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Nyheter

CANNES 2005 - MEDIA NEW TALENT 
AWARD TILL SVERIGE!
För andra året delade EU ut MEDIA New 
Talent Award och i år gick priset till svens-
ke Peter Börjesson för manuset till filmen 
”Projekt Symbios” som deltog i Sources2:s 
workshop i Kristianstad 2004. 

”Projekt Symbios” är ett försök av en ensam 
man att närma sig en lika ensam kvinna som 
bor i en lägenhet mittemot hans. Steg för steg 
blir han en del av hennes liv och lägenhet, 
som ett osynligt substitut för den som hon 
har förlorat.

Priset ges till en lovande, ung manusförfat-
tare som utvecklat sitt projekt inom ramen 
för någon av de MEDIA-finansierade ut-
bildningarna. Priset innebär bland annat 
att vinnaren får tillbringa några dagar i 
Cannes under festivalen och presentera sitt 
projekt för potentiella partner och finansiä-
rer. Utmärkelsen hänger även samman med 
ett utvecklingsstöd som ger produktions-
bolaget 40 000 euro för att vidareutveckla 
projektet.  

Produktionsbolaget bakom Peter Börjesson 
är Skånebaserade Rock’ n’ Roll Film som 
finns inom bolaget Vitamin. Bolaget star-
tades 1999 av Erik Magnusson och Martin 
Larsson och har för närvarande två långfil-
mer i postproduktion. 

EUROPADAGEN 17 MAJ
Under kommissionär Viviane Redings och 
festivalchef Gilles Jacobs ledning samlades  
EU:s ministrar med ansvar för audiovisu-
ella frågor och chefer inom filmindustrin 
till en konferens i Cannes. Från Sverige var 
Leif Pagrotsky på plats. 

Online-distribution av film och hur man 
ska behandla problemet med fildelning och 
nedladdning av film var frågor som togs 
upp. Efter diskussioner kom mötet fram till 
ett antal slutsatser för vidare agerande: 

•  Sörja för överenskommelser mellan rätt-
tighetsinnehavare och leverantörer.
•  Underlätta utvecklingen av en europeisk 
online-industri genom att hantera utma-
ningar inom alla olika kompetensområden 
(rättighetsklarering, releasefönster etc.)
•  Utbyta goda arbetsformer och agera till-
sammans där så är möjligt.
•  Höja allmänhetens medvetenhet om för-
delarna med lagligt köp i motsats till illegal 
nedladdning.
•  Överväga finansieringssätt (genom ME-
DIA 2007) för att stödja lansering av euro-
peiska online-distributionstjänster och för 
att främja digitalisering av verk. 
•  Undersöka hur online-tjänster kan bidra 
till marknadsföring av audiovisuella pro-
duktioner.
•  Utveckla tillängligheten för filmarvet.

Nya utlysningar

I2I - AUDIOVISUAL
Stödet riktas till produktionsbolag och syf-
tar till att underlätta för oberoende produ-
center att få tillgång till extern finansiering 
från banker och finansiella institut. Stödet 
finns att tillgå i tre former: 

Modul 1 - stöd till posten ”försäkringar” i 
produktionsbudgeten.
Modul 2 - stöd till posten ”completion gua-
rantee” i produktionsbudgeten. 
Modul 3 - stöd till posten ”lånekostnader” i 
produktionsbudgeten. 

Kommissionen kan bevilja 5 000 - 50 000 
euro per projekt. Flera moduler kan kombi-
neras för samma projekt. Produktionsbolag 
kan presentera två projekt. 

Stöd kan sökas för fiktion (minst 50 min), 
animation (minst 24 min) och dokumen-
tär (minst 25 min). Första inspelningsdag 
måste ha skett tidigast 1 januari 2005.

Projekt som finansierats med MEDIA Plus 
utvecklingsstöd har större chans att få stöd.

STÖD TILL PILOTPROJEKT
Målgruppen för denna utlysning är bolag 
och organisationer från den audiovisuella 
industrin, samt från närliggande områ-
den; innehållsleverantörer, biografägare, 
tv-kanaler, rättighetsinnehavare, tekniska 
integrerare etc.

Det projekt som man söker stöd för ska 
ha partner i minst fyra MEDIA-länder och 
innefatta minst tre språk. Precis som ti-
digare kan man söka stöd inom området 
distribution. Projektet ska då bygga på nya 
sätt att distribuera och marknadsföra euro-
peiskt innehåll. Vilken typ av distribution 
det ska handla om är däremot inte specifi-
cerat, utan det kan handla om allt från mo-
biltelefoner till digitala biografer, men det 
är själva distributionsledet som är det cen-
trala. Nytt för i år är att man även kan söka 
stöd till databaser som sammankopplas i 
nät för att utvidga och förbättra tillgången 
till och nyttjandet av arkiv och kataloger. 
Dessutom kan de projekt som tidigare fått 
stöd ansöka om ytterligare bidrag. Ett pro-
jekt kan få stöd i maximalt tre år.

Peter Börjesson och Viviane Reding. © Communauté européenne, 2005



Kurser och seminarier

CARTOON FINANCE
24-25 juni i Halle, Tyskland
En av Cartoons Masterkurser som be-
handlar finansiering och distribution av 
animation. Årets kurs kommer att foku-
sera särskilt på hur man kan maximera 
intäkter genererade från animerade 
serier och långfilmer. Hur ska man pla-
nera marknadsföring av animerad film 
och hur ger man filmen en egen profil? 
För att lättare förstå den internationella 
marknaden och dess ständiga föränd-
ringar går man igenom frågor om rättig-
heter och finansiella aspekter. Kostnad 
är 500 euro (300 euro för kursen och 
200 euro för måltider). Sista ansöknings-
datum är 13 juni. www.cartoon-media.be

EQUINOXE
Oktober i Wien 
För manusförfattare som tidigare har 
skrivit minst ett långfilmsmanus. De 
manus som bearbetas under kursen ska 
vara så nära slutstadiet som möjligt men 
måste fortfarande kunna bearbetas till 
en slutversion. Sista ansökningsdatum är 
15 juni. www.equinoxetbc.fr

ACE
Ateliers du Cinéma Européen, första 
träffen i november i Paris 
En projektbaserad kurs för producenter. 
Syftet är att hjälpa producenter att ut-
veckla filmer för en internationell mark-
nad. Krav för att få delta i kursen är att 
man producerat minst en långfilm och 
har ett långfilmsprojekt under utveck-
ling. Kursen innehåller bland annat ma-
nusutveckling, finansiering, distribution 
och marknadsföring. Undervisningen 
sker genom fallstudier, pitching, inter-
aktiva diskussioner och finansierings-
planer. Efter kursen finns möjlighet att 
mot ersättning få ett års uppföljning av 
projektet. Antagningsintervjuer sker i 
Paris eller London i oktober, de som an-
tas ses två dagar i november och sedan  
i Frankrike under en vecka i december. 
Ansökningsperioden har börjat och på-
går fram till 1 juli. Kostnad för kursen är 
5000 euro. www.ace-producers.com

DISCOVERY CAMPUS MASTER-
SCHOOL
8-10 juli i Wien - 3rd Open Training
Session - Big Budgets for Small 
Countries
Hur närmar man sig den internationella 
marknaden med ambitiösa dokumentä-
rer från små länder. Taktik och strategier 
för nybörjare, fallstudier och diskussio-
ner för internationella samproduktioner 
och inblickar i aktuella trender inom 

vetenskap, historia och konst. Sista an-
sökningsdatum är 1 juli. www.discovery-
campus.de

SOURCES 2
Italien i början av november 
En intensiv manusutvecklingskurs 
för manusförfattare eller team med 
författare/producent/regissör som ut-
vecklar en långfilm. Deltagaravgift 1800 
euro per författare med projekt, 900 
euro för ytterligare teamdeltagare.
Sista ansökningsdatum är 1 juli. 
www.sources2.de

SCRIPT FACTORY/SCENE INSIDERS
20-22 augusti i Edinburgh och 
8-10 oktober i Warszawa
Kursen vänder sig till dem som arbetar 
med manusutveckling. Syftet är att få 
fram en pool av duktiga författare och 
lektörer som kan assistera vid manus-
arbete och därigenom höja kvaliteten 
på europeiska manus. Här introduceras 
verktyg som kan vara till hjälp för att se 
om historien som berättas kommer att 
hålla som film. Utvecklingen av manus 
följs upp med frågor om hur man ger råd 
om vad som bör omarbetas och hur man 
får utvecklingsmöten så konstruktiva 
som möjligt. Deltagarna arbetar inte 
med egna projekt. Nästa workshop äger 
rum under Edinburgh International Film 
Festival och ytterligare en kurs kommer 
att hållas under Warszawa International 
Film Festival. Anmälningsavgiften på 
300 euro inkluderar även ackreditering 
till festivalen och luncher. Sista ansök-
ningsdatum är 8 juli respektive 2 septem-
ber. www.scriptfactory.co.uk

SAGAS INTERACTIVE SCRIPTING 
WORKSHOP
29 juli - 4 augusti i München
Här utforskas förhållandet mellan berät-
tande, visuella medietekniker och inter-
aktivitet. Deltagarna kommer att lära sig 
att använda kunskaper om filmskapande  
för att utveckla egna interaktiva projekt 
och de får utveckla korta treatment för 
en interaktiv film, historia eller ett berät-
tande spel. Kostnad 400 euro för frilans, 
1600 euro för bolag. Sista ansökningsda-
tum är 10 juli. www.sagas.de

THE THREE MONTH BRISTOL ANIMA-
TION COURSE
3 oktober-16 december i Bristol
Under denna kurs får deltagarna grund-
kunskaper i karaktärsanimation.  Kur-
sen hjälper också deltagarna att förstå 
länken mellan tvådimensionell  och 
tredimensionell animation och värdet 
av hybridtekniker. Deltagarna förbe-
reds för yrkeslivet, både för arbete i 
studio och som frilans. Kostnad är 1100 

euro. Sista ansökningsdatum är 10 juli. 
www.uwe.ac.uk/amd/bristolanimation

ARISTA PROJECT HOTHOUSE
10-16 september i Ancona, Italien 
En intensiv workshop i manusutveckling 
för genre-baserade historier. Kostnad 
1000 euro. Sista ansökningsdatum är 22 
juli. www.aristadevelopment.com

IVAN

September-november i Italien
Innovating Video Art through New 
technologies.
Kursen består av två workshops i septem-
ber och november i Italien och online-
kontakt däremellan, praktik och studie-
besök. Kursinnehållet består bland annat 
av en historisk introduktion i videokonst, 
genomgång av produktionsverktyg, egen 
användning av digitala och avancerade 
teknologier. Sista ansökningsdatum är 31 
juli. www.forcom.it

SOURCES2: PROJECTS AND PROCESS 
12-16 oktober i Estland - Training men-
tors for European Scriptwriters
För lärare och mentorer i manusut-
veckling. Här får de som redan arbetar 
med manusutveckling handledning 
av europeiska yrkesverksamma inom 
ämnet. Nya metoder och knep lärs ut 
och förhoppningsvis ska kursdelta-
garna sedan kunna gå vidare i sitt yrke. 
Sista ansökningsdatum är 1 augusti. 
www.sources2.de

THE ANIMATION WORKSHOP – 
VISUAL DESIGN FOR GAMES
5-16 september i Viborg, Danmark
Genom föreläsningar, övningar och 
workshops får deltagarna möjlighet att 
utvecklas inom speldesign och hela den 
kreativa designprocessen. Man arbetar 
både med designdokument som delas ut 
på kursen och egna projekt. Kostnad 800 
euro ex kost och logi. Sista ansöknings-
datum är 12 augusti. www.animwork.dk

CONCEPT DEVELOPMENT FOR ANIMA-
TED TV SERIES AND FEATURE FILMS
3-14 oktober i Viborg, Danmark
Hur skapar man och säljer animerad 
film och tv? Denna kurs gör en praktisk 
analys och går igenom processen från 
idé till studiopitch. Man blandar föreläs-
ningar med workshops där deltagarna 
har möjlighetet att själva presentera och 
få feedback på egna projekt. Sista ansök-
ningsdatum är 9 september. Kostnad 800 
euro ex kost och logi. www.animwork.dk

FLER KURSEROCH MER 
INFORMATION HITTAR DU PÅ 

www.mediadesk.se



Marknader och festivaler

NORDISK PANORAMA OCH FORUM
16:e Nordisk Panorama, 23-28 sep-
tember och 12:e Nordisk Forum, 26-27 
september i Bergen
Denna årliga mötesplats för kort- och 
dokumentärfilm samlar omkring 500 
yrkesverksamma från inte bara Norden 
utan även övriga världen. Gästackredi-
tering till Panorama kan göras fram till 
15 augusti, även senare är ackreditering 
möjlig, men då till ett högre pris. 

Vill man pitcha sitt dokumentärprojekt 
för att eventuellt hitta finansiärer/
samproducenter på Forum tas anmälan 
emot fram till den 13 juni. Krav är att 
25% av finansiering ska vara klar men 
inte mer än 75%. Minst en tv-kanal el-
ler filminstitut ska stödja projektet och 
finansieringen ska vara säkrad genom 
kontrakt. I Reykjavik förra året deltog 
179 yrkesverksamma producenter, fi-
nansiärer och andra representanter från 
tv-kanaler, filminstitut och regionala 
filmfonder. Då valdes 26 projekt ut och 
genom åren har det visat sig att omkring 
70% av projekten hittar finansiering här.

För anmälan och mer information 
om Nordisk Forum och Panorama 
www.filmkontakt.dk

På sista sidan kan du läsa mer om vad 
det innebär att delta som observatör!

MEDIMED 
Euromediterranean documentary 
market, 21-23 oktober i Sitges, Spanien
För att höja det professionella och krea-
tiva utbytet mellan de 12 medelhavslän-
derna och EU:s medlemsstater visas här 
dokumentärfilmer från dessa länder. 
Nya dokumentärfilmer oavsett längd, 
producerade under 2004 och 2005 kan 
delta. Dokumentärprojekt kan anmälas 
för pitching, krav är att 20% av finansie-
ring är klar eller att det finns kontrakt 
med minst en tv-kanal. I fjol deltog 
225 dokumentärer och 20 projekt från 
11 länder. Anmälan senast den 15 juli. 
www.medimed.org

På kurs med MEDIA

MOONSTONE FILMMAKER’S LAB 
Under femton intensiva dagar får del-
tagarna på Filmmaker’s Lab samarbeta 
med professionella team och skådespe-
lare för att förbereda, spela in och redi-
gera nyckelscener ur sina filmprojekt. På 
detta sätt får deltagarna prova på inspel-
ningsarbete under lugnare former och 
slipper de krav som uppstår vid en riktig 

produktion. Fredrik Sundwall gick 2005 
års kurs på Irland. Hans manus ”Black 
Butterflies” var ett av åtta projekt som 
valdes ut. Fredrik, som är mycket nöjd 
med kursen, tyckte att det var bra tillfäl-
le att få experimentera och testa med ett 
professionellt team med bra utrustning 
utan att behöva känna pressen att det 
måste bli något kommersiellt gångbart. 
”Det var ett tillfälle att se hur långt man 
kunde ta en scen, låta skådespelarna im-
provisera och därigenom lära känna sina 
karaktärer på ett bättre sätt. Stödet från 
teamet var fantastiskt. Det var personer 
som jobbar kontinuerligt med stora fil-
mer, deras insats under arbetet var ovär-
derlig. Inspelningarna var upplagda som 
professionella inspelningar, men med 
betydligt mycket mer frihet.”

Kursens första tre dagar bestod av ett an-
tal workshops om casting, skådespeleri 
och produktion som förberedelse inför 
inspelningen. Under dessa dagar togs 
även en första kontakt med de handle-
dare som skulle följa deltagarna under 
processen. Detta år engagerades åtta 
kompositörer från Dublin, en per projekt, 
som efter att ha sett de första två dagar-
nas inspelningar fick i uppgift att kom-
ponera ett par musikstycken som sedan 
spelades in i en studio i Dublin med en 
sextonmanna 
orkester.

Teammedlem-
marna anlände 
under den 
fjärde dagen 
som ägnades åt 
introduktioner 
och produk-
tionsplanering. 
Följande dag 
gick man ige-
nom inspel-
ningsschema, 
storyboard och 
bokade utrust-
ning. Inspel-
ning skedde 
på DigiBeta. Skåde-

spelarna anlände och de två följande 
dagarna repeterades de fyra scener som 
valts ut; två längre och två kortare sce-
ner. En castingfirma i London hade valt 
de skådespelare som deltog och med ett 
par undantag var kvaliteten på skådespe-
larna hög. 

Efter åtta dagar av förberedelse var det 
dags för två inspelningsdagar då man 
filmade de två längre scenerna. Handle-
darna var med av och till och feedbacken 
från dem varierade; vissa kommentarer 
var hjälpsamma, andra mindre så. Föl-
jande dagar klipptes materialet på AVID 
och alla fick sedan ta del av varandras 
material och ge varandra kritik. De två 
kortare scenerna filmades och klipptes 
dagen efter. 

Kursens två sista dagar ägnades åt att 
lägga på den nykomponerade musiken 
och finjustera klippen. En uppföljnings-
föreläsning om produktion och film-
marknaden hanns också med innan det 
var dags för avslutningsfest och farväl. 
Workshopen avslutades med en visning 
av alla projekt samt diskussion och kri-
tik.

Anmälan till nästa års Filmmaker’s Lab 
ska ske senast 3 september. Läs mer på 

Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline
Utveckling 66/2004 31 maj

Selektiv biodistribution 01/2005 8 juli, 1 dec

TV-distribution 87/2004 9 september 

Pilot projekt 04/2005 24 juni

i2i Audiovisual 03/2005 kontrakt 1/1-30/6: 15/7,    
  kontrakt 1/7-31/12: 16/1-06 

Fredrik Sundwall lägger musik med Moonstones klippare Monica 
Colemna (Swimming Pool) och kompositören Jean O’Sullivan.



OBSERVATÖR PÅ NORDISK FORUM! 
Fram till 8 augusti går det att anmäla sig 
som observatör under Nordisk Forum, 
ett alternativ till att pitcha sitt projekt. I 
den mån det är möjligt hjälper arrangö-
ren Filmkontakt Nord till med att ordna 
upp till tre möten med finansiärer man 
själv önskar och sedan är det upp till en 
själv att arrangera ytterligare möten. 

Förra årets svenska observatörer var 
Göran Gunér och Helgi Felixson. Göran 
Gunér ville egentligen pitcha sitt projekt, 
men eftersom han ännu inte hade nå-
gon tv-kanal knuten till projektet valde 
han att delta som observatör. Han fick 
direkt gensvar på ett av sina möten och 
med en annan finansiärer kommer mö-
tet förhoppningsvis att leda till något i 
framtiden.     

Helgi Felixson ser mycket positivt på att 
vara observatör och tycker att det för 
honom var ett framgångsrikt koncept. 
Det är en lugnare form än att pitcha, 
man slipper den spänning som finns när 
man befinner sig på en scen där själva 
framträdandet har väldigt stor betydelse. 
Nackdelen med att vara observatör är 
att man inte är lika viktig som de som 
pitchar, observatörens möten är lågprio-
riterade och kommer i sista hand. Helgi 

som tidigare har pitchat på bland annat 
IDFA i Amsterdam menar att när man 
vistas på ett forum med sin film får man 
automatiskt en reklamplats. Många av 
de betydelsefulla mötena sker på andra 
ställen än just på scenen, till exempel i 
lunchkön...

PRIX EUROPA 2005
Prix Europa, 15-22 oktober i Berlin
Tv-, internet-, och radioproduktioner kan 
nu anmälas till Prix Europa. För första 
gången kan även tv-manus delta och 
tävla om ett manuspris för unga talanger 
”Prix Genève-Europe” som presenteras 
av European Alliance for Television and 
Culture (EATC). Kortfilmer av unga eu-
ropeiska filmskapare kan tävla om SPOT 
”My Europe”, en tävling som ges för 
andra gången. Allt som allt kommer det 
att finnas åtta tv-priser i olika kategorier 
och fyra radio- och internetpriser, vart 
och ett på 6000 euro. Sista anmälnings-
dag är 1 juli. www.prix-europa.de

DRÖMFABRIKEN
Årets version av Drömfabriken ägde rum 
i Filmhuset 28-30 april och samlade flera 
hundra intresserade. MEDIA Desken 
medverkade med två seminarier om 
MEDIA-programmets kursverksamhet. 
Dokumentärfilmare Louise Berg gav ett 

smakprov av den berättarteknik
Korsakowmetoden lär ut. Korsakows 
mjukvara är ett interaktivt icke-linjärt 
verktyg för redigering. Korsakowprojek-
tet, som är ett samarbete mellan Medi-
amatic i Amsterdam och University of 
the Arts i Berlin, ger ett flertal kurser om 
året, oftast i samband med en europeisk 
festival. 

Mattias Johansson berättade som sina 
erfarenhet från MEGA Master - en pro-
jektbaserad producentutbildning som 
pågår under ett år och Gustav Oldén 
talade om senaste upplagan av Berlinale 
Talent Campus – ett årligt arrangemang 
under filmfestivalen Berlin där över 
500 unga filmtalanger från hela världen 
samlas och utbyter erfarenheter och där 
seminarier blandas med workshops.

PORTO 
BETALT

SVERIGEB
Eurimages

Vid det senaste beslutsmötet fick två 
nordiska filmer stöd för samproduktion. 
”Non Existens” i regi av Jon Lindström 
produceras av svenska FilmLance In-
ternational AB där samproducerande 
länder är Finland och Danmark samt 
den finska produktionen ”Tyttö Ja Susi”/
”The Girl and the Wolf” med Sverige 
(FilmLance International AB) och Eng-

land som samproducenter. Dessutom fick 
det turkiska bolaget Sir Film Ithalat ve 
Pazarlama stöd rör att distribuera Mikael 
Håfströms ”Strandvaskaren”. Eurimages 
kan även glädjas åt att för fjärde gången 

stött guldpalmsvinnaren i Cannes - detta 
år bröderna Dardennes ”L’Enfant”.

ANSÖKNINGS- OCH BESLUTSDATUM 
4 maj  26 - 29 juni
22 augusti  9 - 12 oktober
17 oktober  4 - 8 december
Observera att första inspelningsdag mås-
te ligga efter den sista 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

Den som planerar att söka någon av de 
MEDIA-stödda vidareutbildningarna 
under rubriken Kurser & seminarier kan 
ofta erhålla SFI:s fortbildningsstipen-
dium. Ta gärna kontakt med fortbild-
ningskonsulenten 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. 
Under 2005 kommer samma deadlines 
för fortbildningsstöd att gälla som tidi-
gare år, dvs 1 juni, 1 september och 1 de-
cember. Endast undantagsvis behandlas 
ansökningar mellan deadlines. Läs mer 
på www.sfi.se/fortbildning 

Resultat

De första resultaten för 2005 års stöd 
har kommit för festivaler och utveck-
ling. Läs mer om tidigare resultat på vår 
hemsida. 

MEDIA New Talent
Film Form AB   50 000 euro 
FilmHaus Lagnö AB   40 000 euro
Vitamin    40 000 euro
Festivaler
Uppsala Kortfilmfestival  25 000 euro
Fantastisk Filmfestival     8 847 euro
Totalt   163 847 euro

MEDIA Desk Sverige
Post: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm, 
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5
Tel: 08-665 12 05/07, Fax: 08-666 37 55 
E-post: mediadesk@sfi.se, Internet: www.mediadesk.se

A programme of the European Union

Gustav Oldén. Foto Sonny Mattsson

http://www.sfi.se/fortbildning

