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The Ghost Writer av Roman Polanski vann pris i inte mindre än sex kategorier på European 
Film Awards. Copyright: © 2010 Summit Entertainment, LLC. All rights reserved

Nyheter

StorSlAM för MEDIA på EuropEAN 
fIlM AwArDS
Roman Polanskis The Ghost Writer tog 
hem inte mindre än sex av priserna på 
årets European Film Awards-gala som 
hölls i Tallinn den 4 december. Filmen blev 
belönad med priset för bästa film, regi, 
skådespelare (Ewan McGregor), manusför-
fattare (Robert Harris & Roman Polanski), 
produktionsdesign (Albrecht Konrad) och 
kompositör (Alexandre Desplat). Den var 
också en av de 18 filmer som fått stöd av 
MEDIA-programmet. Andra MEDIA-stödda 
filmer som blev förärade med pris var Mira-
klet i Lourdes (bästa skådespelerska Sylvie 
Testud), Jaco Van Dormaels Mr. Nobody 
(Peoples Choice Award), Sylvain Chomets 
The Illusionist (bästa animerade film) och 
Carlos (bästa klippning Luc Barnier och 
Marion Monnier). Hedersgäst på galan var 
Androulla Vassiliou, kommissionären som 
ansvarar för MEDIA-programmet.

Eu prESENtErAr DIgItAl StrAtEgI
EU-kommissionen presenterade i oktober 
en strategi för att stödja digitaliseringen av 
europeiska biografer. Strategin innefattar 
en lansering av ett stöd till biografägare 
inom ramen för MEDIA-programmet med 

en budget på 4 miljoner euro. Stödet ska 
vara riktat till biografer som visar en stor 
andel europeisk film. MEDIA Desk Sverige 
kommer att hålla branschen informerad 
om när detta stöd utlyses. I strategin pekar 
även kommissionen på möjligheter till stöd 
från EU:s regionala utvecklingsfonder och 
tar upp flera exempel på regioner som an-
vänder detta stödsystem för att stötta kon-
verteringen av kvalitetsbiografer.
Förutom de rent ekonomiska spörsmålen 
kring digitalisering vill kommissionen 
investera i forskning, utrustning och utbild-
ning kring bevarande av filmarvet, korta 
tiden för övergång från 35 mm, förbättra 
tillgången på europeisk 
film i digitala biografer 
samt ta till vara på de stan-
dardiseringsmöjligheter 
som nu bjuds.

SvENSk tv får uNDEr-
käNt Av koMMISSIoNEN
Kommissionen gör vartan-
nat år en sammanställning 
på hur väl medlemslän-
derna uppfyller kraven på 
europeiskt innehåll i sina 
tv-sändningar. I rapporten 
kan man läsa att Sverige 
gör en bottennotering med 
45,5 procent  europeiska 

program vilket är tredje lägsta nivå i unio-
nen. Som jämförelse kan man nämna att 
under samma period (2007-2008) hade 
Danmark 84,4 procent, Finland 56,8 pro-
cent och Storbritannien 50,7 procent. 
Siffran för Sverige är en sammanställning 
av ett trettiotal kanalers innehåll under 
perioden.

Ny StuDIE oM rättIghEtEr för 
 DIgItAl DIStrIbutIoN I EuropA
I studien kallad Multi-territory licensing 
for the online distribution of audiovisual 
works in the European Union utförd av 
Kern  European Affairs och MINES Paris 
Tech görs rekommendationer för att säkra 
tillgången på europeisk film på digitala 
plattformar.
Europa-producerad film på bio har i dags-
läget 27 procent av marknadsandelen i 
Europa och endast 5 procent på marknaden 
i USA som är världens största. Trots stor 
tillgång på talang bland filmarbetarna i 
Europa är cirkulationen av europeisk film 
mellan länderna begränsad. Denna nya 
studie undersöker om de digitala plattfor-
marna kan bidra till en ökad spridning och 
framgång för den europeiska filmen. Några 
av slutsatserna och en av de största utma-
ningarna är att förenkla införskaffandet 
av rättigheter för visning av europeisk film 
på digitala plattformar samt att arbeta för 
att stärka mindre digitala distributörer och 
visningsorganisationer gentemot de stora 
mediabolagen. Man pekar även på vikten 
av att nationell lagstiftning anpassar sig till 
den tekniska utvecklingen och de problem 
som möter de nya digitala aktörerna.

God Jul och Gott Nytt År önskar Anders och Ulrika på desken. 
Foto: Sara Nordlund



Kurser och seminarier

ENgAgE 
April-sept i Dublin, Edinburgh, Tallinn 
och Helsingfors 
Under Engage samlas 24 filmskolestudenter 
och nyexaminerade filmarbetare (manus-
författare/regissörer/producenter) från 
hela Europa och deltar i tre workshops. 
På dessa workshops kommer experter att 
dela med sig av sina erfarenheter av de 
olika marknaderna och av samproduktion 
samt ge deltagarna råd om deras projekt. 
Engage-kursen fokuserar på manusförfat-

tande för  lågbudget-projekt riktade till den 
internationella film och tv-marknaden, ut-
veckling och samproduktion av projekt för 
den  europeiska marknaden samt produk-
tion och distribution i ett digitalt landskap. 
Kursen kommer att hållas i Dublin (april), 
Edinburgh (juni), Tallinn och Helsingfors 
(september). Sista ansökningsdatum är 24 
januari. 
www.engage.eu.com

SoS (SAvE our ScrIptS) 
April-dec i tre europeiska städer 
The Bureau Film Company arrangerar 
denna kurs som vänder sig till manusförfat-
tare och producenter som vill utveckla sitt 
projekt och bredda sitt kontaktnät tillsam-
mans med europeiska kollegor. Under kur-
sen deltar man i tre workshops i tre olika 
europeiska städer mellan den april och 
december 2011 där man i grupp och i indivi-
duella möten jobbar med sina projekt. Sista 
ansökningsdatum är 28 januari. 
www.saveourscripts.com

MEgA pluS 
Juni 2011-mars 2012 i Ronda, Spanien
MEGA Plus är en producentkurs för dem 
som har gått ut filmskolan eller har mot-
svarande kunskaper. Under nio månader 
ges denna kurs med tre månaders akade-
miska studier i Ronda i Spanien och sedan 
sex månaders praktik uppdelat på två 
omgångar. Praktik sker på ett europeiskt 
distributions- eller produktionsbolag. I kur-

sen ingår även en utvärderingsvecka. Sista 
ansökningsdatum är 28 februari. 
mega.mediaschool.org

MFI ScrIpt 2 FIlM WorkShopS 
Juni-december i Grekland 
Mediterranean Film Institute ger denna 
kurs i avancerad och intensiv manusutveck-
ling och ger kunskap om hur man sätter 
igång en effektiv utvecklingsprocess med 
syfte att få projektet till film. Under åtta 
månader träffas deltagarna två gånger i 
Grekland och två gånger sker kursen online 
med en uppföljningsperiod. Datum för 
workshops under 2011 är 23 juni-7 juli (Nis-

syros) och 9-16 oktober (Sa-
mos). Sista ansökningsdatum 
är 28 februari. 
www.mfi.gr

flEr kurSEr och MEr 
INforMAtIoN hIttAr Du på  

www.mediadesksverige.eu

EuroDoc - ExEcutIvES 
workShop 
Juni-september i Rumänien 
och Frankrike 
En kurs för beslutsfattare 
inom dokumentärfilmsprojekt. 
Syftet är att deltagarna ska 

öka sin kompetens inom dokumentärfilms-
området och bättre förstå de utmaningar 
branschen har samt att ingå i ett aktivt 
europeiskt dokumentärnätverk. Program-
met delas upp i två delar. Den första delen 
baseras på fallstudier och på utveckling 
av kreativa dokumentärer och arrangeras 
i Rumänien. Den andra delen handlar 
speciellt om rollen som beslutsfattare och 
arrangeras i Frankrike. Sista ansökningsda-
tum är 1 mars. 
www.eurodoc-net.com

SourceS2 NorWay 
Juni i Norge
Manusutvecklingskurs för drama och krea-
tiv dokumentär för bio och tv. Under sju da-
gar i juni kommer kursen att hållas i Norge. 
Efter detta kurstillfälle följs deltagarna upp 
med sina projekt under tre månader och 
kursen avslutas sedan med en träff där man 

i grupp ger feedback på projekten. Sista an-
sökningsdatum 1 mars.
www.sources2.de

ESoDoc - EuropEAN SocIAl
DocuMENtAry 
Maj-okt i Rumänien, Italien och Belgien 
ESoDoc riktar sig till dokumentärfilmare 
som använder sig av filmen som verktyg 
för social förändring. Under tre veckolånga 
kursblock får europeiska dokumentärpro-
ducenter möjlighet att träffas och utveckla 
sina projekt i grupp eller individuellt. Fokus 
ligger på samhällsdokumentärer samt rela-
tioner till ideella organisationer och NGO:s. 
Praktiskt arbete varvas med föreläsningar 
och workshops. Kursen avslutas med pitch-
ning där deltagare får chans att presentera 
sina projekt för beslutsfattare inom tv, den 
ideella sektorn och olika samhällskanaler. 
Det första kurstillfället arrangeras i Rumä-
nien 15-21 maj, det andra i Lana i Italien 3-9 
juli och det sista i månadsskiftet septem-
ber/oktober i Belgien. Sista ansöknings-
datum är 4 mars.
www.esodoc.eu

Foto: Anders Wilhelmsson

Foto: Anders Wilhelmsson

aktuella utlysningar
Stöd utlysning Deadline 
i2i audiovisual 27/2010 10 januari 
tv-distributionsstöd 20/2010 28 februari 
Biografdistribution selektivt 29/2010 1 april 
utvecklingsstöd enskilt projekt 25/2010 11 april 
utvecklingsstöd interaktiva verk 26/2010 11 april 
utvecklingsstöd slate funding 25/2010 11 april 
utvecklingsstöd slate funding 2nd stage 25/2010 11 april



Marknader och festivaler

DocpoINt - hElSINkI DocuMENtAry 
fIlM fEStIvAl
25-30 januari i Helsingfors, Finland
Nordens största dokumentärfilmsfestival. 
Här bjuds det på klassiker, nya finländska 
och internationella filmer, speciella do-
kumentärer för barn samt seminarier och 
workshops. 2010 startade även Docpoint i 
Tallinn som en del av festivalen i Helsing-
fors. Ackrediteringsdeadline är 18 januari.
www.docpoint.info

götEborgS fIlMfEStIvAl
28 jan-7 feb i Göteborg
En av nordens största filmfestivaler och 
mötesplats för den svenska filmbranschen 
med bland annat Nordic Film Market – 
marknadsplatsen för ny nordisk film, som 
arrangeras under festivalens sista helg. 
Regler och blanketter för anmälan av 
svensk lång- och kortfilm finns på festiva-
lens webbplats.

MEDIA Desk Sverige är på plats och 
bjuder in till två seminarier som vi samar-
rangerar med festivalen och Erich Pommer 
Institut. Stefano Semeria som är interna-
tionell tv-expert på Allscreenz kommer att 
prata om onlineformat och distributions-
modeller för tv kl. 20 3/2 i Lagerhuset. 
Möt Peter De Maegd som står bakom en 
en 10-veckors interaktiv dokumentär som 
producerades och distribuerades samtidigt.  
Peter kommer berätta om hur man bäst 
kan jobba med sitt projekt över flera plat-
formar. Seminariet arrangeras kl. 10 4/2 i 
Lagerhuset. 
www.giff.se

clErMoNt-fErrAND Short fIlM 
 fEStIvAl
4-12 februari Clermont-Ferrand, 
 Frankrike
Clermont-Ferrand är en av de mest pre-
stigefyllda kortfilmsfestivalerna i världen. 
Festivalen arrangerar även en marknad för 
kortfilm. Deadline för att ackreditera sig är 
15 januari.
www.clermont-filmfest.com

cArtooN MovIE
2-4 mars i Lyon, Frankrike
I Lyon, Frankrike, träffas europeiska pro-
ducenter av animerad långfilm för att 
diskutera finansiering och samarbete över 
nationella gränser. De får också chansen 
att presentera sina projekt för de besluts-
fattare, investerare och distributörer som 
finns på plats. Sista datum för att registrera 
sig är 23 december.
www.cartoon-media.be

tEMpo DokuMENtärfEStIvAl
9-13 mars i Stockholm
Under fem dagar presenterar TEMPO 
Dokumentärfilmsfestival över 80 hand-
plockade dokumentärer från hela världen. 
Dessutom blir det radiobio, Sveriges största 
dokumentärtävlingar, seminarier, möten 
med filmare, happenings och fester. Ackre-
diteringsdeadline är 24 februari.
www.tempofestival.se

buff
15-19 mars i Malmö
Den internationella barn- och ungdoms-
filmfestivalen i Malmö. En plats för film-
visningar, seminarier och en mötesplats 
för finansiärer, distributörer, filmköpare, 
manusförfattare, regissörer, producenter 
och filmpedagoger.

Under BUFF arrangeras även BUFF:FF, 
ett finansieringsforum för europeisk barn-
film. Forumet hålls 16-18 mars och deadline 
för att skicka in sitt projekt är 10 januari. 

Observatörer får rabatterat pris på ackredi-
teringen om man registrerar sig senast den 
14 januari.

BUFF:FF och Nordic Game Resource Pro-
gram arrangerar Cross Media 2011 under 
forumet. Under Cross Media 2011 kan man 
bland annat delta i seminarier och work-
shops och evenemanget bjuder på goda 
möjligheter att hitta en partner för ditt 
cross-mediaprojekt.
www.buff.se

thESSAloNIkI DocuMENtAry 
 FeStIval - IMageS oF the 21St 
 cENtury
16-20 mars i Thessaloniki, Grekland
Under denna dokumentärfilmsfestival ar-
rangerar European Documentary Network 
(EDN) ett finansierings- och samproduk-

tionsforum för dokumentärer - Docs in 
Thessaloniki. 21 projekt väljs ut till forumet 
och producenterna får möjlighet att jobba 
på sina projekt under handledning och slut-
ligen pitcha projekten inför beslutsfattare. 
Sista datum för att ansöka med sitt projekt 
är 21 januari.
www.filmfestival.gr
www.edn.dk

MIpDoc
2-3 april i Cannes, Frankrike
MIPDOC är en mässa för dokumentärfilm. I 
en två dagar lång upptrappning till MIPTV 
möts köpare och säljare av dokumentär-
film. Om du väljer att ackreditera dig ge-
nom MEDIA Stands får du såväl förmånliga 
registreringsvillkor samt tillgång till en rad 
tjänster i MEDIA:s monter. Som nordisk 
dokumentärfilmare kan du även få hjälp 
med marknadsföringen genom Filmkontakt 
Nord. För anmälan besök webbplatsen.
www.mipdoc.com
www.media-stands.eu
www.filmkontakt.dk

MIptv
4-8 april i Cannes, Frankrike
Cannes International Television Program-
me Market. Här samlas tv-branschen för 
att köpa, sälja, nätverka och marknadsföra. 
Nya trender och genrer upptäcks här, lik-
som nya tekniska landvinningar. Utställare 
och enskilda deltagare erbjuds fritt inträde 
till Milia, World Interactive Content Forum, 
som pågår samtidigt som MIPTV. Om du 
väljer att ackreditera dig genom MEDIA 
Stands får du såväl förmånliga registre-
ringsvillkor samt tillgång till en rad tjänster 
i MEDIA:s monter.
www.miptv.com
www.media-stands.eu

StockholMS fIlMfEStIvAl JuNIor
11-16 april i Stockholm
Sedan år 2000 har Stockholms filmfestival 
årligen arrangerat festival för barn och 
unga mellan 6 och 16 år, Stockholms film-
festival Junior. Regler och anmälan finns 
på festivalens webbplats.
www.stockholmfilmfestival.se/junior

hot DocS
28 april-8 maj i Toronto, Kanada
Hot Docs är en av Nordamerikas viktigaste 
mötesplatser för dokumentärfilm. Festiva-
len arrangeras i Toronto i Kanada. Förutom 
visningar finns på Hot Docs en marknad 
och samproduktionsforum. 14 januari är 
sista datum för att skicka in sin film till 
programmet och 21 januari är sista datum 
för att skicka in sitt projekt till samproduk-
tionsforumet.
www.hotdocs.ca

Foto: Anders Wilhelmsson
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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

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

2010 eN MIlStolpe För DIgItal-tv
I en rapport från European Audiovisual Ob-
servatory framställs 2010 som en milstolpe 
för byte från analog till digital tv i Europa. 
Den analoga nedsläckningen är nu genom-
förd i 12 europeiska länder och i början 
på nästa år kommer den att genomföras i 
Österrike, Kroatien, Island, Malta och Slo-
venien.

Man uppmärksammar också på att digi-
tal betal-tv nu finns i 19 europeiska länder 
och att antalet kanaler nu är 1460 st. (inkl. 
lokal kanaler). Etableringen av digital 
betal-tv har dock inte varit smärtfri och i 
många länder har den blivit försenad el-
ler till och med inställd. HD kanaler finns 
i dagsläget i åtta Europeiska länder. Källa: 
Tv-databasen MAVISE.

Biografdistribution selektivt
(19/2009)                                       euro

Sandrew Metronome 
Hem till jul

5 000

Nonstop Entertainment
Route Irish

15 000

Nonstop Entertainment
Des Hommes et Des Dieux

20 000

Folkets Bio Benda Bilili! 12 000

Folkets Bio The Tree 15 000

Scanbox Entertainment
Chatroom

25 000

Scanbox Entertainment 
Du kommer att möta en 
lång mörk främling

35 000

Nordisk Film Distribution 
Mumintrollens farliga mid-
sommar

35 000

Pan Vision Tamara Drewe 30 000

Festivaler (23/2009)

Stockholms filmfestival 
Junior

15 000

BUFF 20 000

Fantastisk filmfestival 15 780

Uppsala kortfilmfestival 9 995

Vidareutbildningar (01/10)

Hyper Island 63 000

Beviljade stöd

vIll Du hA flEr NyhEtEr fråN oSS?
vI fINNS på båDE fAcEbook och 

twIttEr!

DIgItAlISErINg Av EuropEISkA 
 bIogrAfEr går på högtryck
Europa digitaliserar för fullt och det är 3D 
som driver utvecklingen. Totalt 1650 sa-
longer konverterades första halvåret 2010 
och nu är totalt 6214 av europas salonger 
digitala. Konverteringstakten har slagit av 
en aning jämfört med samma period 2009 
då många biografägare konverterade för 
att hinna kunna visa Avatar i 3D i december 
förra året. I Europa är 76 procent av sa-
longerna utrustade med 3D. Källa: Screen 
Digest nr. 468

Eurimages

ANSökNINgS- och bESlutSDAtuM 
Ansökan  Beslut
14 januari 10 mars
13 april  10 juni

Sedan 2009 har Eurimages fyra  deadlines 
årligen. Vid det senaste beslutsmötet i 
oktober fick samproduktionen ”Domen 
över död man” av Jan Troell 450 000 
euro. Svensk samproducent är Filmlance 
 International.

Eurimages regelverk kommer att föränd-
ras 2011. Inför nästa ansökningsomgång 
måste 50% av finansieringen i varje sam-
producerande land vara säkrat vid ansök-
ningstillfället. Man kan numera få tillåtelse 
att filma upp till halva den totala inspel-
ningen innan beslutsmötet. En digital mas-
terkopia måste vara inkluderad i budgeten. 
Projekt som skickats in men som dragits 
tillbaka av producenten kan endast skickas 
in en gång till.

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

Utveckling enskilt projekt
(20/2009)                                       euro

Filmtecknarna 
Lotty & Penny

60 000

Realreel Doc 
Prisoners in Hell

50 000

Fundament Film 
30 Degrees in February

60 000

Fasad Hollows 56 235

Stellanova Film Monica 
Zetterlund - A lingonberry 
branch in a cocktailglass

50 000

St Paul Film The Steel 
Spring - Ståhlsprånget

60 000

Atmo  Tommy 60 000

Utveckling Slate Funding (20/2009)

Anagram Produktion 176 343

Utveckling Slate Funding 2nd stage 
(20/2009)

WG Film 189 500

i2i Audiovisual (17/2009)

Götafilm 
Simon & the Oaks 50 000

Tv-distributionsstöd (18/2009)                   

Filmlance International 
Arne Dahl

400 000


