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Svinalängorna av Pernilla August vann publikens pris på filmfestivalen i Venedig. Filmens pro-
duktionsbolag har fått MEDIA-stödet i2i Audiovisual. Foto: Rolf Konow/Nordisk Film

Nyheter

FrAMgåNgAr För SvENSkA FIlMEr I 
EuropA
Svenska filmer från 2009 går bra på euro-
peiska biografer och i och med detta ökar 
det stöd som filmernas lokala distributörer 
i de enskilda MEDIA länderna får för att 
sätta upp filmerna på bio. I  senaste resul-
tatvändan för MEDIA:s selektiva biograf-
stöd får till exempel distributörerna av Män 
som hatar kvinnor dela på  550 000 euro 
som kan användas för att täcka kostnader 
för bland annat filmkopior och marknads-
föring.

Tv-DISTrIbuTIoNSSTöDET publIcErAT
Oberoende producenter kan söka stöd för 
produktion och visning av tv-program. 
Programmet ska ha en längd om minst 50 
minuter för drama, 25 minuter för kreativa 
dokumentärer och 24 minuter för animera-
de program. Berättigade att söka är de fri-
stående bolag med tv-projekt som har 50% 
av produktionskostnaderna säkrade, samt 
minst tre tv-kanaler involverade från länder 
inom MEDIA-programmet. Inspelning får 
inte ha påbörjats innan ansökan lämnas 
in och projektet måste kunna definieras 
som europeiskt i fråga om finansiering och 

konstnärligt deltagande. Stödet är ett rent 
bidrag som kan utgöra maximalt 12,5% av 
totalbudgeten för spelfilm och animerade 
program och ända upp till 20% för doku-
mentärer. Maxbelopp per fiktionsprojekt är 
500 000 euro och för dokumentärprojekt 
är maxbeloppet 300 000 euro. Sista ansök-
ningsdag för denna utlysning (20/2010) är 
15 november 2010, 28 februari 2011 och 20 
juni 2011. Ansökningshandlingarna finns på 
vår webbplats.

Ny STöDuTlySNINg För FIlM-
FESTIvAlEr
MEDIA-programmet stöder filmfestivaler 
som visar en stor andel europeisk film. Nu 
finns ansökningshandlingarna för den nya 
utlysningen av festivalstödet (31/2010) 
publicerade. Flera svenska festivaler får 
idag stöd från MEDIA-programmet. För 
att söka stödet krävs att man visar mer än 
70% europeisk film. Stödet kan användas 
för att täcka kostnader för t ex textning, 
gäster, katalogtryck och frakt av filmkopior. 
Deadlines är 2 november 2010 för festivaler 
som arrangeras mellan 1 maj och 31 oktober 
2011, samt 30 april 2011 för festivaler som 
arrangeras mellan 1 november 2011 och 30 
april 2012. Ansökningshandlingarna hittar 
du på MEDIA Desk Sveriges webbplats.

MEDIA MuNDuS SjöSäTTS
MEDIA Mundus är ett nytt internationellt 
samarbetsprogram för den audiovisuella 
branschen. 5 miljoner euro ska investeras 
i aktiviteter mellan 1 februari 2011 och 31 
mars 2012. Ansökningsdeadline är 15 okto-
ber 2010. Sökande måste vara baserade i 
ett land som deltar i MEDIA-programmet 
och ha partners i tredje land. Man kan söka 
stöd för projekt inom utbildning, marknad 
och distribution. MEDIA Mundus tar över 
efter det förberedande programmet MEDIA 
International. Budgeten är 15 miljoner euro 
för perioden 2011-2013.

FIlMbrANSchEN MöTEr DATASpElS-
brANSchEN
MEDIA Desk Sverige bjuder in film-, 
tv- och dataspelsproducenter till att mö-
tas i  Filmhuset. Syftet med träffen är att 
inspirera producenterna till att skapa 
gemensamma projekt och informera om 
dels de kommersiella möjligheter som 
finns samt de olika stödformer man kan 
utnyttja då man utvecklar spel baserade 
på film-  eller tv-produktioner. Inbjudna 
gäster är Per Strömbäck (talesperson, 
Dataspelsbranschen), Petter Lindblad 
(producent,  Copenhagen Bombay) samt 
Johan  Kristiansson (VD, Starbreeze och 
styrelseordförande,  Bobfilm). Vi på MEDIA 
Desken kommer även att berätta om det 
stöd  MEDIA-programmet erbjuder. Mötet 
arrangeras i Bio Mauritz i Filmhuset, 27 
oktober kl. 14. Vänligen OSA senast 25 
 oktober till mediadesk@sfi.se.

MöTEN MED MEDIA DESk SvErIgE
I samband med den kommande utlysningen 
av utvecklingsstödet för oberoende pro-
ducenter (ansökningsdeadline i slutet på 
 november 2010 och mitten på april 2011) 
arrangerar  MEDIA Desk Sverige möten där 
man informerar om MEDIA-programmet, 
stödet och de förändringar som skett. Ett 
allmänt MEDIA-möte kommer att hållas 
under Filmpoint Ystad den 7 oktober med 
möjlighet till enskilt möte i Malmö tidigare 
på dagen. Ytterligare ett allmänt möte kom-
mer att hållas på Västsvenska filmdagarna 
i Göteborg den 9 oktober. På Filmhuset i 
Stockholm kommer ett möte särskilt inrik-
tat på utvecklingsstödet att hållas den 5 
oktober kl. 11-13. Anmäl dig till ett möte på 
 mediadesk@sfi.se.



Kurser och seminarier

DocuMENTAry cAMpuS: 
MASTErSchool 
Feb-okt i fyra europeiska städer 
En utbildning på tio månader 2011 för 
dokumentärproducenter. Under fyra 
korta workshops får 15 deltagare möjlig-
het att utveckla sina projekt med fokus på 
utveckling, produktion och distribution 
av dokumentärer för den internationella 
tv-marknaden. Varje deltagare har tillgång 
till två handledare under utvecklingsfasen. 
I kursen ingår även praktik på ett produk-
tions- eller distributionsbolag. Sista ansök-
ningsdag är 30 september. 
www.discovery-campus.de

EAvE - proDucENTkurS 
Mars-oktober i Luxemburg, Sverige och 
Schweiz 
Producentkurs som tar upp utveckling, 
finansiering, paketering och distribution. 
Kursen startar i mars 2011 och pågår under 
nio månader med tre kurstillfällen och upp-
följning däremellan. Det andra kurstillfäl-
let i juni kommer i år att hållas på svenska 
västkusten. Syftet är att stärka producenter 
i utveckling av deras projekt och karriärer. 
Även förhandling och pitching tas upp och 
hela utbildningen avslutas med en pitching 
inför europeiska beslutsfattare på toppnivå. 
Det är även möjligt att gå kursen utan pro-
jekt. Sista ansökningsdag är 1 oktober. 
www.eave.org

DIgITAl proDucTIoN chAllENgE 
25-27 november i Potsdam, Tyskland 
Focal ger denna kurs där man fokuserar på 
produktionens arbetsflöde i den digitala 
eran och ger både en översikt och insikt 
i produktionsteamet. Man börjar med 
första inspelningsdag och avslutar med 
kopieleverans. En kurs för producenter, 
line-producenter, produktionsledare med 
flera. Kursen ges i Potsdam, Tyskland under 
två och en halv dag. Sista ansökningsdag är 
4 oktober. 
www.digiprodchallenge.net

bErlINAlE TAlENT cAMpuS 
12-17 februari i Berlin, Tyskland 
Under sex dagar får 350 unga filmarbetare 
från hela världen möjlighet att delta i work-
shops, föreläsningar och träffa experter 
och hundratals filmare från andra länder. 
Ansökningsperioden startar den 15 juli och 
görs online på Campus webbplats. 2011 års 
tema är Framespotting: Filmmakers positio-
ning themselves. Sista ansökningsdag är 6 
oktober. 
www.berlinale-talentcampus.de

EAvE FIlM MArkETINg WorkShop 
1-5 december i Luxemburg 
EAVE Film Marketing Workshop är en fem-
dagarskurs för producenter, distributörer, 
säljagenter, festival- och marknadsorgani-

satörer m.fl. Kursen behandlar 
marknadsföring av filmprojekt. 
Fokus ligger på hur man kan 
etablera sin film på marknaden 
på bästa och mest kostnadsef-
fektiva sätt i alla produktions-
faser. Pitching, manusanalys, 
marknadsföringsbudget, 
kostnadseffektiv planering, 
försäljning, juridiska frågor, pr, 
visuell kommunikation, mark-
nader och festivaler behandlas. 
Det är möjligt att ta med sig ett 
eget projekt för att 
få råd om mark-
nadsföring. Sista 

ansökningsdag är 15 oktober. 
www.eave.org

DocuMENTAry cAMpuS: 
ThE ArT oF pITchINg 
23-24 oktober i Leipzig,
Tyskland 
Helgkonferens om aktuella 
ämnen inom dokumentärfilm. 
Delta i fallstudier och panel-
diskussioner. Hör ledande 
personer i dokumentärfilms-
branschen berätta om sina 
arbetsmetoder och strategier. 
Utvecklingen inom den internationella do-
kumentärfilmsmarknaden tas upp till dis-
kussion liksom utforskande av dokumen-
tära filmskapandet. Denna konferens har 
tema lyckad pitching. Under konferensen 
kommer deltagarna i Discovery Campus 
Masterschool att pitcha sina dokumentär-
projekt för utvalda europeiska beslutsfat-
tare. Ingen ansökningsdeadline. 
www.documentary-campus.de

cArTooN MASTEr: FEATurE 
22-24 november i München, Tyskland
Tema animerad långfilm: marknadsföring, 
digital distribution, försäljning, merchan-
dising, DVD, fallstudier, nätverkande. Sista 
ansökningsdag 8 november.
www.cartoon-media.be

EuroDoc proDucTIoN 
Mar-sep i bl. a. Kroatien och Frankrike 
Eurodoc är främst för producenter till do-
kumentärprojekt med internationell poten-
tial, men även regissörer och beslutsfattare 
från dokumentärbranschen uppmanas att 
delta. Träffarna har fokus på utveckling 
och finansiering och avslutas med ett möte 
tillsammans med inköpare och potentiella 
partners. Kursen består av tre veckolånga 
workshops. Sista ansökningsdag är 8 
 november.
www.eurodoc-net.com

ESSENTIAl lEgAl FrAMEWork: 
rIghTS clEArANcE 
1-5 december i Baden, Österrike 
Manus baserade på verkliga händelser, en 
Warhol-affisch i bakgrunden i en scen, en 
karaktär som visslar på en Robbie Williams-
låt - inte alla upphovsrättsskyddade verk i 
en film är så uppenbara. Endast noggrann 
analys kan undvika kostsamma rättighets-
problem. Frågor om tillstånd till rättigheter 
har blivit mer och mer uppmärksammade 
både nationellt och internationellt. Denna 
kurs för jurister och producenter ger dig de 
praktiska kunskaperna som behövs idag. 
Ingen ansökningsdeadline. 
www.epi-medieninstitut.de

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 film-
arbetare och huvudsakligen manusförfat-
tare, 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

Foto: Anders Wilhelmsson



Marknader och festivaler

ThE pIxEl MArkET
13-14 oktober i London, Storbritannien
The Pixel Market arrangeras under The 
Cross-Media Forum (12-15 oktober). Det är 
ett två dagar långt arrangemang där första 
dagen är ett pitchingforum och andra da-
gen är enskilda möten mellan producenter 
och finansiärer. 20 projekt väljs ut och upp 
till 10 av dessa kvalificerar även till att tävla 
på ARTE Pixel Pitch. Vinnaren får 6000 
euro. Projekten är av crossmedia-karaktär. 
För anmälan besök webbplatsen.
www.powertothepixel.com

DoclISboA
14-24 oktober i Lissabon, Portugal
Under dokumentärfilmfestivalen doclisboa 
arrangerar European Documentary Net-
work (EDN) ett finansierings- och sampro-
duktionsforum för dokumentärer - Lisbon 
Docs. Ca 20 projekt väljs ut till forumet och 
producenterna får möjlighet att jobba på si-
na projekt under handledning och slutligen 
pitcha projekten inför beslutsfattare. Ingen 
ackrediteringsdeadline.
www.doclisboa.org
www.edn.dk

Dok lEIpzIg: INDuSTry oFFErS
18-24 oktober i Leipzig, Tyskland
DOK Leipzig är en internationell filmfesti-
val inriktad på dokumentärer och anima-
tioner för bio och tv. Under DOK Leipzig 
arrangeras såväl en marknad (DOK Market) 
som ett samproduktionsforum (Internatio-
nal DOK Leipzig Co-Production Meeting). 
Ackrediteringsdeadline är 1 oktober.
www.dok-leipzig.de

uppSAlA INTErNATIoNEllA 
 korTFIlMFESTIvAl
25-31 oktober i Uppsala
Festivalen har fått det nationella uppdraget 
av Svenska Filminstitutet att visa interna-
tionell kortfilm i Sverige. Under sju dagar 
ställs kortfilmen i centrum vid filmvisning-
ar, diskussioner och möten mellan festival-
besökare. För anmälan besök webbplatsen.
www.shortfilmfestival.com

INTErNATIoNAl roME FIlM FESTIvAl
28 oktober-5 november i Rom, Italien
Roms filmfestival är en internationell 
festival med tävlingssektion. Under Roms 
filmfestival arrangeras marknaden Business 
Street med syfte att underlätta köp och 
försäljning av filmer. Business Street är 
öppet 28 oktober-1 november och erbjuder 
mötesplatser, screeningrooms och mycket 
mer. Anmäl din film till marknaden senast 
den 4 oktober. New Cinema Network är ett 
internationellt samproduktionsforum som 

arrangeras samtidigt som Business Street. 
Ca 30 projekt väljs ut till New Cinema 
Network. The European Producers Club 
arrangerar ett europeiskt samproduktions-
forum 30 oktober. Du kan ackreditera dig 
fram till den 4 oktober.
www.romacinemafest.it
www.europeanproducersclub.org

FlEr FESTIvAlEr och MEr 
INForMATIoN hITTAr Du på  

www.mediadesksverige.eu

MEETMArkET
3-7 november i Sheffield, Storbritannien
MeetMarket är en internationell marknad 
för dokumentär- och crossmediaprojekt. 
Den är en del av dokumentärfilmfestivalen 
Sheffield Doc/Fest. Ca 60 projekt väljs 
ut och projekten kan befinna sig i vilket 
stadie som helst, från tidig utveckling till 
post-produktion. Filmkontakt Nord sätter 
årligen samman en nordisk delegation i 
Sheffield vilket underlättar deltagandet.
sheffdocfest.com/meetmarket

NorDISchE FIlMTAgE lübEck
3-7 november Lübeck, Tyskland
Under fem dagar visas nordisk och baltisk 
film på Nordische Filmtage Lübeck som 
2010 arrangeras för 52 gången. Förutom 
filmvisningarna ordnas seminarium, panel-
diskussioner och ett samproduktionsmöte 
för tyska, nordiska och baltiska projekt. 
Festivalen är ett utmärkt tillfälle att möta 
tyska samproducenter. Ackreditera dig 
innan 15 oktober till rabatterat pris.
www.filmtage.luebeck.de

Dox:ForuM
10-12 november i Köpenhamn, Danmark
DOX:FORUM är ett samproduktions- och 
 finansieringsforum för dokumentärfilm 
som arrangeras under CPH:DOX (4-14 
november 2010). Forumets fokus är i år 
crossoverdokumentärer fiction/nonfiction, 
dokumentärt för bio och nya talanger/låg 
budget. För anmälan besök webbplatsen.
www.cphdox.dk

STockholMS INTErNATIoNEllA FIlM-
FESTIvAl
17-28 november i Stockholm
Fler än 400 filmer visas under 12 dagars 
festival. Förutom filmvisningar arrangeras 
bland annat seminarium, Work In Progress 
och fester för bransch och allmänhet. 
 Ackrediteringsdeadline 7 november.
www.stockholmfilmfestival.se

IDFA
18-28 november i Amsterdam, Holland
Den ledande dokumentärfilmfestivalen i 
Europa, med över 200 filmer och 90 000 
besökare. IDFA är en viktig mötesplats som 
förutom festivalen också innehåller Forum 
- Europas största samfinansieringsforum 
för dokumentärfilm. Marknaden Docs for 
Sale öppnar även sitt videotek med egen 
katalog. Ackrediteringsdeadline är 10 
 oktober.
www.idfa.nl

ThESSAloNIkI FIlM FESTIvAl
19-28 november i Thessaloniki, Grekland
Thessaloniki är Greklands stora internatio-
nella filmfestival. Under festivalen arrang-
eras två större evenemang för branschen, 
Agora Film Market och Crossroads Co-
Production Forum. Agora Film Market är 
en internationell mötesplats för försäljning 
av film. Marknaden erbjuder matchmaking, 
konsultation, uppkoppling, screeningrooms 
och mycket mer. Crossroads Co-Production 
Forum är ett samproduktionsforum för pro-
jekt med koppling till medelhavs- och bal-
kanregionen. Deltagande projekt tävlar om 
ett pris på 10 000 euro. För anmälan besök 
webbplatsen.
www.filmfestival.gr

bAlTIc EvENT - co-proDucTIoN 
 MArkET
1-3 december i Tallinn, Estland
Som en del av Tallinn Black Nights Film 
Festival arrangeras Baltic Event, ett sam-
produktionsmöte för nordiska, baltiska och 
östeuropeiska produktioner. På Baltic Event 
arrangeras även marknadsvisningar och 
POWR Baltic Stories Exchange - en kurs i 
pitching för manusförfattare.
www.poff.ee

Foto: Anders Wilhelmsson
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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

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

MEDIA-STöDDA FIlMEr DoMINErAr 
NorDISkA råDETS FIlMprIS
Nordiska rådets jury tillkännagav nyligen 
de fem nominerade filmerna till det pre-
stigefyllda priset. Av de nominerade har 
alla utom det isländska bidraget fått stöd 
från MEDIA-programmet. De nominerade 
filmerna är Submarino/Danmark, Steam 
of Life/Finland, The Good Heart/Island, 
Upperdog/Norge och Metropia för Sverige. 
Vinnaren utses 20 oktober.

”ThE clINk oF IcE” FIck EuropA 
 cINEMAS lAbEl I vENEDIg
Bertrand Bliers ”The Clink of Ice” kommer 
i och med utmärkelsen att få en förlängd 
visningstid på de biografer som är anslutna 
till Europa Cinemas. Filmen är en nattsvart 
komedi om en man som har problem med 
cancer och alkohol. Europa Cinemas jury 
väljer ut en europeisk film från filmfestiva-
lerna i Cannes, Venedig, Berlin och Karlovy 
Vary att tilldelas Europa Cinemas Label.

45% Av DE FSS-STöDDA EuropEISkA 
FIlMErNA SålDA uTANFör EuropA
European Film Promotions marknadsfö-
ringsverktyg Film Sales Support (FSS) har 
stött europeiska filmers medverkan på 
utomeuropeiska marknader och festivaler 
sedan 2004. EFP meddelar nu att under 

Biografdistribution selektivt
(19/2009)                                       euro

Novemberfilm
Skrönor från de gyllene 
åren

8 000

Novemberfilm
Polis, adjektiv

8 000

Nonstop Entertainment
En sydfransk affär

15 000

Folkets Bio
Miraklet i Lourdes

12 000

Folkets Bio
Women without Men

10 000

Scanbox Entertainment
The Good Heart

6 000

Beviljade stöd

SAMTlIgA bEvIljADE
STöD hITTAr Du på

www.mediadesksverige.eu

perioden 2004-2009 har 45% av de 546 
filmerna som ingått i programmet sålts ut-
anför Europa. 82 olika säljbolag och produ-
center har tagit emot stödet som används 
för att täcka kostnader för bland annat 
marknadsföringsmaterial och marknadsvis-
ningar.

lux-FINAlISTErNA TIllkäNNAgIvNA
De tre finalisterna till EU-parlamentets 
LUX-pris tillkännagavs vid filmfestivalen 
i Venedig. Samtliga av filmerna har fått 
 MEDIA-stöd. Finalisterna är Akadimia 
Platonos av Filippos Tsitos (Grekland/
Tyskland), Die Fremde av Feo Aladag (Tysk-
land), Illégal av Olivier Masset-Depasse 
(Belgien/Frankrike/Luxemburg). Priset ges 
till en film som berör kärnan av den euro-
peiska debatten och är att få sin film över-
satt till alla EU:s medlemsspråk samt en 35 
mm kopia för varje medlemsland. Vinnaren 
utses den 24 november.

EuropE’S FINEST ErbjuDEr DIgITAlA 
klASSIkEr TIll SvENSkA bIogrAFEr
Fler och fler biografer digitaliseras men 
vem förser dem med innehåll? Europe’s 
Finest är en MEDIA-stödd filmbank som 
levererar digitala kopior av europeiska 
filmklassiker och nyutkomna arthouse-
titlar. Kopiorna levereras som DCP i 2K till 
DCI-kompatibla biografer. Filmerna är i ori-
ginalversion översatta till en rad språk. Bio-
grafägare kan enkelt boka filmerna  direkt 
på www.finest-film.com.

Eurimages

ANSökNINgS- och bESluTSDATuM 
Ansökan  Beslut
4 oktober 17 december
14 januari 10 mars

Sedan 2009 har Eurimages fyra  deadlines 
årligen. Vid det senaste beslutsmötet i juni 
fick samproduktionen ”A Royal Affair” av 
Nicolaj Arcel 600 000 euro. Svensk sam-
producent är Trollhättan Film. Lars von 
Triers ”Melancholia” som samproduceras 
av Memfis och Trollhättan Film fick 
600 000 euro. Kamen Kalevs ”The Island” 
som samproduceras av The Chimney Pot 
fick 240 000 euro. Stöd gick även till de lo-
kala distributörerna av Josef Fares ”Äpplet 
och Masken” och Tarik Salehs ”Metropia”. 

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

Utveckling enskilt projekt
(20/2009)                                       euro

Amp Film
Maneuvers in the Dark

25 000

Utveckling Slate Funding (20/2009)

Sonet Film 190 000

i2i Audiovisual (17/2009)

Drakfilm/Heppfilm
Svinalängorna 50 000

Tv-distributionsstöd (18/2009)                   

Svensk Filmindustri
The Golden Piglet

238 000


