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Sound of Noise av Johannes Stjärne Nilsson och Ola Simonsson vann dubbla priser i Kritiker-
veckan i Cannes. Filmen har producerats med hjälp av utvecklingsstöd och i2i Audiovisual från 
MEDIA. Foto: Nils Bergendal

Jag har lärt mig mycket genom olika sam-
produktioner och det finns en del som jag 
skulle göra annorlunda nu med facit i 
handen. Det svarar Olivier Guerpillon på 
frågan om vilka som är hans erfarenhe-
ter av europeisk samproduktion. Han är 
producent på dfm fiktion som står bakom 
festivalaktuella Sound of Noise.

-Att samproducera är ingen lätt uppgift och 
man ska göra det enbart om det verkligen 
behövs för att kunna genomföra projektet. 
Samtidigt kan man få in mycket från sam-
produktioner om man hittar rätt samarbets-
partners. Med bättre finansiering kan man 
producera filmer av bättre kvalitet och få ut 
dem internationellt på ett helt annat sätt.

Grattis till priserna i Cannes! Vad betyder 
det för en films framtid att bli visad på en 
stor europeisk festival?
-Att filmen visades och uppmärksammades 
i Cannes betyder enormt mycket för filmens 
framtid, både på hemmaplan och interna-
tionellt. Dessutom har filmen fått strålande 
recensioner i de amerikanska bransch-
tidningarna vilket bäddar gott för den 
internationella försäljningen. Vi har franska 
samproducenter och filmen säljs av ett stort 
franskt säljbolag, Wild Bunch, så premiären 
i Cannes var strategiskt viktig för dem.

Ni sökte och fick både utvecklingsstöd 
och i2i Audiovisual från MEDIA. Vad har 
stöden betytt för produktionen?
-Sound of Noise har haft en mycket lång 
och annorlunda utvecklingsprocess där vi 
bl a har experimenterat och spelat in ljud i 
över ett år före inspelningen. Det var viktigt 
att kunna finansiera utvecklingen med olika 
medel. De finansiella kostnaderna är också 
mycket stora på en produktion som sträcker 
sig över flera år och involverar finansiärer 
från olika länder, så stödet från i2i var väl-
digt betydelsefullt.

Har du några tips till en producent som 
funderar på att söka utvecklingsstöd från 
MEDIA?
-Ett tips är att ta reda på vilka kostnader 
som är godkända och inte godkända innan 
man söker. Budgeten som presenteras ska 
vara så nära verkligheten som möjligt. Det 
innebär också att man redan ska ha kom-
mit en bra bit in i utvecklingen innan man 
söker, så att man vet till vad man verkligen 
behöver stödet för.

Sound of Noise hade sin internationella 
premiär under Kritikerveckan i Cannes där 
filmen vann priserna Young Critic Award 
och Rails d’Or. Datum för svensk premiär är 
ännu inte satt. Filmen distribueras i Sverige 
av Nordisk Film.

Nyheter

DIgItAlA DukAr I EuropA ökAr
MEDIA Salles rapporterar att antal digitala 
dukar i Europa har mer än tredubblats un-
der 2009, från 1335 dukar 2008 till 4134.
3D blev den starkaste drivkraften för bio-
grafägarna att konvertera sina biografer. 
Frankrike är det land i Europa där utveck-
lingen sett till antal dukar har gått längst. 
Där hade man i slutet av året 904 digitala 
dukar. 66 % av Europas dukar är anpas-
sade för att kunna visa 3D. Sverige följde 
trenden och från att i början av året ha 5 
digitala dukar hade man vid årets slut 34 
stycken varav 26 utrustade med 3D. Källor: 
MEDIA Salles/SFI

StöDDAtAbASEN korDA får Ett 
 ANSIktSlyft
KORDA är en kostnadsfri online-databas 
där du kan söka på europeisk stödgivning 
till film och tv. I Europa finns idag fler än 
170 organisationer som erbjuder ca 600 
stödprogram. Med hjälp av databasen 
 KORDA kan du idag lättare hitta stöd som 
kan vara aktuella för ditt projekt, komplett 
med länkar till stödgivarnas webbsidor 
och ansökningsformulär. Informationen 
i KORDA uppdateras kontinuerligt av 
 European Audiovisual Observatory och du 
hittar databasen på korda.obs.coe.int.

EuropEISkA brANSchEN DrAbbAS 
hårt Av pIrAcy
Det faktum att den audiovisuella branschen 
i Europa drabbas kraftigt av piratkopie-
ringen har bekräftats i en ny studie. TERA 
Consultants har på uppdrag av organisatio-
nen International Chamber of Commerce 
(ICC) studerat hur piracy drabbat musik-, 
film-, tv- och mjukvarubranschen i Storbri-
tannien, Tyskland, Frankrike, Spanien och 
Italien. ICC verkar för att stärka internatio-
nell handel och jobbar mot brottslighet som 
drabbar världshandeln. TERA rapporterar 
att samtidigt som branschen inbringar 860 
miljarder euro och sysselsätter 14,4 mil-
joner personer så förlorade branschen 10 
miljarder euro och 186 000 jobb på grund 
av piratkopiering under 2008. Om denna 
utveckling fortsätter förutspås det att man 
om fem år kan ha förlorat 1,2 miljoner jobb 
och 240 miljarder euro i dessa länder.



Kurser och seminarier

toSMI 2010: SIMulAtIoN AND poSt-
procESSINg 
23-28 augusti i Sofia, Bulgarien 
Interspace arrangerar denna kurs för yr-
kesverksamma inom postproduktion. På 
 TOSMI får man lära sig jobba med open-
source programvara för att öka möjlighe-
terna till att själv vidareutveckla program-
varan samt hålla programvarubudgeten 
nere. Under denna kurs jobbar man med 
Blender, Trac, S+VN, Cinepaint, YAfray, 
DrQueue. Sista ansökningsdag är 30 juni. 
www.tosmi.org

SourcES2 gErMANy 
18-26 november i Berlin, Tyskland 
Manusutvecklingskurs för drama och 
kreativ dokumentär för tv och bio. Under 
sju dagar i november hålls kursen i Berlin 
i Tyskland. Efter de sju dagarna följs del-
tagarna upp med sina projekt under tre 
månader och kursen avslutas sedan med en 
träff där man i grupp ger feedback på pro-
jekten. Sista ansökningsdag är 1 juli. 
www.sources2.de

prIME 4kIDS & fAMIly (pygMAlIoN 
pluS) 
Sept-dec i Polen och Tyskland 
Manusutvecklingskurs ämnad för utveck-
ling av projekt för barn och familj för all 
audiovisuell media. Kursen har en cross-
overinriktning och vänder sig till projekt 
för flera plattformar. Deltagarna utvecklar 
sina projekt tillsammans med erfarna men-
torer och författare. Kursen består av två 
träffar; nio dagar i september (Warszawa, 
Polen) och fyra dagar i december (Lud-
wigsburg, Tyskland). Sista ansökningsdag 
är 2 juli. 
www.prime-house.de

3D cINEMA IN EuropE 
September-december på bl a Irland 
Under kursen kommer man att få kunska-
per om hur man utvecklar och producerar 
3D projekt. Kursen består av två 3 dagar 
långa workshops (24-26 september och 

10-12 december) och vänder sig till team 
av producenter och fotografer/regissörer. 
Sista ansökningsdag är 5 juli. 
www.screentrainingireland.ie

MultI plAtforM buSINESS School 
3-7 augusti i Ronda, Spanien 
Kursen arrangeras av Fundación Cultural 
Media i Spanien och är en producentkurs 
som inriktar sig på 
nya typer av innehåll 
för för flera olika 
plattformar. Hur byg-
ger man ett team 
för att producera 
originalinnehåll för 
mobiltelefoner, In-
ternet, spelkonsoler, 
med mera? Kursen 
välkomnar 5-6 team 
bestående av kreativa 
producenter, spelde-
signers, webbdesig-
ners m fl. Sista ansök-
ningsdag är 6 juli. 
mpbs.mediaschool.es

3D ArtISt 
for ANIMAtED 
 fEAturES AND tv-
SErIES 
Augusti-december i 
Viborg, Danmark
Animationskurs organiserad av The Ani-
mation Workshop i Danmark. Kursen pågår 
under 14 veckor med mål att utbilda euro-
peiska 3D-designers för att nå den standard 
som förväntas av europeiska animations- 
och spelbolag. Kursen vänder sig till er-
farna animatörer som har god kunskap och 
erfarenhet inom 3D-animering och som vill 
fördjupa sina kunskaper. Sista ansöknings-
dag 26 juli.
www.animwork.dk

ANoMAlIA - profESSIoNAl 
trAININg IN 3D ANIMAtIoN 
Juli-september i Litomysl, 
Tjeckien 
Denna utbildning som vänder 
sig till 3D animatörer är upp-
delad på fem workshops i olika 
längd: ”Introduction to 3D Ani-
mation Technology”, ”Advance 
Character Animation in 3D”, 
”Modern Acting Approaches 
in 3D”, ”Production Pipeline 
for Small and Medium-sized 
Animation Projects” och ”Pro-

gramming Tools for 3D Animation Soft-
ware”. Ingen ansökningsdeadline.
www.anomalia.eu

SourcES2 - projEctS AND procESS 
19-23 oktober i Wien, Österrike 
Kurs för manusdoktorer och personer som 
handleder manusförfattare. Sources-me-
toden lärs ut till den som vill förbättra sin 
handledning i manusutveckling. Sista an-
sökningsdag 1 augusti. 
www.sources2.de

poWr bAltIc 
 StorIES ExchANgE 
1-3 december i 
 Tallinn, Estland
Utan författare, 
ingen film! POWR 
är en kurs riktad till 
nordiska och baltiska 
 manusförfattare. Un-
der tre dagar får del-
tagarna feedback på 
sina projekt och trä-
ning i att pitcha pro-
jekten. Handledare 
är Valeria Richter och 
Gino Ventriglia från 
den MEDIA-stödda 
kursen Script&Pitch 
Workshops. Kursen 
avslutas med en 
pitchning inför in-
bjudna beslutstagare. 
Den arrangeras under 
Baltic Event i Tallinn 

och är ett samarbete mellan de baltiska och 
nordiska MEDIA deskarna. Intresserade 
manusförfattare skickar ett synopsis på 
max 3 sidor tillsammans med ett CV och 
brev (allt på engelska) till oss på MEDIA 
Desk Sverige senast den 1 september 2010.

10 yEArS of DocuMENtAry cAMpuS 
10-12 september i München, Tyskland 
Under denna helgkonferens diskuteras 
aktuella ämnen inom dokumentärfilm. 
Föreläsningar innehåller fallstudier, pa-
neldiskussioner, ledande personer i doku-
mentärfilmsbranschen berättar om sina 
arbetsmetoder och strategier. Ingen ansök-
ningsdeadline. 
www.documentary-campus.com

Fortbildningsstöd

För den som vill gå någon av de 
MEDIA-stödda vidareutbildningarna är det 
möjligt att söka SFI:s fortbildningsstöd. 
Stöd kan endast sökas av etablerade och 
aktiva filmarbetare och huvudsakligen ma-
nusförfattare, regissörer, producenter och 
fotografer.

Ansökningar behandlas löpande och 
besvaras inom sex veckor. För ansökan 
och riktlinjer se www.sfi.se/fortbildning el-
ler kontakta Ulrika Nisell på MEDIA Desk 
Sverige.

Foto: Anders Wilhelmsson

Copyright: Primehouse



Foto: Anders Wilhelmsson

Marknader och festivaler

gAMES coNvENtIoN oNlINE
8-10 juli i Leipzig, Tyskland
En heltäckande upplevelsemässa för inter-
aktiv underhållning, infotainment och edu-
tainment i Leipzig. Mässan är ett bransch-
evenemang för både spel och hårdvara. 
Tyngdpunkten ligger på onlineinnehåll för 
spelkonsol, PC och mobiler. 
www.gamesconvention.com

vENEDIgS fIlMfEStIvAl
1-11 september i Venedig, Italien
Världens äldsta filmfestival i broarnas stad. 
Sista dag för att ackreditera sig är 17 juli.
www.labiennale.org

buStEr
9-19 september i Köpenhamn
Köpenhamns internationella barnfilm-
festival med ett stort utbud av barn- och 
ungdomsfilmer, seminarier och en nordisk 
sektion; New Nordic Films for Children and 
Youth.
www.buster.dk

toroNto INtErNAtIoNAl 
fIlM fEStIvAl
9-18 september i Toronto, 
Kanada
Denna festival är en av de fes-
tivaler som stödjs av European 
Film Promotion. Säljagenter 
och producenter kan söka stöd 
för att marknadsföra sina fil-
mer, genom det MEDIA-finan-
sierade initiativet Film Sales 
Support.
tiff.net
www.efp-online.com

fANtAStISk fIlMfEStIvAl
23 september-2 oktober i 
Lund
Festival för fantasy, sci-fi och 
skräckfilm som hålls varje år i Lund. Sista 
dag för att anmäla film till årets program är 
15 september 2010.
www.fff.se

NorDISk pANorAMA fIlMfEStIvAl 
och NorDISk foruM
24-29 september i Bergen, Norge
Den viktigaste nordiska festivalen för kort- 
och dokumentärfilm, som ambulerar mel-
lan de fem nordiska länderna. Innehåller 
även en marknadsdel, Nordisk Panorama 
Market som arrangeras mellan den 25-28 
september. Under Nordisk Panorama ar-
rangerar Filmkontakt Nord samproduk-
tionsforumet Nordisk Forum 27-28 septem-
ber. Nya dokumentärprojekt kommer att 
presenteras för möjliga finansiärer. Vid tidi-

gare års forum har 70-80% fått sina projekt 
säkrade för finansiering. Deadline för att 
delta som observatör är 8 augusti. On-line 
registrering från april.
www.nordiskpanorama.com
www.filmkontakt.dk

thE NorWEgIAN INtErNAtIoNAl fIlM 
fEStIvAl hAugESuND
18-26 augusti i Haugesund, Norge
Filmfestivalen i Haugesund är Norges 
största och infaller årligen i augusti. Fokus 
ligger på långfilm för bio. Mellan den 18-21 
augusti arrangeras även festivalens mark-
nadsdel New Nordic Films. Den 19-20 au-
gusti är det dags för Nordic Co-production 
and Film Financing Forum som i år handlar 
om nordisk samproduktion med Tyskland, 
Kanada och Frankrike. 
www.filmfestivalen.no

flEr fEStIvAlEr och MEr 
INforMAtIoN hIttAr Du på  

www.mediadesksverige.eu

MIpcoM juNIor
2-3 oktober i Cannes, Frankrike
Två dagar före MIPCOM öppnas den speci-
ella marknaden för barn- och ungdomsfilm. 
Om du inte kan delta själv på marknaden 
kan Filmkontakt Nord representera din 
kortfilm, dokumentär eller barnfilm.
www.mipcomjunior.com
www.filmkontakt.dk

MIpcoM
4-8 oktober i Cannes, Frankrike
MEDIA Stands ger oberoende producen-
ter möjlighet att delta på MIPCOM till ett 
mycket fördelaktigt pris. MIPCOM, med 
ca 12.000 ackrediterade professionella, 
erbjuder unika möjligheter att lära känna 

den internationella kommersiella markna-
den. Deltar du genom MEDIA Stands kan 
du arbeta från MEDIA:s monter (680m2) 
med utrymme för möten, arbete, screening, 
exponering av material samt bar för infor-
mella möten med kollegor och affärskon-
takter. MEDIA Stands listar sina deltagare 
med filmer i egen katalog, på internet och 
i en broschyr som distribueras till samtliga 
ackrediterade. Dessutom får ackrediterade 
tillgång till möten med finansiärer som 
arrangeras av MEDIA Stands på MEDIA-
området. Anmäl dig på MEDIA Stands 
hemsida.
www.mipcom.com
www.media-stands.eu

puSAN INtErNAtIoNAl fIlM fEStIvAl
7-15 oktober i Pusan, Sydkorea
Denna festival är en av de festivaler som 
stödjs av European Film Promotion. Sälja-
genter och producenter kan söka stöd för 
att marknadsföra sina filmer, genom det 
MEDIA-finansierade initiativet Film Sales 
Support. Sista dag för att anmäla sin kort-
film är 29 juni och för långfilm 29 juli.

www.piff.org
www.efp-online.com

MEDIMED
8-10 oktober i Sitges, Spanien
MEDIMED presenterar ett 
urval av dokumentärprojekt 
och filmer i syfte att förstärka 
det kreativa och yrkesmässiga 
utbytet mellan medelhavslän-
derna och EU-länderna. Man 
tar emot nya dokumentärfil-
mer och dokumentärprojekt. 
Registrering för screenings och 
pitchning är kostnadsfri. Sista 
dag för att anmäla filmer och 
projekt är 30 juni. Sista dag för 
att få rabatterat pris för tidig 
ackreditering är 10 september.
www.medimed.org

prIx EuropA
16-23 oktober i Berlin, Tyskland
TV, radio och internet-produktioner i 
kategorierna fiktion, dokumentär och re-
portage inbjuds till festival med sex dagars 
visningar i åtta tävlingskategorier och med 
åtföljande programdiskussioner. Deadline 
för att skicka in sin film är 1 juli 2010.
www.prix-europa.de

cINEkID 
20-29 oktober i Amsterdam, Holland
En av Europas största barnfilmsfestivaler, 
som årligen lockar många yrkesverksamma 
från olika länder. Sedan 2004 även med 
marknaden Junior Film Market. Skicka din 
film senast 1 juli.
www.cinekid.nl
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SVERIGEBA programme of the European Union

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

Aktuella utlysningar
Stöd utlysning Deadline 
Stöd till video-on-Demand och digital 
biografdistribution 05/2010 21 juni 
tv-distributionsstöd 18/2009 28 juni 
Stöd till marknadsaktiviteter inom Eu 24/2009 30 juni 
biografdistribution selektivt 19/2009 1 juli 
i2i Audiovisual 17/2009 7 juli 
Stöd till fortbildningar 01/2010 9 juli

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

Noterat

EuropA cINEMAS SökEr NyA 
 MEDlEMMAr
Sedan starten 1992 har Europa Cinemas-
nätverket bidragit till spridningen av eu-
ropeisk film. Idag sträcker sig nätverket 
över hela välden och finns representerat i 
476 städer i 42 länder. 817 biografer är an-
slutna. En gång per år öppnar man för nya 
medlemmar och i år är sista ansökningsdag 
den 31 augusti. För att kunna söka krävs att 
man visar en stor del icke-nationell europe-
isk film. Mer information och ansöknings-
handlingar hittar du på Europa Cinemas 
webbplats www.europacinemas.org.

”lE QuAttro voltE” fIck EuropA 
 cINEMAS lAbEl I cANNES
Michelangelo Frammartinos ”Le Quattro 
Volte” kommer i och med utmärkelsen att 
få en förlängd visningstid på de biografer 
som är anslutna till Europa Cinemas. Fil-
men är en poetisk betraktelse över det lant-
liga livet i italienska Kalabrien, en av Euro-
pas utkanter. Europa Cinemas jury väljer 
ut en europeisk film från filmfestivalerna i 
Cannes, Venedig, Berlin och Karlovy Vary 
att tilldelas Europa Cinemas Label.

EuropEISkA bIljEttINtäktEr StIgEr 
tIll rEkorDNIvåEr
Preliminära siffror från European Audio-
visual Observatory  i Strasbourg visar att 
2009 blev ett rekordår för de europeiska 
biograferna. De nästan en miljard sålda bil-
jetterna inbringade ca 6,27 miljarder euro 
vilket motsvarar en ökning på 12 % jämfört 
med 2008.

3D var inte så överraskande motorn i 
utvecklingen. Även om förändringarna 
inte var så markanta stärkte amerikanerna 
sin marknadsandel med 1,5 % till 67,1 % 
medan den europeiska filmen backade med 

Säljagentstödet
(13/2008)                                       euro

Nonstop Sales 25 165

Automatisk biografdistribution
(03/2009)

Svensk Filmindustri 26 205

Folkets Bio 73 834

Nonstop Entertainment 62 497

Nordisk Film Distribution 48 067

Sandrew Metronome 43 947

Scanbox Entertainment 93 595

Tv-distributionsstöd
(18/2009)

Story
The Black Power Mixtape 60 000

Bob Film
To Sacrifice a Queen 200 000

Filmlance International
The Bridge 400 000

Beviljade stöd

SAMtlIgA bEvIljADE
StöD och AktuEllA

utlySNINgAr
hIttAr Du på

www.mediadesksverige.eu

motsvarande procentsats ner till 26,7 %. 
Svenska ”Män som hatar kvinnor” var den 
näst mest besökta europeiska filmen utan 
amerikansk finansiering efter ”Slumdog 
Millionaire”.

Trots den tuffa ekonomiska situationen 
i Europa och världen fortsatte antalet eu-
ropeiska filmproduktioner att öka till 1168 
filmer, 28 filmer fler än 2008. Intressant 
att notera är att Tyskland under 2009 tagit 
över rollen som Europas största filmland 
från Frankrike sett till antal produktioner. 
Tyskarna producerade 194 filmer jäm-
fört med Frankrikes 182. Antal spelfilmer 
ökade medan dokumentären ligger kvar på 
samma nivåer som förra året. Fördelningen 
spelfilm/dokumentärfilm låg 2009 på 
80/20. European Audiovisual Observatory 
publicerar färska rapporter och siffror på 
sin webbplats www.obs.coe.int.

Eurimages

ANSökNINgS- och bESlutSDAtuM 
Ansökan  Beslut
28 juni  1 oktober
4 oktober 17 december

Sedan 2009 har Eurimages fyra deadlines 
årligen. Vid det senaste beslutsmötet i mars 
fick samproduktionen ”BabyCall” 300 000 
euro. Svensk samproducent är Bob Film 
Sweden. ”Teori og Praksis” som samprodu-
ceras av Götafilm International fick 
300 000 euro.

Ansökningshandlingar och övrig infor-
mation om Eurimages finns på webbplatsen 
www.coe.int/eurimages.


