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Ur den österrikiska filmen Falskmyntarna av Stefan Ruzowitzky. Foto: Stefan Ruzowitsky

MEDIA stödjer Oscarvinnare

Den österrikisk-tyska samproduktionen 
Falskmyntarna vann årets Oscar för Bästa 
utländska film. Filmen är regisserad av 
Stefan Ruzowitzky och berättar den sanna 
historien om en falskmyntarliga som var 
aktiv under andra världskriget. Filmen har 
erhållit utvecklingsstöd och i2i Audiovisual 
från MEDIA, och även dess svenska distri-
butör Nordisk film har fått selektivt dist-
ributionsstöd för att visa filmen i Sverige. 
Likaså tre andra nominerade filmer – La Vie 
en Rose, Persepolis och Fjärilen i glaskupan 
– fick distributionsstöd för att kunna visas 
över hela Europa.  Sammanlagt har ovan-
stående filmer fått 2 629 331 euro i stöd 
från MEDIA.

MEDIA International

Europaparlamentet beviljade den 13 decem-
ber ett anslag på 2 miljoner euro till ett för-
beredande projekt för att stärka samarbetet 
mellan de audiovisuella industrierna inom 
och utanför Europas gränser: Preparatory 
Action - MEDIA International.
   Denna förstudie kommer att baseras på 
ömsesidighetsprincipen; det vill säga  

ömsesidig nytta för den europeiska bran-
schen och den i andra länder. De typer av 
projekt som kan få stöd är:

Fortbildningsaktiviteter
Stödet riktar sig till organisationer eller 
grupper av organisationer som planerar 
att genomföra utbildningar för yrkesverk-
samma i den audiovisuella branschen (pro-
duktion, samproduktion, distribution eller 
marknadsföring).

Marknadsföringsaktiviteter
Stödet ska uppmuntra till samarbetsavtal 
mellan distributörer/exportörer från EU 
och deras motsvarigheter i länder utanför 
EU. Detta gäller marknadsföring och distri-
bution av europeiska filmer i länder utan-
för Europa, och av utomeuropeiska filmer 
innanför Europas gränser.

Biografnätverk
Stöd till biografnätverk utanför Europa 
som ägnar en betydande del av sin pro-
gramsättning åt europeiska filmer, och till 
europeiska biografnätverk som förbinder 
sig att visa filmer från icke EU-länder.

EU-kommissionen kommer att publicera en 
utlysning i april 2008, med deadline i slutet 
av juni 2008. För mer information se 
www.ec.europa.eu/media

Goda resultat av MEDIA Plus

MEDIA:s nuvarande program MEDIA 2007 
föregicks av de två programmen MEDIA 
Plus och MEDIA Training. De programmen 
löpte i sex år (2001-2006). En utvärdering 
av dessa program blev klar i november och 
finns nu att ta del av på nätet. Utvärdering-
en är baserad på analyser av bland annat 
MEDIA:s databas, tidigare utvärderingar, 
intervjuer med Kommissionens medarbeta-
re och tidigare stödmottagare. Detta inne-
bär att flera av er som läser MEDIA Info har 
varit med och bidragit till slutrapporten 
som är gjord av det fristående bolaget Euré-
val på uppdrag av EU-kommissionen.
   Några fakta som kommit fram är att mer 
än 9000 projekt har fått stöd av MEDIA 
under åren, 21% av dessa för utveckling 
och 67% inom distribution. Antalet projekt 
som beviljades stöd under 2006 var fler än 
dubbelt så många som under programmens 
första år, men den genomsnittliga summan 
som tilldelats varje projekt minskade från 
72 000 euro till 44 000 euro. De fem stora 
länderna Tyskland, Frankrike, Italien, Spa-
nien och Storbritannien står för 2/3 av de 
pengar som erhållits. 
   På det stora hela konstaterar utvärdering-
en att programmen har varit väl utformade 
för att tillgodose branschens behov och 
att modifieringar har gjorts för att försöka 
bemöta förändringar under programmens 
gång. Tack vare särbehandling av nya med-
lemsstater och länder med låg audiovisuell 
produktion (bland andra Sverige) tilldelas 
nu dessa länder en större del av MEDIA:s
budget. De svagaste delarna i programmen 
har under perioden varit marknadsföring 
utanför Europa, stödmottagarnas tillgång 
till stödmedlen och utveckling av nya tek-
nologier. 
   Dessutom har en studie just publicerats 
som utvärderar textning och dubbningens 
roll i det europeiska audiovisuella indu-
strin. Läs mer på: 
www.ec.europa.eu/media -> Overwiev -> 
Evaluation and Studies
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Kurser och seminarier

CArtooN MAStEr: DIGItAl
22-24 april i Murcia, Spanien 
Deltagare får ta del av workshops och fö-
reläsningar som behandlar alltifrån  
bredbands-tv till onlinedistribution, 
YouTube, 3D-filmer, Video-on-Demand 
och nyheter inom mjukvara för anima-
tion. Sista ansökningsdatum är 11 april.  
www.cartoon-media.be 
 
MEDIAMAtIC: NEw MEDIA work-
ShopS - DAtAbASED fIlM lAbS  
19-23 maj i London, Storbritannien 
Nya teknologier och plattformsöverskri-
dande medietekniker utvecklas i snabb 
takt. Databased Film Labs har som mål 
att hålla yrkesverksamma inom film och 
multimedia uppdaterade kring använd-
ningsområden för de nya teknikerna. 
Sista ansökningsdatum är 2 maj. Läs mer 
på www.mediamatic.net/workshops 

toSMI
Maj, juni i Thessaloniki, Grekland och 
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. www.tosmi.org

EfA MAStEr ClASS 
5-11 juni i Berlin, Tyskland
Ny kurs som riktar sig till klippare. 
Hervé Schneid (Delicatessen, Amelie från 
Montmartre, Europa, Zidane un portrait 
du 21e siècle) håller en masterclass samt 
behandlar ny klippningsteknologi och 
europeiska erfarenheter och utveckling 
inom området. Sista ansökningsdatum är 
7 april. www. europeanfilmacademy.org 

MAIA workShopS - GEttING A fIrSt 
fEAturE rEADy for fINANCING 
23-28 juni i Rumänien 
En ny workshop för producenter som för-
bereder sin första långfilmsproduktion. 
Kursen går igenom budget, schemalägg-
ning, rättigheter, finansiering, marknads-
föring och pitching. Ansök senast 23 maj. 
www.fabulafilm.com 
 
CArtooN MAStEr: fINANCE
24-25 juni i München, Tyskland 
Workshops och föreläsningar för anima-
tionsbranschen som handlar om finan-
sieringskällor, digitala rättigheter, nya 
distributionsformer, intäktsströmmar. 
Sista ansökningsdatum är 16 juni.  
www.cartoon-media.be  

p.r.I.M.E 
Juni, september, december i Wien, 
Österrike och Berlin, Tyskland
Projektutvecklingskurs som vänder sig 
till producenter, med fokus på europeis-
ka projekt som ska nå ut på den interna-
tionella marknaden. Kursen arrangeras i 
nära samarbete med experter från bran-
schen. Sista ansökningsdatum i slutet av 
maj. Läs mer på www.prime-net.biz

MbS - 
MArkEtING AND DIStrIbutIoN 
6-12 juli, se hemsida för plats
Teoretiska och praktiska aspekter på bio-
grafvisning och marknadsföring. Kursen 
är ett samarbete mellan Media Business 
School och United International Pictures. 
Deadline 30 april. www.mediaschool.org 

trANSIStor
21-25 augusti i Karlovy Vary och Prag, 
Tjeckien
Tekniköverskridande kurs för avancerad 
multimediaproduktion. Djupdykningar i 
bio- och mobiltelefonlösningar, hur man 
skapar rörligt material och film för den 
digitala miljön.  Sista ansökningsdatum 
är 30 juni. www.transistor.ciant.cz  
 
Art CINEMA: ACtIoN + MANAGEMENt 
25 augusti – 3 september i Venedig, 
Italien  
I anslutning till Venedigs filmfestival 
hålls en kurs som utbildar biografägare 
och föreståndare i hur man driver en 
framgångsrik oberoende biograf eller 
filmklubb. Kursen blandar föreläsningar, 
visningar och workshops. Sista ansök-
ningsdatum är 3 juni. www.cicae.org

l´AtElIEr MAStErClASS
1 oktober 2008-31 augusti 2009, i Ber-
lin, Strasbourg, Paris, Angers, Cannes, 
London  
En årslång producentutbildning med 
seminarier, workshops och festivalbesök 
till Berlin, Cannes, Angers och Tubingen. 
Sista ansökningsdatum är 31 maj. Mer 
information www.cinemasterclass.org   
 
éQuINoxE to bE CoNtINuED  
November, Evian, Frankrike
För manusförfattare som tidigare har 
skrivit minst ett långfilmsmanus. Manus-
kripten som bearbetas under kursen ska 
vara så nära slutstadiet som möjligt men 
måste fortfarande kunna bearbetas för 
ett sista utkast. Sista ansökningsdatum 
är 30 april. www.equinoxetbc.fr

flEr kurSEr oCh MEr 
INforMAtIoN hIttAr Du på  

www.mediadesk.se

NIpkow proGrAMM
Nipkow förmedlar praktikplatser på 3-6 
månader på film- och medieinstitutioner 
i Europa. Syftet är att hjälpa yrkesverk-
samma att bredda sina kontaktnät. Varje 
år väljer en jury ut 24 deltagare. Ansök 
senast 30 april. www.nipkow.de

EAvE oCh StrAtEGICS 
I januari gick kursorganisatörerna EAVE 
och Strategics ihop. För Film Finance Fo-
rum och Film Marketing Workshop som 
tidigare organiserades av Strategics står 
nu EAVE som organisatör.

Fortbildningsstöd

För den som vill gå någon av de 
MEDIA-stödda vidareutbildningarna är 
det möjligt att söka SFI:s fortbildnings-
stöd. Stöd kan endast sökas av etable-
rade och aktiva filmarbetare och huvud-
sakligen manusförfattare, regissörer och 
producenter. Ansökningar behandlas lö-
pande och svar kommer inom sex veckor. 
För ansökan och riktlinjer se www.sfi.se/
fortbildning eller kontakta MEDIA Desk.
   Följande deltagare i MEDIA-stödda 
kurser fick fortbildningsstöd av Svenska 
Filminstitutet under 2007:

EAVE
Camilla Smids, 43 000 kr

ECAFIC
Sara Walderstam, 25 000 kr

Insight Out
Daniel Andersson, 15 000 kr
Malin Kraft, 15 000 kr
 
MFI Script Workshops
Kristina Svärd, 15 000 kr

Script & Pitch
Annette Skåhlberg, 27 000 kr
Andreas Tibblin, 24 000 kr
Emma Beckström, 25 000 kr

Sources 2
Malin Holmberg-Karim, 9 000 kr
Othman Karim,  18 000 kr
Fredrik Myrtell, 18 000 kr
Sara Broos, 15 000 kr
Love Svensson, 11 250 kr
Jörgen Andersson, 11 250 kr
Fredrik Lange, 15 000 kr



 - Nu återstår att sortera upp intresset 
och sluta avtal. En process vi alla vet tar 
lång tid, berättar Lisbet Gabrielsson.
 - På det stora hela var Cartoon Forum 
välordnat, sympatiskt och trevligt.
För informationsmaterial och ansök-
ningsblanketter till årets Cartoon Forum 
kontakta MEDIA Desk. Det går även bra 
att besöka www.cartoon-media.be.

Lisbet Gabrielsson träffar en potentiell  fi-
nansiär på Cartoon Forum i Girona 2007 

Aktuella utlysningar
Stöd utlysning Deadline
utveckling 16/2007 15 april

Interaktiva verk 17/2007 15 april

biografdistr. auto. 27/2007 30 april

tv-distribution 19/2007 13 juni

i2i Audovisual 29/2007 7 juli

festivaler 18/2007 30 april

Marknader och festivaler

CANNES fIlMfEStIvAl
14-25 maj 2008
MEDIA-programmet har som vanligt 
ett eget område i den europeiska pavil-
jongen, där The Marketplace erbjuder 
ackreditering med tillgång till viss ser-
vice. Här kan man lämna och ta emot 
meddelanden, använda visningsrum och 
utnyttja internet. Det finns också en bar 
med daglig Happy Hour. Två ackredite-
ringsmöjligheter erbjuds: Cannes Market 
badge med tillgång till ovanstående 
samt visningar på marknaden och på 
festivalen (281 euro/person), eller Pro-
ducers Network som dessutom ger access 
till dagliga frukostmöten och listning i 
en specialsektion på Marché du Films 
hemsida (312 euro/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 registre-
ring via The Marketplace är 4 april. 
www.marketplace-events.com 
Läs mer om filmfestivalen: 
www.festival-cannes.fr 
Läs mer om marknaden: 
www.cannesmarket.com
MEDIA Desk Sverige kommer att vara 
närvarande på festivalen 15-21 maj. 

INtErNAtIoNAl ANIMAtED fIlM fES-
tIvAl, ANNECy
9-14 juni 2008, Annecy, Frankrike
Festival och marknad för animerad film. 
Marknadsdelen MIFA är en av Europas 
största för animation och samlar varje år 
över 900 deltagare, varav 200 inköpare 
och publicister. Små europeiska bolag 
som vill delta i MIFA kan anmäla sig till 
MEDIAS speciella område med fördelak-
tiga villkor. Anmälan ska göras senast 31 
mars. Läs mer på: www.annecy.org

SuNNy SIDE of thE DoC 
26-29 juni, La Rochelle, Frankrike 
Internationell marknad för dokumen-
tärfilm, som sedan ett år tillbaka äger 
rum i La Rochelle. Nordiska filmare kan 
ackreditera sig via Filmkontakt Nord. Läs 
mer: www.sunnysideofthedoc.com och 
www.fkn.dk

DoCINEuropE 
9-12 juli, Bardonecchia (Turin) i Italien
Dokumentärfilmare från hela Europa 
möts för att se film, debattera och nät-
verka. Här kan producenter, distributö-
rer, representanter från tv-kanaler byta 
idéer och projekt. EDN-medlemmar får 
20% rabatt. För anmälan och mer infor-
mation www.docineurope.org

Cartoon Forum 

Det internationella finansieringsforumet 
för animerad film, Cartoon Forum, har 
etablerat sig som årets viktigaste mötes-
plats för producenter och finansiärer av 
animerade tv-projekt med internationell 
potential. Årets upplaga hålls mellan 16 
och 19 september i Ludwigsburg, Tysk-
land och blir det 19:e i ordningen.
   Lisbet Gabrielsson, erfaren producent 
av svensk animerad film, deltog i Car-
toon Forum förra året med projektet Frö-
ken Märkvärdig & karriären, som bygger 
på den tecknade serien med samma 
namn av Joanna Rubin Dranger.
 - Cartoon passar egentligen bäst för 
stora serier som produceras i industriell 
skala, menar Lisbet Gabrielsson.
 - Men det här projektet, som är en 30 
minutersfilm, tyckte jag ändå kunde pas-
sa, eftersom boken översatts till många 
språk och vi hade mycket material klart 
att visa för finansiärer och distributörer.
   Förväntningarna överträffades med 
råge, och projektet fick efter en lyckad 
pitch ett stort antal europeiska intressen-
ter. De nappade främst på den drastiskt 
komiska storyn och ett bildspråk som 
står ut från mängden.



Noterat

bor Du I SÖDrA SvErIGE?
Tips för er som har nära till Köpenhamn. 
Den danska MEDIA-desken ordnar flera 
intressanta seminarier och aktiviteter. 
Prenumerera gärna på deras elektro-
niska nyhetsbrev, anmälan via 
www.mediadesk.dk.

EuropEAN AuDIovISuAl  
obSErvAtory: vIDEo oN DEMAND 
hAr ÖkAt krAftIGt.. .
Video on Demand har ökat stort i Eu-
ropa. I 24 europeiska länder fanns det 
sammanlagt 142 tjänster vid slutet av 
2006. Ett år senare låg siffran på 258, 
närapå en fördubbling. 
   Ökningen av antalet tjänster kan till 
stor del förklaras av att tv-kanalernas 
hemsidor visar flertalet program i flera 
dagar efter sändningstid då det finns 
möjlighet att gratis komma ikapp med 
det man missat. I topp på antal tjänster 
ligger Frankrike (32 tjänster), följt av 
Nederländerna (30), Tyskland (26) 

och på fjärde plats ligger Sverige och 
Storbritannien med 16 tjänster vardera.

. . . MEN bIoGåENDEt MINSkAr
Medan användningen av Video-on- 
Demand-tjänster ökar, har European  
Audiovisual Observatory noterat att det 
europeiska biogåendet har minskat med 
2,2% jämfört med 2006. Med ungefär 
910 miljoner sålda biljetter är dock 2007 
års siffror bättre än de från 2005.
   Storbritannien går emot trenden, där 
ökade biogåendet med 3,7%, och i Ital-
ien med hela 12,3%. Biljettförsäljningen 
ökade även i Bulgarien, Polen, Lettland, 
Estland, samt Tjeckien och Litauen som 
rapporterade ökningar med tvåsiffriga 
procenttal. I Västeuropa var minsknin-
garna övervägande, exempelvis mins-
kade Tysklands biogående med 8,2%, 
Spaniens med 7,7% och Frankrikes med 
5,6%. De svenska siffrorna slutade på 
minus 0,8%. För att beställa dessa båda 
rapporter i sin helhet gå in på  
www.obs.coe.int 

PORTO 
BETALT

SVERIGEB
Eurimages

ANSÖkNINGS- oCh bESlutSDAtuM 
Ansökan  Beslut
7 maj   29 juni - 1 juli
25 augusti 12-15 oktober
20 oktober 14-16 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/eurimages

Nyheter

ExpErtEr EftErlySES
MEDIA behöver personer som kan läsa 
och utvärdera ansökningar, främst ut-
vecklingsansökningar inom film och 
multimedia. För att bli expert ska du ha 
god kunskap om den svenska branschen 
och förmågan att bedöma ett projekts 
kvalitet. Utlysningen publicerades den 12 
mars i EU:s officiella tidning. För mer in-
formation kontakta gärna MEDIA Desk.
 
EuroprIx MultIMEDIA AwArDS 
Unga producenter inom interaktiva 
media inbjuds att delta med sina mest 
innovativa projekt i Europrix Multimedia 
Awards. Projekten kan tävla i nio olika 
kategorier samt inom specialsektionen 
Interaktivt historieberättande. Tävlingen 
är även öppen för studenter. För mer in-
formation se www.toptalent.europrix.org.

tEMpo-prIS tIll NECrobuSINESS 
Den MEDIA-stödda dokumentären  
Necrobusiness av Fredrik von Kusen-
stjerna, Ryszard Solarz och Monika 
Sieradzka har tilldelats årets TEMPO 
Doucmentary Award på festivalen med 
samma namn. Necrobusiness visas i skri-
vande stund på de svenska biograferna. 

MEDIA Desk Sverige: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare för MEDIA Info), 
Henrik Schmidt, Sara Nordlund 
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

Handläggarenhet för MEDIA-
programmet i Bryssel.
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
Internet: MEDIA:s internationella  
hemsida: www.ec.europa.eu/media


