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Prick och Fläck snöar in av Lotta och Uzi Geffenblad. Filmen hade biopremiär den 13 december 
och har gjorts med utvecklingsstöd från MEDIA. Foto: ZigZag Animation/Folkets Bio

Nya utlysningar

I2I AUDIOVISUAL -
TILLgåNg TILL fINANSIErINg
i2i Audiovisual riktar sig till oberoende 
producenter av film och tv-program. 
Syftet med stödet är att underlätta för 
produktionsbolag att få tillgång till extern 
finansiering från banker och andra finans-
institut. Stödet finns att tillgå för tre poster 
i produktionsbudgeten:
   Modul 1 - stöd till posten ”försäkringar” i 
produktionsbudgeten. 
   Modul 2 - stöd till posten ”completion 
bond” eller ”completion guarantee” i pro-
duktionsbudgeten. 
   Modul 3 - stöd till posten ”finansiella 
kostnader” (räntekostnader) i produktions-
budgeten. 
   Stöd kan sökas för fiktion (minst 50 min), 
animation (minst 24 min) och dokumentär 
(minst 25 min). MEDIA kan bevilja mellan 
5 000 och 50 000 euro per projekt. Första 
inspelningsdag måste infalla senare än 1 
juli 2008. Projekt som finansierats med 
MEDIA:s utvecklingsstöd och/eller kommer 
från ett land med lång produktionskapaci-
tet (till exempel Sverige) har större chans 
att få stöd.

   Aktuell utlysning (28/2008) har deadline 
2 februari 2009 för kostnader som tagits 
efter 1 juli 2008 samt 7 juli 2009 för kost-
nader som tagits efter 1 januari 2009. Rikt-
linjer och ansökningshandlingar finns att 
ladda ner via www.mediadesksverige.eu

MEDIA Desk i ny kostym

DESKEN på wEbbEN
Nu har vår nya webbplats öppnat! Här 
kan du läsa om kurser och seminarier, 
de senaste marknaderna och festiva-
lerna, och självklart hitta riktlinjer 
och ansökningshandlingar till alla 
MEDIA:s stöd. På den nya webbplat-
sen finns även länkar till användbara 
europeiska resurser, arkiv över bevil-
jade stöd och möjligheter att prenu-
merera på information om MEDIA. 
www.mediadesksverige.eu har blivit 
mer användarvänlig med bättre 
informationsstruktur och snyggare 
design!
 

DU VET VäL ATT DU ALLTID  
hITTAr UppDATErAD  

INfOrMATION på  
www.mediadesksverige.eu

Goda resultat
 

rEKOrDUTDELNINg fÖr SVErIgE
Under 2008 har svenska produktionsbolag 
tilldelats 3,143 miljoner euro (32,2 miljoner 
kronor) i stöd från MEDIA 2007. Det är den 
högsta summa som svenska produktions-
bolag har beviljats under de femton år som 
Sverige varit medlem i programmet. 
   Årets utvecklingsstöd placerar Sverige 
på en femteplats i Europa efter Frankrike, 
Tyskland, Italien och Storbritannien. Bland 
de kommande svenska filmer och tv-serier 
som fått stöd finns Lukas Moodyssons Ber-
linaktuella Mammut, Millenniumserien efter 
Stieg Larssons trilogi, BBC-versionen av 
Wallander, Nahid Perssons uppmärksam-
made dokumentär Drottningen och jag och 
publikframgången Vi hade i alla fall tur med 
vädret - igen som hade premiär i december.

UTVEcKLINgSSTÖD MED MåNgfALD
Utvecklingsstöd beviljas normalt upp till 
50% av utvecklingskostnaderna för ett pro-
jekt. Men i vissa fall kan stöd ges upp till 
60% om projektet marknadsför europeisk 
kulturell mångfald. Mycket få ansökningar 
uppnår dessa kriterier, men i våras bevilja-
des det svenska projektet Vägen från Monte 
Verità 60% i stöd för utvecklingskostnader. 
Bolaget Vilda Bomben i Göteborg står bak-
om filmen. Året är 1905 och platsen Monte 
Verità, en kulle utanför Ascona i den fattiga 
italienska delen av Schweiz. Marken köptes 
av grundarna till alternativrörelsen i syfte 
att bygga ett annat samhälle. Människor 
från hela Europa strömmade dit och där 

föddes många 
av de sub-
kulturer som 
senare kom 
att bli domi-
nerande idé-
strömningar 
mot slutet av 
1900-talet. 
- Vi vill berätta 
om en hundra-

årig tradition av alternativa förhållningssätt 
som har kommit att både inspirera och in-
fluera dagens samhälle men som samtidigt 
är osynligt i historieskrivningen säger Fred-
rik Lange, producent på Vilda Bomben.



Kurser och seminarier
 
3D chArAcTEr ANIMATION - 
ANIMATED fEATUrES, TV-SErIES AND 
gAMES
2 mars-5 juni i Viborg, Danmark
Animationskurs organiserad av The Ani-
mation Workshop i Danmark. Kursen på-
går under 14 veckor med mål att utbilda 
europeiska 3D-designers för att nå den 
standard som förväntas av europeiska 
animations- och spelbolag. Sista ansök-
ningsdatum 15 januari. 
www.animwork.dk 

DIgITrAININg pLUS - 
EUrOpEAN cINEMAS EXpErIENcINg 
NEw TEchNOLOgIES 
25 februari-1 mars i London
Media Salles ordnar denna kurs för 
europeiska biografägare. Ett femdagars-
seminarium med syfte att ge deltagarna 
en uppdaterad och komplett översikt 
över digitala visningsmöjligheter. Före-
läsningar varvas med fallstudier. Sista 
ansökningsdatum är 15 januari. 
www.mediasalles.it

EUrODOc - 
EXcEcUTIVES wOrKShOp
Juni och oktober i Rotterdam och i 
Portugal 
En kurs för beslutsfattare inom doku-
mentärfilmsprojekt. Syftet är att delta-
garna ska öka sin kompetens inom do-
kumentärfilmsområdet och bättre förstå 
branschen samt att ingå i ett aktivt euro-
peiskt dokumentärnätverk. Programmet 
delas upp i två delar. Den första delen 
baseras på fallstudier och på utveckling 
av kreativa dokumentärer. Den andra 
delen handlar speciellt om rollen som 
beslutsfattare. Sista ansökningsdatum är 
30 januari. www.eurodoc-net.com

ANIMATION fILM DIrEcTINg -
cOMMISSIONED fILM AND bOOK 
ADApTATION
27 april–10 juni i Valence, Frankrike
La Poudrière ger en elva veckor lång 
kurs som handlar om hur man utvecklar 
animerade projekt från litterär förlaga. 
Kursen inkluderar en vecka på Annecys 
animationsfestival med den tillhörande 
marknaden MIFA. Sista ansökningsda-
tum är 15 februari. www.poudriere.eu 

EAVE fILM fINANcE fOrUM 
3-5 april i Luxembourg
En tredagarskurs för producenter och 
andra branschrepresentanter som till 
exempel distributörer, säljagenter och 
jurister. Deltagarna lär sig det senaste 
kring bland annat finansiering av sam-

produktioner, lånemöjligheter, avtal och 
skattelättnader. Sista ansökningsdatum 
är 15 februari. www.eave.org

MfI ScrIpT 2 fILM wOrKShOpS
22 juni-6 juli, 11-18 oktober i Grekland
Mediterranean Film Institute ger denna 
kurs i avancerad och intensiv manus-
utveckling, så väl som i hur man sätter 
igång en effektiv utvecklingsprocess 
med syfte att få projektet att bli film. 
Under åtta månader träffas deltagarna 
två gånger i Grekland och två gånger 
sker kursen online med en uppföljnings-
period. Sista ansökningsdatum är 27 
februari. www.mfi.gr

SOUrcES 2
11-19 juni, Filmcamp, Malselv i Norge
Manusutvecklingskurs för drama och 
kreativ dokumentär för bio och tv. Under 
sju dagar i juni kommer kursen att hål-
las i Norge. Efter de sju dagarna följer 
deltagarna upp sina projekt under tre 
månader och kursen avslutas sedan med 
en endagsträff. Sista ansökningsdatum 
är 1 mars. www.sources2.de

MAIA wOrKShOpS 
23-27 mars i Lazioregionen i Italien
MAIA är en utvecklingskurs för unga 
producenter i färd med att göra sin första 
långfilm. Kursen ges vid tre tillfällen per 
år. I mars behandlar man den kreativa 
aspekten av manus och berättarteknik. 
Även frågor om kulturell mångfald, eu-
ropeiska filmer och digitala teknologier 
tas upp. Kontakta arrangören för sista 
ansökningsdatum. www.fabulafilm.com

INSIghT OUT - hff AcADEMY 
23-27 mars i Potsdam, Tyskland
En workshop om digitalbio och HDTV. 
Alla aspekter i den digitala produktions-
kedjan tas upp, från förproduktion till 
masterkopia, med ett speciellt fokus på 
stereo-3D. Med hjälp av fallstudier ut-
forskas även kreativa möjligheter och val 
av digitala verktyg. Ansökningar behand-
las varefter de inkommer. 
www.insightout-training.net

ThE ArT Of NEgOTIATINg AgrEE-
MENTS fOr fILM AND TELEVISION
22 - 26 april, Mallorca, Spanien
Kursen ger kunskaper i hur och när man 
ska förhandla, både i stora och små 
frågor. Här tittar man på kontrakt och 
affärsrelationer ur både en ekonomisk 
och juridisk synvinkel. Teori varvas med 
praktik. Kursen äger rum på Mallorca. 
Kursarrangören Erich Pommer Institut 
tillämpar inte sista ansökningsdatum, 
ansökningar behandlas vartefter de kom-
mer in. www.epi-media.eu

MEgA pLUS 
Maj-mars 2010 i Ronda, Spanien
En producentutbildning för den som har 
gått ut filmskola eller har motsvarande 
kunskaper. Tre månaders akademiska 
studier i Ronda i Spanien och sedan sex 
månaders praktik uppdelat på två om-
gångar. Praktiken sker på ett europeiskt 
distributions- eller produktionsbolag. I 
kursen ingår även en utvärderingsvecka. 
Sök senast i början av april. 
www.mediaschool.org

ScrEEN LEADErS 
Maj-december bland annat på Irland
Den irländska organisationen FÁS Screen 
Training har öppnat sin ledarskapskurs 
för europeiska bolag inom film, tv, digi-
tala media, reklam, postproduktion och 
service. Screen Leaders ger en anpas-
sad utbildning i strategisk planering, 
bolagsstruktur, ledarskap och finansiell 
planering. Kursen är uppdelat på två-tre 
tillfällen, sammanlagt 15 dagar. Enskilda 
möten varvas med föreläsningar. Två 
personer i beslutsfattande ställning från 
varje bolag är välkomna att delta. Sista 
ansökningsdatum är 8 april. 
www.screentrainingireland.ie

pYgMALION pLUS
Juni i Bad Sulzburg, Tyskland och 
oktober i Amsterdam
Manusutvecklingskurs för utveckling av 
barn- och familjeprojekt för all audiovi-
suell media. Deltagarna utvecklar sina 
projekt tillsammans med erfarna mento-
rer och författare. Eftersom kursen har 
en crossoverinriktning och vänder sig till 
film, tv, animation och interaktiva media 
ges möjlighet för deltagarna att utöka 
sina kunskaper och kontakter inom dessa 
olika delar av nöjesindustrin. Ansökan 
bör vara arrangören tillhanda i början av 
april. www.pygmalionplus.org

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, 
producenter och fotografer. Ansökningar 
behandlas löpande och besvaras inom 
sex veckor. För ansökan och riktlinjer se 
www.sfi.se/fortbildning eller kontakta 
MEDIA Desk.

fLEr KUrSEr Och MEr 
INfOrMATION hITTAr DU på  

www.mediadesksverige.eu



anmäla sig till MEDIA:s speciella område 
med fördelaktiga villkor. Anmälan ska 
göras senast 31 mars för full tillgång, via 
www.annecy.org.

SUNNY SIDE Of ThE DOc
23-26 juni i La Rochelle, Frankrike
20-årsjubileum för den internationella 
marknaden för dokumentärfilm. Över 
2000 professionella inom dokumentär-
branschen möts under fyra dagar för att 
köpa, sälja och diskutera film. Nordiska 
filmare kan ackreditera sig via Film-
kontakt Nord, www.filmkontakt.dk. 15% 
rabatt ges vid tidig registrering innan 30 
januari. www.sunnysideofthedoc.com

Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline
festivaler  18/2008 30 april

Tv-distribution 20/2008 27 februari, 26 juni

biografdistr. selektivt  22/2008 1 april, 1 juli

Utveckling 24/2008 17 april

Interaktiva verk 25/2008 17 april 

i2i Audiovisual 28/2008 2 februari, 7 juli

Marknader och festivaler

DOcpOINT
20-25 januari i Helsingfors, Finland
För åttonde året i ordningen hålls doku-
mentärfilmsfestival i Helsingfors. Filmer 
från Norden och Baltstaterna visas under 
sex dagar, med en stor andel filmer från 
nykomlingar och elever. En chans att 
hålla sig ajour med vad som händer i den 
nordiska dokumentärfilmsbranschen.
www.docpoint.info

gÖTEbOrgS fILMfESTIVAL
23 januari-2 februari i Göteborg
Göteborgs filmfestival är Nordens största 
publika filmfestival med ett brett utbud 
av film, seminarier och branschevene-
mang. Bland annat anordnas Nordic Film 
Market, marknadsplatsen för ny nordisk 
film mellan den 29 januari – 1 februari. 
   MEDIA Desk arrangerar inom ramen 
för Cinemix ett seminarium med titeln 
Offentligt stöd till nya media – är det 
möjligt i Sverige?. Medverkande: Erik 
Kristow, politiskt sakkunnig, Kulturde-
partementet; Kaja Hench Dyrlie, produk-
tionsrådgivare för spel på Norska Film-
institutet; Linus Feldt, speldesigner och 
ordförande i Svenska Datorspelinstitutet; 
Andreas Öhman, producent och vinnare 
”Bästa crossmediaprojekt”, Crossover 
Nordic 2008. Seminariet går av stapeln 
lördag den 24 januari kl 15.00 på Res-
pekt, Järntorget.
    MEDIA Desk kommer att finnas på 
plats under första delen av festivalen. 
Hör gärna av dig om du vill du boka ett 
enskilt möte med oss. 
www.filmfestival.org

bErLINALE
5-15 februari i Berlin  
The Marketplace erbjuder även i år 
branschfolk att registrera sig vid MEDIA-
programmets informationscenter på Eu-
ropean Film Market. Det finns möjlighet 
att använda platsen för möten, att lämna 
meddelanden, samt tillgång till Internet 
och visningsrum. Plats finns för ungefär 
200 registrerade. Registrering är gratis 
men en ackreditering till marknaden är 
nödvändig. Anmälan görs till The Mar-
ketplace: www.marketplace-events.com
   MEDIA Desk Tyskland arrangerar ”Sha-
re your slate” där det finns möjlighet för 
bolag med slate funding att träffa andra 
europeiska bolag för att diskutera sina 
projekt, något som kanske kan utmynna 
i samproduktioner. För mer information 
kontakta MEDIA Desk Sverige. 

fLEr MArKNADEr Och MEr 
INfOrMATION hITTAr DU på  

www.mediadesksverige.eu

bUff: bArN- Och UNDgDOMSfILM-
fESTIVALEN 
10-14 mars i Malmö
En plats för filmvisningar, seminarier 
och en mötesplats för finansiärer, distri-
butörer, filmköpare, manusförfattare, re-
gissörer, producenter och filmpedagoger. 
För tredje gången anordnas BUFF:FF
(13-14 mars), ett finansieringsforum för 
nordeuropeisk barnfilm. Sista anmäl-
ningsdag för projekt är 9 januari 2009. 
Läs mer om festivalen på www.buff.se 
och forumet på  www.financingforum.eu

DOcS IN ThESSALONIKI
18-22  mars, Thessaloniki, Grekland
EDN står som värd för detta pitchingfo-
rum under dokumentärfilmfestivalen i 
Thessaloniki. Under de inledande tre da-
garna utvecklar deltagarna sina projekt i 
samråd med internationella experter. De 
avslutande två dagarna pitchas projekten 
för en internationell panel med finansiä-
rer. Det ges också goda möjligheter att 
stärka sitt internationella nätverk inför 
kommande projekt. Sista ansökningsda-
tum är 25 januari, för mer information 
och riktlinjer se www.edn.dk och 
www.filmfestival.gr

INTErNATIONAL ANIMATED fILM 
fESTIVAL 
8-13 juni i Anncey, Frankrike
Festival och marknad för animerad film. 
Bidrag till tävlingen ska anmälas senast 
15 januari. Marknadsdelen MIFA är en av 
Europas största för animation och samlar 
varje år över 900 deltagare, varav 200 
inköpare och distributörer. Små euro-
peiska bolag som vill delta i MIFA kan 

Kalendarium 2009 
Januari

Docpoint Helsinki, 20-25
Göteborg Film Festival, 23 jan-2 feb

CineMart 25 -29
 DocsBarcelona 27 jan-1 feb 

Clermont-Ferrand 30 jan-7 feb 

Februari
Berlinale, 5-15

Mars
Cartoon Movie 4-6

TEMPO Dokumentärfestival, 4-8 
BUFF, 10-14

Docs in Thessaloniki, 18-22
MIPDOC, 28-29

MIPTV/MILIA, 30 mars-3 april

april
 Stockholms filmfestival Junior, 20-25

Drömfabriken, 23-25

Maj
 Cannes  Film Festival, 13 - 24

Juni
IAFF Annecy 8-13

DISCOP 2009, 16-19 
Sunny Side of the Doc, 23-26 



Beviljade stöd

gOTT NYTT år 
MED gODA NYA rESULTAT 

ÖNSKAr VI på DESKEN!

PORTO 
BETALT

SVERIGEB
Eurimages

ANSÖKNINgS- Och bESLUTSDATUM 
Ansökan  Beslut
5 januari  15-17 mars
23 mars  31 maj-2 juni
8 juni  20-23 september
5 oktober 14-16 december
Vi det senaste beslutsmötet fick två pro-
jekt med svenska samproducenter stöd: 
Neon Flesh av Paco Cabezas, Spanien 
(Hepp Film) och King of Devil’s Island av 
Marius Holst, Norge (St Paul). Observera 
att antalet ansökningstillfällen nu har 
ändrats till fyra per år. Information om 
övriga nya regler för Eurimages finns på 
www.coe.int/eurimages

Nyheter

EUrOpEISKA SAMprODUKTIONEr 
rESEr bäTTrE Och får hÖgrE 
bILjETTINTäKTEr äN NATIONELLA 
fILMEr
European Audiovisual Observatory har 
publicerat en studie om europeiska sam-
produktioner sammanställd av informa-
tion från databasen LUMIERE. I studien 
har man jämfört distribution av filmer 

genom att ta fram ett genomsnitt av an-
talet visningsländer för både nationella 
filmer och samproduktioner. Man har 
också tittat på hur stor procentandel fil-
mer som har visats i minst ett icke-natio-
nellt land. De genomsnittliga intäkterna 
för varje typ av film har sedan jämförts. I 
studien ingår över 5400 filmer med bio-
grafpremiär mellan 2001-2007. 
Läs hela studien som är ovanligt lättläst:
www.obs.coe.int/online_publication/
expert/krakow_report.pdf

MEDIA Desk Sverige: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare för MEDIA Info), Henrik Schmidt 
Post: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm 
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 
Tel: 08-665 12 05/07, Fax: 08-661 18 20  
E-post: mediadesk@sfi.se, Internet: www.mediadesksverige.eu

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

Utvecklingsstöd enskilt projekt 
(16/2007)                                       euro

Agnesfilm & television 
Hanging on a thread 25 000

Anagram Produktion P+K 60 000

Atmo Media The Partisans 60 000

Brandklipparen 
Russian Dreams 25 000

MTG Modern TV
A Swedish Genius 60 000

Vilda Bomben Film
The Road to Monte Veritá 39 600

Utvecklingsstöd slate funding
(16/2007)                                       euro

Folke Rydén Produktion
Dokumentär 137 595

Hysteria Film
Fiktion/Dokumentär 70 000

Illusion Film Fiktion 140 000

Nordisk Film Produktion
Fiktion 150 000

Utvecklingsstöd interaktiva verk  
(17/2007)                                       euro

Bajoum Interactive
BubbleKidz 100 000

Tv-distribution (19/2007)           euro

Yellow Bird 
Wallander 400 000

Lisbet Gabrielsson Film
Miss Remarkable and her 
Carreer

41 000

i2i Audiovisual (11/2007)           euro

Memfis Film Rights
Mammoth 50 000

Tre vänner produktion
A Simplier Life 10 214

Hepp Film
A Rational Solution 24 452

Filmfestivaler (09/2007)            euro

BUFF 32 022

Stockholms filmfestival 
Junior 26 685

Michelle Williams och Gael Garcia Bernal i Lukas Moodyssons europeiska samproduktion 
Mammut. Filmen har stöd från MEDIA och Eurimages. Foto: Memfis Film


