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MEDIA 2007 lanserat

EU-kommissionären med ansvar för 
informationssamhället och media, Viviane 
Reding invigde det nya MEDIA-programmet 
vid en mottagning den 11 februari i Berlin. 
Reding höll ett tal för att tillkännage att 
programmet var sjösatt och presentera  
MEDIA:s visioner inför framtiden. Framför 
allt såg hon fram emot att se den euro-
peiska audiovisuella industrin stärkas yt-
terligare. Hon hyllade även de närvarande 
talangerna, i form av bland annat årets 
Shooting Stars, som en del av den europe-
iska filmens goda framtidsutsikter.  
Vidare fokuserade Reding på hur MEDIA 
2007 kommer att innebära ett tillskott på 
755 miljoner euro till Europas filmindustri 
under de kommande sju åren. Nästan 65% 
av den totala budgeten är avsatt för att 
öka spridningen av europeisk film, både i 
Europa och i världen.  
I synnerhet kommer MEDIA 2007 att 
underlätta finansieringen, särskilt för små 
och medelstora bolag, och syftar till ökad 
användning av digital teknik.”Den digitala 
tekniken innebär en genomgripande för-
ändring för hela filmbranschen. Vägen till 
framgång är att välkomna digitaliseringen 

och utbilda filmarbetarna, modernisera 
biograferna och utveckla nya distributions-
sätt”, konstaterade Reding.  

Utvecklingsstöd utlysta 

Oberoende produktionsbolag kan nu söka 
utvecklingsstöden Enskilt projekt, Slate 
Funding (stage 1 & 2) med ansökningsdead-
line 16 april. En förändring i reglerna för 
utvecklingsstöden är kravet på återinves-
teringsprojekt  är borttaget. Film, tv och 
multimediaprojekt kan söka stöd. För mer 
information kontakta gärna oss på desken! 

Distributionsstöd utlysta

Ett av huvudmålen inom MEDIA 2007 är 
förstärkta åtgärder för ökad spridning 
av europeisk film och audiovisuella verk. 
Därigenom blir det möjligt för fler européer 
att upptäcka filmer och andra verk som är 
skapade i hela Europa.  
Utlysningar för stöd till distribution av bio-
graffilm, inom stödordningarna selektivt 
och automatiskt, har nyligen gjorts inom 
MEDIA 2007. 
 
 

Selektivt stöd. Förutsatt att minst fem 
distributörer från olika MEDIA-länder 
samarbetar kring en eller flera europeiska 
titlar kan varje distributör beviljas bidrag 
om maximalt 150 000 euro per titel för 
marknadsföring och lansering. Deadline för 
ansökan är 16 april, 10 juli, och 1 december 
2007. Nyheter för i år är att om man begär 
mer än 500 000 euro i stöd måste man 
bifoga en revisionsrapport till sin ansökan. 
Det selektiva stödet är dessutom numera ett 
bidrag, och det finns inga återbetalnings-
krav. Det görs heller ingen skillnad mellan 
utgifter till textning/dubbning och andra 
distributionskostnader. 
  
Automatiskt stöd innebär att bidragets 
storlek beräknas utifrån distributörens 
antal sålda biobiljetter för icke-natio-
nell europeisk film. Beloppet skall sedan 
återinvesteras i samproduktion, förvärv av 
distributionsrättigheter eller marknadsfö-
ring av ny icke-nationell europeisk film. 
Svenska distributörer kan beviljas 0,50 euro 
eller 0,70 euro per såld biljett beroende 
på filmens ursprungsland. Deadline för 
ansökan är 30 april, 2007. Var uppmärksam 
på att återinvesteringsperioden för denna 
utlysning börjar först 1 augusti 2007. 
 
Riktlinjer och ansökningshandlingar finns 
att ladda ner från www.mediadesk.se, under 
fliken Stöd. Kontakta gärna oss på desken 
om ni behöver hjälp med ansökningsförfa-
randet. 

Biobesöken ökar i Europa 

I februari släppte European Audiovisual 
Observatory en rapport om europeiska 
biobesökssiffor för det senaste året. I ge-
nomsnitt har antalet biobesök ökat med 4% 
i EUs medlemsländer. I Sverige ökade anta-
let biobesök med 4,6%. Litauen och Estland 
visade upp imponerade siffror, där antalet 
biobesök ökat med 22,7% respektive  
40, 2%. I till exempel Finland stod inhem-
ska filmer för 23% av intäkterna tack vare 
biosuccéer som Aleksi Mäkeläs Matti. 
 
 

EU-kommissionär Viviane Reding och Tysklands kulturminister Bernd Neumann talade vid den officiella 
lanseringen av MEDIA 2007. Credit © European Community, 2007



Kurser och seminarier

THREE MONTH ANIMATION COURSE 
25 juni – 7 september i Bristol, 
Storbritannien 
Kursen hjälper deltagarna att förstå 
länken mellan tvådimensionell och tredi-
mensionell animation och värdet av
hybridtekniker. Deltagarna förbereds för 
yrkeslivet, både för arbete i studio och 
som frilans. Kostnaden är 1100 euro och 
sista ansökningsdatum är den 6 april. 
Kursen ges även 1 oktober – 14 december.
www.uwe.ac.uk/amd/bristolanimation
 
TOSMI 
14-20 maj i Sofia, Bulgarien
För professionella inom 3D, bildbehand-
ling, postproduktion, animation, reklam 
och specialeffekter som vill bättra på 
sina mjukvarukunskaper. Deltagare får 
förkovra sig i ”open source”-mjukvara 
och lära sig ingående om dess historia 
och användningsområden. Deadline för 
ansökan är 10 april. 
tosmi.i-space.org/home

STREAMING MEDIA TRAINING 2007
12-14 juli i Valencia, Spanien 
Yrkesverksamma inom streaming-bran-
schen lär ut sina bästa knep och delar 
med sig av sin kunskap om online-tek-
nologier. Syftet är att förbättra kursdel-
tagarnas exponering och användning av 
online-distribution och presentation för 
sina projekt. Sista ansökningsdatum är 
30 juni. www.streamingmediatraining.eu

TRANSISTOR
14-16 juni, 3-6 juli, 9-12 juli i Prag och 
Karlsbad, Tjeckien
Tvärvetenskaplig kurs i avancerade 
multimediateknologier som hålls i tre 
varianter under sommaren. Kurserna är 
projektbaserade och genomförs i grupper 
av deltagare. Den första kursen i juni 
ägnas åt spelmodifiktioner och machini-
mafilmer. Nästa kurs i juli är en fördjup-
ning i specifika teknologier som används 
för 3D-spel och film, främst olika motion 
capture-tekniker och stereoskop. Den 
tredje handlar om kvalitetsspel, web 2.0 
och framtidens bio. Sista ansökningsda-
tum är 14 april. www.transistor.ciant.cz

KATAPULT - EUROPEAN SCRIPT CENTER
Juni, september och december i Buda-
pest, Ungern 
En manusutvecklingskurs i tre delar, va-
rav de två första är 5 dagar långa och den 
sista sker online. Syftet är bland annat att 
få manusförfattare att hitta sitt uttryck 
samt att para ihop manusen med 
potentiella finasiärer. Sista ansöknings

datum är 15 april.  
www.katapultfilm.hu/workshop

PRIME
Juni, september, december i Berlin, 
Köpenhamn och Dijon
Projektutvecklingskurs som vänder sig 
till producenter, med fokus på att euro-
peiska projekt ska nå ut på den interna-
tionella marknaden. Kursen arrangeras 
i nära samarbete med experter från 
branschen. Sista ansökningsdatum är 30 
april. www.prime-net.biz

SUMMER MEDIA STUDIO 
1-15 juli i Juodkrante, Litauen
Kurs med undertitlen ”Mastering 
Dialogue Writing”.  Den första delen är 
teoretisk och består av seminarier och 
workshops med europeiska experter på 
manusutveckling. Den andra delen be-
står av ett minidramaprojekt som genom-
förs i internationella team som bildas på 
plats. Filmerna som producerats visas 
sedan för publik. Sista ansökningsdatum 
är 1 maj. www.summermediastudio.com
 
ECAFIC 
25 juni-20 juli i Paris 
Månadslång producentutbildning som
ges i Paris. Ett viktigt element är integra-
tion med fransk film- och tv-industri.
Kursen behandlar de flesta aspekter av
audiovisuell produktion inom områdena
finansiering, juridik, samproduktion och
marknadsföring. Sista ansökningsdatum
är 11 maj. www.ina.fr/ecafica 

EUROPEAN FILMS CROSSING BORDERS
14-16 maj i Cannes, Frankrike 
På denna kurs får yrkesverksamma inom 
filmindustrin råd från europeiska exper-
ter inom marknadsföring och försäljning. 
Fallstudier, rättigheter, pitching och 
förhandlingskunskaper med mera kom-
mer att behandlas under två och en halv 
kursdagar som ligger i anslutning till 
filmfestivalen i Cannes. Sista ansöknings-
datum är den 30 mars.   
www.eufilmscrossingborders.com

L’ATELIER MASTERCLASS 
1 oktober 2007-31 augusti 2008, i Lud-
wigsburg och Paris
En årslång producentutbildning med 
seminarier, workshops och festivalbesök 
till Berlin, Cannes, Angers och Tubingen. 
Sista ansökningsdatum för Ludwigsburg 
är den 30 april 2007 respektive för Paris 
den 31 maj 2007. www.cinemasterclass.org  

NIPKOW PROGRAMM
Berlin, Tyskland, med start två ggr/år
Ett praktikprogram för producenter, dist-
ributörer, säljagenter, marknadschefer, 
regissörer och manusförfattare. Delta-
gare utvecklar sitt projekt i samarbete 
med bolag och förbättrar samtidigt sitt 
europeiska nätverk. Programmet stärker 
deltagarnas färdigheter inom flera olika 
områden inklusive till exempel pitchning 
till produktion, multimediautveckling 
och distribution. Deadline för ansökan är 
31 mars och 30 september.  
www.nipkow.de

STRATEGICS - FILM MARKETING 
WORKSHOP 
21-24 juni i Mondorf-les-Bains,  
Luxemburg
Både erfarna såväl som nya i film-
branschen välkomnas till denna kurs i 
marknadsföring av filmprojekt. Fokus 
ligger på hur man kan etablera sin film 
på marknaden på bästa och mest kost-
nadseffektiva sätt i alla produktionsfaser. 
Pitching, manusanalys, marknadsfö-
ringsbudget, kostnadseffektiv plane-
ring, försäljning, juridiska frågor, pr, 
visuell kommunikation, marknader och 
festivaler behandlas. Det är möjligt att ta 
med sig ett eget projekt för att få råd om 
marknadsföring. Sista ansökningsdatum 
är 21 maj. www.strategics.lu

ART CINEMA: ACTION + MANAGEMENT
28 augusti – 7 september i Venedig, 
Italien  
I anslutning till Venedigs filmfestival 
hålls en kurs som ämnar att utbilda 
biografägare och föreståndare om hur 
man framgångsrikt driver en oberoende 
kvalitetsbiograf. Kursen blandar föreläs-
ningar, visningar och workshops. Sista 
ansökningsdatum är 15 maj.
www. art-et-essai.org

MEDIA DESIGN PRODUCING
11-15 juni, 9-13 juli, 13-17 augusti i Köln, 
Tyskland 
Den internationella filmskolan i Köln 
arrangerar denna designkurs, som består 
av tre workshops för utformade av mark-
nadsföringsprofiler för film- eller medi-
aprojekt. Logotyper, för- och eftertexter, 
affischer, websidor och trailers anpassas 
till olika plattformar och målgrupper. En 
del av kursen behandlar även marknads-
föring av trycksaker. Ansökningsdeadline 
är 4 maj. www.filmschule.de/mediadesign

SAMTLIGA KURSER FINNS PÅ 
WWW.MEDIADESK.SE



Marknader och festivaler

STOCKHOLMS FILMFESTIVAL JUNIOR
15-22 april, Stockholm
Stockholms filmfestival Junior visar film 
från hela världen för barn och ungdomar 
6-16 år. Junior arrangerar även filmverk-
stad och en filmtävling: 1 minut film.
www.stockholmfilmfestival.se/junior
 
 

DRÖMFABRIKEN
26-28 april, Stockholm
Tre inspirationsdagar om film och en
mötesplats för dagens och morgonda-
gens filmbransch. Mer än 1000 personer
kommer varje år till Drömfabriken för
att lyssna på svenska och internationella
gäster, besöka filmmässan och studioda-
gen, se på film och knyta kontakter
med likasinnade från hela landet.
MEDIA Desk kommer att finnas på plats
med ett informationsbord på filmmäs-
san, där man kan träffa oss och få råd
om utbildningar och stöd.
Vår programpunkt ”Vidareutbildning i 
Europa” äger rum den 27 april kl 15.00 i 
Klubbrummet. Då informerar vi om det 
rika utbud av filmutbildningar som får 
stöd av MEDIA. Dessutom får besökarna 
träffa tidigare deltagare som berättar om 
sina erfarenheter. Anmälan och program 
finns på www.sfi.se/dromfabriken. 

MIFA 
13-15 juni, Annecy, Frankrike
Under den internationella animations-
festivalen i Annecy pågår den kanske 
viktigaste europeiska innehållsmarkna-
den för animerad film, MIFA. På 2006 års 
marknad deltog cirka 900 bolag. MEDIA-
programmet ger även i år mindre aktörer 
möjlighet att registrera sig till förmånliga 
villkor. Sista anmälningsdatum till redu-
cerat pris är 31 mars. www.mifa.org

MIPDOC, CANNES
14-15 april
För 10:e gången anordnas denna 
nischade mässa för dokumentärfilm. I en 
två dagar lång upptrappning till MIPTV 
möts köpare och säljare av dokumen-
tärfilm. För mer information se www.
mipdoc.com. The Marketplace www.mar-
ketplace-events.com erbjuder förmånliga 
registreringsvillkor. Filmkontakt Nord 
marknadsför kort- och dokumentärfilm. 
För mer information om dessa möjlighe-
ter, se www.filmkontakt.dk 
 
MIPTV, CANNES
16-20 april
De senaste 40 åren är det här som tv-
branschen samlats för att köpa, sälja, 
nätverka och marknadsföra. Nya trender 
och genrer upptäcks här, liksom nya tek-
niska landvinningar. Utställare och en-
skilda deltagare erbjuds fritt inträde till 
Milia, World Interactive Content Forum, 
som pågår samtidigt som MIPTV. Mer 
information finns på: www.miptv.com 
 
CANNES FILMFESTIVAL
16-27 maj
MEDIA-programmet har som vanligt
ett eget område i den europeiska pavil-
jongen. Så snart det är klart vilka som
kommer att närvara från MEDIA-pro-
grammet kommer vi att informera om
det. MEDIA Desk kommer att vara på
festivalen 18-25 maj.
The Marketplace erbjuder ackreditering
med tillgång till service i den europeiska
paviljongen. Här kan man lämna och ta
emot meddelanden, använda visnings-
rum och utnyttja internet. Här finns
också en bar med daglig Happy Hour.
Det finns två ackrediteringsmöjligheter:
Cannes Market badge med tillgång till
visningar på marknaden och på festiva-
len (268 euro per person) eller Producers
Network som dessutom ger tillgång
till dagliga frukostmöten och listning i en
specialsektion på Marché du Films hem-
sida (299 euro per person). För att få re-
gistrera sig för Producers Network krävs 
att man arbetar med produktion och har 
producerat minst en spelfilm under de 
senaste tre åren. Sista datum 

för registrering via The Marketplace är 6 
april. www.marketplace-events.com
Festivalen: www.festival-cannes.fr 
 
SUNNY SIDE OF THE DOC
26-29 juni i La Rochelle, Frankrike
Den 18:e europeiska dokumentärfilms-
marknaden i La Rochelle. Filmkontakt 
Nord erbjuder 15 nordiska bolag plats 
på marknaden, med senaste anmälan 13 
april. Handlingar finns på www.filmkon-
takt.dk eller www.sunnysideofthedoc.com 
 
NORDISK PANORAMA OCH NORDISKT 
FORUM
Panorama 21-26 september och Forum
24-25 september i Uleåborg, Finland
Denna årliga mötesplats för nordisk kort- 
och dokumentärfilm samlar omkring 500
yrkesverksamma från inte bara Norden
utan även övriga världen. Nordisk Pano-
rama visar ny film och genom Nordisk 
Forum kan dokumentärfilmare söka in-
ternationell finansiering till sina projekt. 
Sista datum för registrering av filmer till
tävlan är 15 juni och för ackreditering i
augusti. Registreringsformulär finns på
www.nordiskpanorama.com. För informa-
tion och anmälan till Nordisk Forum se  
www.filmkontakt.dk 

CARTOON FORUM
19-22 september, Girona, Spanien
Årets stora samproduktionsforum för
animerad film. Sista ansökningsdatum
är 23 april. Kontakta MEDIA Desk för 
anmälningsblankett och broschyr. Det 
går också bra att vända sig direkt till 
www.cartoon-media.be

Aktuella utlysningar
Stöd          Utlysning   Deadline 
Distributionsstöd, selektivt       04/2007        16 april, 10 juli, 1 december

Distributionsstöd, automatiskt 05/2007  30 april

Utvecklingsstöd            16/2006         16 april 



Notiser från Europa
 
ARBETA SOM ANALYTIKER PÅ EURO-
PEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY
EAO kommer att i samarbete med 
EU-kommissionen inleda ett femårigt 
projekt för att utveckla en databas över 
tv-bolag och tv-kanaler i Europa. Till 
projektet söks nu en ansvarig analytiker. 
Uppdraget innebär att tillsammans med 
en andreanalytiker organisera och pro-
cessa information om den europeiska 
tv-marknaden, samt att hålla databasen 
uppdaterad. Stor vikt kommer att läggas 
vid projektets mål och prioriteringar, 
och att databasen utformas kvalitativt, 
effektivt och korrekt. EAO söker även en 
analytiker med ansvar för datainsamling 
från den den europeiska filmmarknaden 
och databasen Lumière. För mer infor-
mation om tjänsterna och ansökan, se 
www.obs.coe.int/news 

EDN ONLINE 
European Documentary Network publi-
cerar årligen The EDN TV-Guide, som 
innehåller information om finasiärer och 
TV-kanaler, riktade till dokumentärfil-
mare. Numera finns denna guide även i 
en online-version. 
Läs mer på www.edn.dk 

 
KARTLäGGNING ÖVER EUROPEISKA  
BIOGRAFDISTRIBUTÖRER 
European Audiovisual Observatorys 
senaste publikation heter Film Distribu-
tion Companies in Europe. Den gör en 
omfattande genomgång av 120 biograf-
distributörer i Europa, med publiksiffror 
och jämförande analyser. Ett ovärdeligt 
hjälpmedel för den som vill förstå sig på 
situationen för biografdistributionsmark-
naden i Europa. För beställning se www.
obs.coe.int 
 
RAPPORT FRÅN BUFF FINANCING 
FORUM I MALMÖ 
Finansieringsforumet BUFF:FF ägde rum 
under barnsfilmsfestivalen i Malmö, i 
mitten på mars. Åtta svenska projekt, ett 
från Polen, ett från Tyskland och ett från 
Danmark fick tio minuter var att pitcha 
sina idéer till diverse finansiärer, däri-
bland CineStar, Film i Skåne, NonStop 
Sales, SVT med flera. Finaniseringsfo-
rumet var välbesökt, över 80 personer 
var anmälda som observatörer. BUFF:FF 
är det första projektet i Sverige som er-
hållit marknadsföringsstöd från MEDIA 
och är än så länge en unik företeelse i 
Skandinavien i och med att samtliga pro-
jekt var barn- och familjeinriktade.  
 

 

Eurimages

ANSÖKNINGS- OCH BESLUTSDATUM 
Ansökan  Beslut
4 maj  1-3 juli
27 augusti 14-16 oktober
22 oktober 16-19 december 

Observera att första inspelningsdag mås-
te ligga efter den sista dagen för mötet 
då ansökan behandlas. Ansökningshand-
lingar och information finns på:  
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages

       Jens Jonsson Foto: Bob film

 
SVENSKT LÅNGFILMSPROJEKT FICK 
STÖD AV EURIMAGES
Den svenska långfilmen Ping Pong King-
en, i regi av Jens Jonsson, fick bifall från 
Eurimages på beslutsmötet i slutet av 
februari. Huvudproducent är Bob film, 
som samproducerar filmen med Nordisk 
film i Köpenhamn. Den har även stöd 
från Nordisk film- och tvfond, Filmpool 
Nord och SVT. Projektet utvecklades 
med stöd från MEDIA. Ping Pong Kingen 
beviljades 280 000 euro i produktions-
stöd och har beräknad premiär 2008.

Fortbildningsstöd

Inriktningen på Svenska Filminstitutets 
fortbildningsstöd kommer att ändras un-
der 2007. För mer information se www.
sfi.se/fortbildning inom den närmaste 
månaden. 

Nya MEDIA-resultat

Inom kort väntas resultat för utlysning 
10/05 (stöd till tv-distribution), utlysning 
05/06 (stöd till audiovisuella festivaler) 
samt utlysning 11/06 (stöd till mark-
nadsföring). För en uppdaterad lista och 
samtliga resultat se  www.mediadesk.se

PORTO 
BETALT

SVERIGEB

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

A programme of the European Union

ADRESS TILL EACEA
Handläggarenhet för bland annat 
MEDIA-programmet i Bryssel. 

Vanlig post: Education, Audiovisual        
& Culture Executive Agency (EACEA) 
MEDIA Programme
Bour 3/30
B-1049 Bryssel 

Kurir: Education, Audiovisual & 
Culture Executive Agency (EACEA) 
MEDIA Programme
Bour 3/30 
Avenue du Bourget 1
B-1140 Evere 
Besök: Rue Colonel Bourg 135 
Bryssel

http://eacea.ec.europa.eu

UPPDATERAD INFORMATION FINNS 
ALLTID PÅ WWW.MEDIADESK.SE !


