisationen Assocation of  Swedish Game Devel-
opers, ASGD startade 2003. Organisationen arbetar för att 
stärka och stödja den svenska spelbranschen och står både 
allmänheten och spelbranschen till tjänst för att förmedla 
kontakter, informera och tillhandahålla statistik inom data-
spelsfrågor. www.asgd.se   

K U R S E R  &  S E M I N A R I E R

Ur filmen: Simon Mezer och Leyla Belle Drake. 



Stockholms filmfestival, 18 - 28 november
Den 15:e upplagan av Stockholms filmfestival går av stapeln 
18-28 november. MEDIA Desk och SFI är värdar för en 
dokumentärkväll den 23 november. SFI:s magasin ”Made in 
Sweden” kommer denna gång lagom till IDFA i Amsterdam 
och handlar därför om svensk dokumentärfilm. Vill du delta, 
kontakta oss. Desken kommer att finnas på plats på festiva-
lens Sales Office på hotell Lydmar eftermiddagar den 23 och 
24, kom gärna och träffa oss där!

Cartoon Movie, 10 12 mars
I Babelsberg Studio i Potsdam, Tyskland äger CARTOON 
Movie rum den 10-12 mars. Hit kommer europeiska produ-
center av animerad långfilm för att diskutera finansiering och 
samarbete över nationella gränser. De får också chansen att 
presentera sina projekt för de beslutsfattare, investerare och 
distributörer som finns på plats. Sista ansökningsdatum för 
projekt är 1 december. Projekten kan delta i fyra olika stadier: 
idé (treatment/synopsis), utveckling, produktion och färdig 
film. Filmen ska vara, eller beräknas bli, minst 60 minuter, få 
biografdistribution och vara ett samarbete mellan minst två 
europeiska länder. Mer information finns på www.cartoon-
media.be 

Berlin Film Festival, 10-20 februari 2005
MEDIA Desk och Antenner i Tyskland finns på plats med 
egen informationsdisk vid The European Film Market. Här 
kan producenter, distributörer, försäljningsagenter från ME-
DIA-programmets medlemsländer gratis använda disken som 
mötesplats, lämna meddelanden och lägga ut informations-
material. Förra årets experiment med ”share-your-slate” föll 
väl ut och även detta år finns möjlighet för bolag som har 
fått slate funding att träffas och diskutera sina projekt. Kon-
takta Desken om du är intresserad av detta. 

Sista dag ackreditering till Berlinfestivalen är den 15 decem-
ber. Mer information hittar du på www.berlinale.de

Nya goda resultat!
Stockholms filmfestival Junior (med 10 000 euro)  och BUFF 
(med 21 599 euro) har gjort Uppsala Kortfilmfestival sällskap 
bland festivaler som får stöd från MEDIA. 

WG Film har fått stöd för tv-distribution på 51 000 euro för 
sitt projekt “An ordinary family”. 

Det står också klart att svenska distributörer får sammanlagt 
453 671 euro att återinvestera i distributionskostnader, 
samproduktioner och MG:s för europeiska filmer via det 
automatiska biografstödet. 

Selektivt stöd har gått till Triangelfilm för “5x2” och 
“Torremolinos 73”, SF för “Ae fond kiss”, Folkets bio för 
“Brodeuses” och “Hotel”, Nordisk film för “Around the 
world”, Nonstop Entertainment för “Se mig” och “Shouf  
Shouf  Habibi!” och Scanbox för “The Machinist”.

Dessutom har en bulgarisk och en slovensk distributör 
fått stöd för att distribuera “Lilja 4-ever” och en slovensk 
distributör har anslutit sig till gruppen som distribuerar 
“Ondskan”. 

På vår hemsida finns översikt över årets samtliga resultat.

Framtid som expert?
Kommissionen är på jakt efter ytterligare experter som 
kan hjälpa till med utvärdering av ansökningar inom 
samtliga områden; utbildning, utveckling, distribution och 
marknadsföring. 

För att komma i fråga ska man kunna engelska och ytterligare 
ett språk och ha erfarenhet av att ha arbetat med minst två av 
MEDIA-programmets medlemsländer. Dessutom krävs att 
man har specifik erfarenhet av något av de olika områdena. 

• Utbildning: Erfarenhet av fortbildning, projektled-
ning, företagsledning, multimedia, digitala tekniker.

• Utveckling: producenter, utvecklingschefer, tv-re-
daktörer, försäljnings- och inköpsansvariga, festival-
programmerare, ekonomichefer, produktionsledare. 
Man ska ha erfarenhet av utveckling och produktion 
och en god kunskap om utvecklingsprocessen, även 
ekonomiskt. 

• Distribution: distributörer, biografuthyrare, sälja-
genter. Även producenter etc för utvärdering av tv-
distributionsstödet. Kännedom om flera marknader. 

• Marknadsföring: producenter, manusförfattare, re-
gissörer, distributörer, säljagenter, programinköpare. 

Kontakta Desken för ytterligare information och 
ansökningshandlingar. 

Schweiz ny medlem i programmet
Schweiz har skrivit på nio av EU:s punkter och ett av dessa 
är medlemskap i MEDIA-programmet som Schweiz påbörjar 
den 1 januari 2006.

Två svenska priser i Prix Europa 2004
Efter en höstvecka av visningar, diskussioner och bedöm-
ningar av 245 nominerade produktioner från 36 länder, 
delades 13 priser ut för de bästa europeiska tv-radio och in-
ternetproduktioner ut. Den MEDIA-stödda (tv-distribution) 
serien ”Solisterna” fick pris för årets bästa tv-program i fik-
tionklassen och dokumentären ”Nabila” inom kategorin IRIS 
Multicultural Television Programme of  the Year 2004. 

M A R K N A D E R  &  
F E S T I VA L E R

Utlysningar för stöd 2004

Stöd  Utlysning Deadline
Utveckling 66/2004   8/2, 31/5 
MEDIA New Talent  15/2
 
Selektiv biodistr. 92/2003  1/12 

Tv-distr.  prel dec.  
 
Festivaler 71/2004  19/11 för festivaler mel 
    lan 1/5-31/10 05.
    4/4 för festivaler mellan  
    1/11 05 - 30/4 06.



Eurimages
Vid mötet den 4 - 6 oktober beslutade man om stöd till 13 
europeiska samproduktioner. Bland 
dessa finns en produktion med 
svensk samproducent (Illusion Film 
& Television); den norska ”Import/
Eksport” av Khalid Hussain. Dess-
utom fick schweiziska Frenetic Films 
stöd för att distribuera Daniel Lind-Lagerlöfs film ”Miffo”. 
Nästa möte äger rum 29 november - 1 december. 

Sista ansökningsdatum  Behandlingsdatum
15 oktober  29 november - 1 december
10 januari 2005  27 februari - 2 mars
14 mars 2005  24 - 27 april
4 maj 2005  26 - 29 juni
22 augusti 2005  9 - 12 oktober
17 oktober 2005  4 - 8 december

Observera att första inspelningsdag måste ligga efter den sis-
ta dagen för mötet då ansökan behandlas. Ansökningshand-
lingar och information om växelkurser och annat finns
på  www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Eurimages/ 

Fortbildningsstöd 2004
Under 2004 kommer samma deadlines för fortbildningsstöd 
att gälla som tidigare år, dvs den som är kvar är 1 december. 
Endast undantagsvis behandlas ansökningar mellan deadlines. 
Den som planerar att söka sig till någon av de MEDIA-stöd-
da vidareutbildningarna under rubriken Kurser & seminarier 
kan ofta erhålla SFI:s fortbildningsstipendium. 

Ta gärna kontakt med fortbildningskonsulenten i god tid om 
detta! Vårt tips är att skicka in en ansökan till henne i princip 
samtidigt som du skickar in ansökan till den utbildning du vill 
gå. Mer information på www.sfi.se/fortbildning

Utblick i Europa
Snart två år efter det att Antonia Carnerud slutade på Desken 
får vi fortfarande frågor om vad hon sysslar med. Vi bestäm-
de oss för att ta reda på det. 

Antonia bor sedan drygt ett och ett halvt år i Bryssel, staden 
där hon också studerade film i slutet av 70-talet. Hon är vice 
ordförande i  SRF- Svenska Regissörsföreningen och repre-
senterar ofta både den och FERA (Fédération européenne 
des Réalisateurs de l’Audiovisuel / Federation of  European 
Film Directors) vid arrangemang runt om Europa. FERA 
arbetar för att försvara filmarnas rättigheter och för att yt-
terligare stärka sin argumentation lanserades i våras en euro-
peisk kampanj för kultur som har som syfte att kartlägga de 
politiska positionerna i samtliga medlemsstater i kulturfrågan. 

Ett tillfälle där nyligen Antonia representerade FERA var 
vid den europeiska audiovisuella konferensen ”New Hori-
zons for Europe’s Audiovisual Sector” i Utrecht, som ägde 
rum inom ramen för det holländska ordförandeskapet. På 
agendan stod den audiovisuella sektorns framtid och i en av 
fallstudierna riktades blickarna mot Film i Väst och det of-
fentligas roll för att utveckla långsiktiga och hållbara strate-
gier på filmens område. Slutsatserna från mötet publiceras på 
www.filmfestival.nl/eu/index.html

Dessutom sitter Antonia i en av kommissionens (DG Kultur)  
tre fokusgrupper om ”Regulation of  Audiovisual Content” 
som ska träffas i oktober, november och januari för att disku-
tera bl a direktivet ”TV utan gränser” och hon har represen-
terat KLYS (Konstnärliga och Litte-
rära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) 
i samband med förberedelserna inför 
ett nytt MEDIA-program (2007-2013). 

MEDIA Plus har Antonia inte heller 
helt släppt. Efter fyra år på Desken 
och en nära kontakt med kommis-
sionen, är hon väl insatt i hur ansök-
ningsprocessen fungerar och har vid 
ett flertal tillfällen ställt upp och gjort 
ansökningar på konsultbasis. Hör av 
dig till Desken om du är intresserad av att komma i kontakt 
med Antonia i detta eller något annat syfte.

Utblick i världen
European Film Promo-
tion (EFP) lanserade 
”New Faces in Europe-
an Cinema” i samarbete 
med AFI Los Angeles 
International Film Festi-
val 4-14 november. Tio  
av Europas kommande 
regissörstalanger och 
stjärnor har valts ut, en 
av dem är Björn Runge 
med ”Om jag vänder 
mig om”. Mer än 400 personer närvarade när presentationen 
skedde med Pedro Almodóvar som hedersgäst. 

I detta sammanhang är det också värt att notera att via ME-
DIA-programmets stöd till festivaler i tredje land har EFP 
och Coordination of  European Film Festivals fått stöd för 
att stödja europeiska filmer som valts ut till ett antal interna-
tionella festivaler. Detta stöd administreras av respektive or-
ganisation och ger bland annat säljagenter möjlighet att delta 
vid festivalerna och eventuella anhängande marknader. 

PORTO 
BETALT

SVERIGE
B

Antonia vid Europa Cinemas Antonia vid Europa Cinemas 
årsmöte 2002.årsmöte 2002.

(Foto: Clinton H.Wallace/Photomundo International)(Foto: Clinton H.Wallace/Photomundo International)


