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Nyheter

INDUSTRIN SLUTER UPP föR MEDIA
År 2013 löper det nuvarande MEDIA-
programmet ut. Under Berlins filmfestival 
spred sig uppgifter att programmet var 
hotat efter den rådande avtalsperioden och 
omedelbart höjdes skarpa röster i protest. 
De europeiska filminstituten gick samman 
i ett gemensamt uttalande för MEDIA, och 
nätverk som European Film Academy, Eu-
ropean Producers Club, FIAPF och UNIC 
gick ihop för att skriva ett brev till José 
Manuel Barroso, ordförande för Europe-
iska kommissionen. De beskriver MEDIA-
programmet som en nödvändig livlina för 
filmindustrin.
     ARP (Civil Society of Writers-Directors-
Producers) och Bloc (Film Organisations Li-
aison Office) har startat en namninsamling 
och även dem skrivit ett brev till Barroso. 
Över 300 europeiska filmskapare har un-
dertecknat insamlingen, bland annat Ken 
Loach, Mike Leigh, Wim Wenders, Christi-
an Mungiu, Aki Kaurismäki och Jean-Pierre 
Jeunet. ARP uppmanar alla filmarbetare 
och entusiaster att delta i namninsamling-
en via deras webbplats. 
     Som ett svar på dessa reaktioner ut-
talade sig Barroso den 5 mars där han de-

menterade ryktena och istället talade om 
en framtida förstärkning av programmet.

PUBLIC HEARING OM MEDIA
Den 18 mars i Bryssel kommer Europeiska 
kommissionen att anordna en offentlig hea-
ring om framtiden för MEDIA-programmet 
och EU-finansiering för den audiovisuella 
sektorn. Här kommer frågor som nya och 
gamla affärsmodeller diskuteras och hur 
MEDIA-programmet bäst ska stödja den au-
diovisuella sektorn. En punkt kommer att 
handla om den audiovisuella industrin ef-
ter 2013 och hur MEDIA kan möta framtida 
utmaningar. Hela hearingen går att följa 
live på MEDIA-programmets internatio-
nella webbplats www.ec.europa.eu/culture/
media/programme/
 
LANSERING Av MEDIA PRODUCTION 
GUARANTEE fUND
Europeiska kommissionen har lanserat en 
ny fond som syftar till att underlätta möjlig-
heter till likviditetslån via bank för små och 
medelstora företag i den audiovisuella sek-
torn. Organisationerna IFCIC och Audiovi-
sual SGR tillsammans med Peacefulfish har 
utsetts som ombud för genomförandet av 
fonden för perioden 2010-2013. Audiovisual 
SGR kommer att koncentrera sig på de 

nordiska länderna. 
     MEDIA Production Guarantee Fund ga-
ranterar lån från banker för att dessa ska 
kunna tillhandahålla cash-flow (ej bryggfi-
nansiering). Garantierna kan ges till bolag 
som har kontrakt från stödgivare, exempel-
vis SFI. Fonden garanterar täckning av en 
viss procent av förlusten om producenten 
inte klarar av att återbetala lånet. Mer in-
formation och ansökningshandlingar finns 
på www.audiovisualsgr-mgf.eu

DAGS ATT SöKA UTvECKLINGSSTöD 
Den 11 april infaller deadline nummer två 
för utvecklingsstödet. Det kan sökas för 
utvecklingskostnader (ej produktionskost-
nader) för drama, kreativ dokumentär, ani-
mation eller interaktiva verk. Stödet sökes i 
god tid före beräknad produktionsstart och 
projektet ska vara ämnat för kommersiell 
distribution på tv, bio, dvd eller andra me-
dier. Stödet finns antingen som stöd för ett 
enskilt projekt, slate funding (flera projekt 
i paket) eller för interaktiva verk. Generellt 
gäller att man kan söka för 50 procent av 
utvecklingskostnaderna. 
     Riktlinjer och ansökningshandlingar för 
dessa stöd hittar du på vår webbplats.

föDELSEDAGSKALAS I BERLIN
I år fyller MEDIA-programmet 20 år! I två 
decennier har MEDIA hjälpt till att stötta 
flera europeiska projekt och tillhandahållit 
fortbildningskurser. Den 14 februari hölls 
en MEDIA-dag under Berlins filmfestival 
där det bjöds på nyheter från MEDIA-pro-
grammet, informerades om aktuella stöd 
och fortbildningar. Dagen avslutades med 
fest och dans natten lång.



Kurser och seminarier

THE PIxEL LAB: THE CROSS-MEDIA fILM 
WORKSHOP 
4 juni-14 oktober
Power to the Pixel arrangerar denna kurs 
om utveckling, finansiering och distribu-
tion av filmprojekt över flera plattformar. 
Kursen består av en veckolång workshop 
som följs upp av distansstudier. Kursen 
avslutas med en projektpresentation under 
Londons filmfestival. Ämnen som tas upp 
under kursen är bland annat rättigheter, 
marknadskommunikation och nya finansie-
ringsmodeller. Sista ansökningsdatum är 1 
april. 
www.powertothepixel.com

INSIDE PICTURES 
6 juni-1 december i London och Los Ang-
eles 
Det här programmet riktar sig till chefer 
och erfarna producenter som vill leda film-
industrin in i en digital framtid. Program-
met fokuserar på management och bran-
schöverskridande samarbeten och består 
av tre intensiva veckolånga kurser i London 
och Los Angeles. 
     Programmet omfattar allt från utveck-
ling, produktion och finansiering, till dist-
ribution, marknadsföring och den senaste 
digitala utvecklingen. Detta genom semina-
rier, workshops, studiobesök, projekt och 
events som tidigare inkluderat professionel-
la branschaktörer som Jeffrey Katzenberg, 
David Fincher, Richard Curtis, Tim Bevan, 
Charles Roven och flera studiochefer. Sista 
ansökningsdatum är 4 april.
www.inside-pictures.com

ANIMATION PRODUCTION AND CON-
CEPT DESIGN fOR CROSS MEDIA 
ENTERTAINMENT  
16 maj-7 oktober i Viborg, Danmark 
Det huvudsakliga målet med kursen är att 
utforska de möjligheter som cross media 
innebär för animatörer och implentera nya 
distributionsstrategier i arbetet. Kursen är 
uppdelad i två stycken projektbaserade ut-
bildningsmoduler beståendes av praktiska 
övningar. Deltagarnas kommer att utveckla 
koncept, budgetar och tidsplaner för enskil-

da projekt under kursen. Sista ansöknings-
datum är 8 april. 
www.animwork.dk

BUDAPEST CINEMATOGRAPHy 
MASTERCLASS 
10 juni-11 september i Ungern
Denna Masterclass syftar till att hjälpa 
unga filmfotografer i början av karriären. 
Målet är att öka kompetensen och förbere-
da dem för den internationella marknadens 
krav. Kursen inleds med två månader på 
distans (10 juni - 10 augusti) och avslutas 
med en praktisk del (28 augusti - 11 sep-
tember) i Budapest. Under två veckor ar-
betar programdeltagarna i workshops med 
vägledning av etablerade fotografer. Sista 
ansökningsdatum är 8 april.
www.bpmasterclass.hu

SCREEN LEADERS EU
2 juni-27 november i Irland
Den irländska organisationen FÁS Screen 
Training Ireland har öppnat sin ledarskaps-
kurs för europeiska bolag inom film, tv, 
digitala media, reklam, postproduktionsbo-
lag och servicebolag. Screen Leaders ger en 
anpassad utbildning i strategisk planering, 
bolagsstruktur, ledarskap och finansiell 
planering. Kursen äger rum under en 
10-månadersperiod med fyra samman-
komster. Enskilda möten varvas med före-
läsningar. Två personer i beslutsfattande 
ställning från varje bolag är välkomna att 
delta. Sista ansökningsdatum är 11 april. 
www.screentrainingireland.ie

CARTOON MASTER: DIGITAL 
3-6 maj i Malaga, Spanien
Denna konferens fokuserar på nya teknolo-
gier och distributionssätt som webb, mobil, 
IPTV och VOD. Här ges möjlighet att ta del 
av industriella och teknologiska strategier 
av nya aktörer i branschen. Sista ansök-
ningsdatum är 22 april.
www.cartoon-media.be

3D CINEMA IN EUROPE 
25 juni-3 oktober på Irland
Denna kurs arrangeras av FÁS - Screen 
Training Ireland. Under kursen ges kun-
skaper om hur man utvecklar och produ-
cerar 3D-projekt. Kursen består av två 3 
dagar långa workshops (25-27 juni och 1-3 
oktober) och vänder sig till team av pro-
ducenter och fotografer/regissörer. Under 
kursen ges tillfälle att prova på att filma 
med 3D-utrustning. Sista ansökningsdatum 
är 29 april. 
www.screentrainingireland.ie

fLER KURSER OCH MER 
INfORMATION HITTAR DU På  

www.mediadesksverige.eu

S-3D CAMPUS: S-3D PRODUCTION IN 
THEORy AND PRACTICE 
30 maj- 3 juni i Paris, Frankrike
Kursen är inriktad på produktion i stereo-
skopisk 3D och har både en praktisk och 
teoretisk del. Föreläsningar och seminarier 
kommer att varvas med praktiska demon-
strationer och övningar. Kursen är skräd-
darsydd för bland annat producenter och 
produktionsledare. Sista ansökningsdatum 
är 16 maj. 
www.s3dcampus.eu

ESSENTIAL LEGAL fRAMEWORK: DIGI-
TAL DISTRIBUTION STRATEGIES 
5-9 juni i Århus, Danmark 
Erich Pommer Institut håller denna kurs för 
producenter och distributörer. Kursen tar 
upp juridiska och ekonomiska aspekter på 
nya medier och distributionsformer. Till ex-
empel behandlas värdekedjor och licensie-
ring, digital copyright och regleringar. Men 
även expansionen mot interaktiva media 
och aktuella fallstudier. Arrangören tilläm-
par inte anmälningsdatum, ansökningarna 
behandlas varefter de inkommer. 
www.epi-medieninstitut.de

CROSSOvER COMMISSIONING LABS 
AND SUMMIT 
Kursen består av tre kurstillfällen under 
2011 och ett summerande möte i Sheffield. 
Kursen för ihop distributörer, finansiärer 
och köpare med kreatörer från TV-produk-
tion, animation, spel, teater, webbdesign 
och nya medier, för att öka medvetenheten 
kring det ständigt föränderliga medieland-
skapet. Kursen syftar till att öka gränsöver-
skridande samarbeten och generera idéer 
för nya projekt. Crossover utforskar att ut-
veckla för flera plattformar och uppmunt-
rar till nytänkande om interaktion med an-
vändare/tittare. Ansökningarna behandlas 
varefter de inkommer. 
www.sheffdocfest.com



Marknader och festivaler

DOC OUTLOOK INTERNATIONAL MARKET
7-13 april i Nyon, Schweiz
Doc Outlook är en marknad som arrangeras 
samtidigt med festivalen Visions du Réel i 
Nyon. Evenemanget innehåller marknads-
visningar, samproduktionsforum och semi-
nariet Think Doc Tank. 
www.visionsdureel.ch

Nordic Game 2011
10-13 maj i Malmö
Konferensen kommer fortsätta bygga broar 
inom branschen och fokusera på hur spe-
lindustrin bättre kan utnyttja sin kreativa 
kraft. Evenemanget kommer innehålla en 
blandning av föreläsningar och workshops 
tillsammans med intressanta gäster. Re-
gistreringen är öppen och finns på Nordic 
Games webbplats. 
www.nordicgame.com

CANNES fILM fESTIvAL 
11-22 maj i Cannes, Frankrike
Fler än 24000 branschackrediterade besö-
ker Cannes Film Festival och marknaden 
Cannes Market (Marché du Film). MEDIA 
Stands erbjuder förmånlig ackreditering 
med tillgång till service i den europeiska 
paviljongen. Här kan man lämna och ta 
emot meddelanden, använda visningsrum 
och utnyttja Internet. Här finns också en 
bar med daglig Happy Hour. 
     Det finns två ackrediteringsmöjligheter:
Cannes Market badge - Tillgång till visning-
ar på marknaden och på festivalen.
Producers Network - Här ges också tillgång 
till dagliga frukostmöten och så listas man 
i en specialsektion på Marché du Films 
hemsida. För att få registrera sig för Pro-
ducers Network krävs att man arbetar med 
produktion och har producerat minst en 
spelfilm under de senaste tre åren.
Ta tillfället i akt och träffa representanter 
för MEDIA-programmet när du är i Can-
nes! För mer information om vem som är 
på plats när, kontakta desken när festivalen 
närmar sig. 
www.media-stands.eu
www.festival-cannes.fr

HAMBURG INTERNATIONAL SHORT fILM 
fESTIvAL
7-13 juni i Hamburg, Tyskland
Denna kortfilmsfestival arrangeras för 26:e 
året i rad av Hamburg Short Film Agency. 
Festivalen är menad som en mötesplats för 
såväl filmskapare som filmälskare. 
www.shortfilm.com

MEETMARKET
8-12 juni 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 sam-
man en nordisk delegation. Ackreditera dig 
genom dem för rabatterat pris och många 
andra fördelar. 
www.sheffdocfest.com/meetmarket 
www.filmkontakt.dk

SHANGHAI INTERNATIONAL fILM 
 fESTIvAL
11-19 juni i Shanghai, Kina
Shanghai fick sin egen filmfestival 1993 och 
den har med tiden blivit mycket uppmärk-
sammad och har nu fler än 300 000 besö-
kare årligen. Festivalen är en av de festiva-
ler som stödjs av European Film Promotion. 
Säljagenter och producenter kan söka stöd 
för att marknadsföra sina filmer genom det 
MEDIA-finansierade initiativet Film Sales 
Support.
 www.siff.com
www.efp-online.com

SUNNy SIDE Of THE DOC
21-24 juni i La Rochelle, Frankrike
Internationell marknad för dokumentär-
film som äger rum i La Rochelle. Nordiska 
filmare kan ackreditera sig via Filmkontakt 
Nord. Sunny Side of the Doc är en bra plats 
för att hitta samproducenter för sitt do-
kumentärprojekt. Över 300 beslutsfattare 
finns på plats. Under festivalen arrangeras 
forum och workshops där man tar upp det 
senaste inom teknik och finansiering. Du 
kan ackreditera dig online fram till 17 juni. 
Deadline för att komma med i katalogen är 
13 maj. Anmäl ditt projekt till Sunny Side 
Pitch session innan 20 april för en chans att 
vinna 2000 euro. 
www.sunnysideofthedoc.com
www.filmkontakt.dk

vARIETy CRITICS’ CHOICE: EUROPE 
NOW!
1-9 juli i Karlovy Vary, Tjeckien
Tidningen Variety väljer ut tio nya europe-
iska filmer som presenteras tillsammans 
med dess regissörer i en sidosektion på den 

internationella filmfestivalen i Karlovy Va-
ry. European Film Promotion och festivalen 
står för urvalet.
www.kviff.com

GALWAy fILM fAIR
5-10 juli i Galway, Irland
Galway Film Fair är en fyra dagar lång 
marknad som arrangeras under Galways 
filmfestival på Irland. Under marknaden så 
erbjuds möjligheter att pitcha sitt projekt 
inför beslutsfattare, gå på masterclasses 
och marknadsvisningar, delta i ACE och 
Irish Film Boards konferens Real Deal.
www.galwayfilmfleadh.com

DOCUMENTARy IN EUROPE
6-9 juli i Bardonecchia, Italien
Dokumentärfilmare från hela Europa möts 
i Bardonecchia (Torino) i Italien för att se 
film, debattera och nätverka. Här kan pro-
ducenter, distributörer, representanter från 
tv-kanaler byta idéer och projekt. EDN-
medlemmar får 20% rabatt. Deadline för 
att söka med projekt är den 12 maj. 
www.docineurope.org

GAMES CONvENTION ONLINE
7-8 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 
konsol, PC och mobiler.  
www.gamesconvention.com

LOCARNO INTERNATIONAL fILM 
fESTIvAL
3-13 augusti i Locarno, Schweiz
Locarno International Film Festival star-
tade 1946 och är en av Europas äldsta film-
festivaler. Festivalen har en internationell 
profil och har gjort sig känd för spekta-
kulära utomhusvisningar på stadens torg. 
www.pardo.ch



PORTO 
BETALT

SVERIGEB

MEDIA Desk Sverige: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare för MEDIA Info), Tobias Hall 
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

REKORDåR föR BIOBESöK I EUROPA
2010 kom att bli rekordår för biobesök i 
Europa rapporterar MEDIA Salles. 2009 låg 
biobesöken på 1 179 300 000, en siffra som 
steg till 1 184 600 000 under 2010, vilket 
betyder en ökning med 0,4%. Tyvärr bidrog 
inte Sverige med den positiva statistiken 
då biobesöken under 2010 sjönk med hela 
9,1%. Bäst gick det för Rumänien som hade 
en ökning med storartade 29%.

PriNce 2010 - Nytt stöd för att 
fRäMjA SAMARBETEN
Europeiska kommissionen har utlyst ett 
nytt tillfälligt stöd: PRINCE 2010. Syftet 
med stödet är att höja medvetandet om de 
fördelar och de utmaningar som en EU-
utvidgning mot västra Balkan, Turkiet och 
Island skulle innebära. Förhoppningen är 
att stimulera och bidra till en debatt om 
EU:s utvidgning. Yrkesverksamma inom 
medievärlden ska involveras och tanken 
är att uppmuntra till möten mellan män-
niskor. Europeiska tv-bolag kan söka med 
produktionsbolag som medsökande.

DIGITALA BIOGRAfER fORTSäTTER 
BREDA UT SIG
Antal digitala biografer i Europas fortsät-
ter att öka. MEDIA Salles rapporterar att 
de sex ledande europeiska marknaderna 
(Frankrike, UK, Tyskland, Ryssland, Italien, 
Spanien) har ökat med 52% jämfört med 
30 juni, 2010 (och 118% jämfört med den 1 
januari, 2010). Prognoser för hela Europa 
visar att den 1 januari, 2011 fanns ca 30% 
av världens totala antal digitala biografer i 
Europa.
     På grundval av dessa siffror har MEDIA 
Salles uppdaterat prognosen för målet på 
50% digitala biografer i Europa. Detta trös-
kelvärde – som anses avgörande för distri-
butörer att ersätta 35 mm film med digital 

standard – bör ha nåtts mellan slutet av 
2011 och början av 2012. Betydligt tidigare 
än de ursprungliga uppskattningarna.

UTväRDERING Av MEDIA
Nu finns utvärderingen av den enkät som 
2 586 personer besvarade i höstas, varav 
73 var från Sverige. Över hälften av dem 
som besvarade enkäten var producenter, 
biografägare och distributörer och de allra 
flesta producenter. 39% av alla som svara-
de var mottagare av stöd från MEDIA. Det 
framkom bland annat att stöd önskades till 
olika typer av format och att stöden måste 
anpassas till den nya teknologin. Förslag 
fanns också på att ytterligare stödja projekt 
som är ett samarbete mellan flera europe-
iska länder. Läs gärna mer om resultaten 
av utvärderingen på www.ec.europa.eu/
culture/media/programme/overview/2007/
consultation/

vILL DU HA fLER NyHETER fRåN OSS?
vI fINNS På BåDE fACEBOOK OCH 

TWITTER!

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 besva-
ras inom sex veckor. För ansökan och rikt-
linjer se www.sfi.se/fortbildning  eller kon-
takta Ulrika Nisell på MEDIA Desk  Sverige. 

fRf:S STIPENDIUM åRET RUNT
Nu kan Filmproducenternas Rättighetsför-
enings stipendium för producenter sökas 
hela året runt. Syftet för stipendiet är att ge 

aktuella utlysningar
stöd Utlysning deadline 
Biografdistribution selektivt 29/2010 1 april 
Utvecklingsstöd enskilt, slate, 2nd stage 25/2010 11 april 
Utvecklingsstöd interaktiva verk 26/2010 11 april 
Grundutbildning 02/2011 29 april 
stöd till festivaler 31/2010 30 april 
marknadsaktiviteter inom eU  34/2010 1 juni  
i2i audiovisual  27/2010 6 juni

stöd till producenters professionella utveck-
ling som tex delfinansiering av seminarier, 
studieresor och kurser. Stipendiet ersätter 
upp till 50% av kostnaderna och kan inte 
användas till filmprojekt. Aktiviteterna ska 
äga rum senast ett år efter att stipendiet 
beviljats. Läs mer på wwww.frf.se

Eurimages

ANSöKNINGS- OCH BESLUTSDATUM 
Ansökan  Beslut
13 april  10 juni
29 augusti 20 oktober
24 oktober 15 december

Den 1 mars blev Ryssland medlem i Euri-
mages och organisationen består nu av 35 
medlemsländer. Vid senaste beslutsmötet 
i december fick den svenska produktionen 
Bekas av Karzan Kader 450 000 euro. Fil-
men är en samproduktion mellan Sonet 
Film AB och finska Helsinki Film. Den 
dansk-svensk-italienska produktionen The 
Bald Hairdresser av Susanne Bier fick 450 
000 euro. Ansökningshandlingar och övrig 
information om Eurimages finns på 
www.coe.int/eurimages


