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Oscarsbelönade Malik Bendjellouls ”Searching for Sugar Man” utvecklades med stöd från 
 MEDIA. Distributör i Sverige är Nonstop Entertainment. Foto: Nonstop Entertainment.

Nyheter

SEArchINg for SugAr MAN och 
AMour vINNEr oScAr
Glädjen visste inga gränser när svenska 
Searching for Sugar Man av Malik Bendjel-
loul tog hem en Oscar för bästa dokumen-
tärfilm. Searching for Sugar Man var en 
av de sex Oscarsnominerade filmer som 
stöttats av MEDIA. Även Michael Haneke 
lämnade galan med en statyett i handen för 
sitt drama Amour som vann bästa utländska 
film, även den MEDIA-stödd.

Searching for Sugar Man om sångaren 
och låtskrivaren Sixto Diaz Rodriguez har 
ända sedan den internationella premiären 
på Sundance filmfestival förra året belö-
nats med ett tjugotal priser över hela värl-
den, förutom svenska Guldbaggen så även 
BAFTA Award, Directors Guild of America 
Award, Writers Guild of America Award, 
Bodil och på festivaler i Chicago, Washing-
ton DC, Amsterdam, Durban, Melbourne, 
Moskva m fl.

Kommissionär Androulla Vassiliou som 
är ansvarig för MEDIA-programmet gra-
tulerade vinnarna med dessa ord: ”Vilken 
stor afton för den europeiska filmbranschen 
och för MEDIA-programmet. Amour är ett 
mästerverk inom europeisk film, fantastiskt 

skriven och spelad” och ”Searching for Sugar 
Man är en otrolig historia och jag är säker på 
att den nu kommer bli en ännu större hit”.

Övriga filmer som Oscarnominerats var 
A Royal Affair av Nikolaj Arcel, Kon-Tiki av 
Joachim Rønning och Espen Sandberg, The 
Impossible av Juan Antonio Bayona och The 
Gatekeepers av Dror Moreh.

AvIvA SIlvEr och MIchEl MAgNIEr 
DISkutErAr krEAtIvA EuropA 
EU:s övergripande budget för 2014-2020 
framförhandlades i februari. Chefen för ME-
DIA-enheten, Aviva Silver och ansvarige för 
direktoratet Kultur och kreativitet, Michel 
Magnier, båda på kommissionen, intervjuas 
av Cineuropa om vad detta innebär för 
Kreativa Europa, programmet som kommer 
att ta vid efter MEDIA:s och Kulturpro-
grammets slut. Med digital distribution och 
etableringen av ett finansiellt instrument 
för att förbättra tillgången till finansiering 
inom det framtida programmet så redo-
gjorde Silver och Magnier om framgångarna 
hittills med MEDIA:s pilotprojektstöd och 
reaktionerna på simultanrealeaser i Europa.

”Vi talar om ett väldigt känsligt och kon-
troversiellt ämne” kommenterade Silver. 
”Vad vi försöker göra är att avproblemati-
sera situationen och se om det finns rum 
för experimenterande och flexibilitet. De 

som vill försöka med det borde få göra det 
och så kan vi dra slutsatser baserade på 
erfarenheten.”

Det finns planer på att hålla en konfe-
rens  om detta under Cannes. ”Vi kommer 
att diskutera resultaten från de simultan-
releaseprojekt vi stöttat. Vi hoppas att man 
till dess ska ha släppt runt 80-100 filmer och 
att man har en del erfarenheter att dela”.

Läs hela artikeln på Cineuropa. Källa: 
 Cineuropa, 7 mars 2013, www.cineuropa.org

fIlM- och tv-brANSchENS guIDE tIll 
Eu publIcErAD 
Våra kollegor på MEDIA Desk UK har pu-
blicerat nya upplagan av sin publikation 
European Union: A Guide for Audiovisual 
Professionals. Guiden är uppdaterad för att 
hänga med i de senaste strömningarna inom 
den europeiska audiovisuella sektorn och är 
en enkel handbok online för alla som undrar 
hur EU fungerar utifrån de frågeställningar 
man har inom branschen.

Syftet med guiden är att erbjuda en intro-
duktion till EU, dess struktur, krafter, aktivi-
teter och program. Guiden är uppbyggd som 
ett referensverk och den ger också informa-
tion om stödmöjligheter inom det regionala 
strukturfonderna, det 7:e ramprogrammet 
och andra forsknings- och innovationsstöd.

I guiden hittar du kontaktuppgifter till 
nyckelpersoner inom EU, statistik om den 
europeiska marknaden och mycket annat. 
Guiden kan laddan ner från www.sfi.se/sv/
varastod/MEDIA-Desk-Sverige/Europeiska-
resurser/

SArI vArtIAINEN Ny chEf på EAcEA 
Den 1 januari tog Sari Vartiainen över 

som ny chef på 
MEDIA:s handläggar-
organisation  EACEA 
efter  Constantin 
 Daskalakis. Sari har 
jobbat inom EU-kom-
missionen sedan 1997 
och började sin bana 
hos EACEA i samband 
med verksamhetens 
start 2006. Hon kom-

mer nu att leda MEDIA-programmet mot 
Kreativa Europa.



Kurser och seminarier

éQuINoxE - INtErNAtIoNAl ScrEEN-
wrItErS workShopS & MAStEr 
 clASSES
Oktober i Tyskland
En kurs som riktar sig till manusförfattare 
och deras producenter som har påbörjade 
projekt. Kursen består av en workshop som 
arrangeras i slutet av oktober. Under detta 
tillfälle träffar deltagarna internationella 
manusexperter för att gå igenom och för-
stärka utvecklingen av respektive manus-
projekt. Sista ansökningsdatum är 24 maj. 
www.equinoxegermany.de

SErIAl EyES
September-maj i Tyskland och England
Serial Eyes är en 10 månader lång kurs 
fokuserad på att skriva tv-drama. Kursen 
är riktad till unga manusförfattare, produ-
center och regissörer med tidigare erfaren-
het av att arbeta med tv-produktion. Serial 
Eyes är uppbyggd kring sex veckors kurs 
hos Deutsche Film und Fernsehakademie 
Berlin (DFFB) och fyra veckor på London 
Film School på hösten, 10-12 veckors prak-
tik, 10 veckors kurs på DFFB på våren 2014 
och slutligen en 2 veckor lång workshop på 
DFFB. Sista ansökningsdatum är 26 maj. 
www.serial-eyes.com

DIgItrAININg pluS
28 augusti-1 september i Polen
MEDIA Salles ordnar denna kurs i Warsza-
wa och Krakow för europeiska biografägare. 
DigiTraining Plus är ett seminarium med 
syfte att ge deltagarna en uppdaterad och 
komplett översikt över digitala visningsmöj-
ligheter. Föreläsningar varvas med fallstu-
dier. Kursarrangören erbjuder att antal sti-
pendium för deltagande. Sista ansöknings-
datum är 30 maj. www.mediasalles.it

AtElIEr luDwIgSburg/pArIS
Oktober-augusti i Tyskland och 
 Frankrike
Under ett år får 18 deltagare, 6 från Tyskland, 
6 från Frankrike och 6 från andra europeis-
ka länder möjlighet att delta i denna work-
shop där man går igenom projektutveckling, 
finansiering, budgetering, postproduktion, 
distribution och marknadsföring. Deltagar-
na får också lära sig hur man förbereder en 
samproduktion och marknadsföring av film 
inom Europa. Kursen arrangeras i Ludwigs-
burg i Tyskland, Paris och London. Bland 
annat ingår besök på filmfestivalerna i Ang-
ers, Berlin och Cannes i kursen och så även 
praktik på ett distributionsbolag och besök 
hos den fransk-tyska kulturkanalen ARTE. 
Som slutarbete ska deltagarna producera 
en serie kortfilmer som samproduceras av 
ARTE. Sista ansökningsdatum är 31 maj. 
www.atelier-ludwigsburg-paris.com

MArkEtINg & INtErNAtIoNAl 
 DIStrIbutIoN
7-14 juli i Ronda, Spanien
Marketing & Distribution arrangeras av 
 Media Business School och är en femdagars 
intensivkurs som fokuserar på marknadsfö-
ring och distribution av biograffilm. Kursen 
riktar sig till ansvariga på europeiska dist-
ributionsbolag eller liknande. Efter kursen 
är det möjligt att göra praktik på ett sådant 
bolag. Sista ansökningsdatum är 31 maj. 
www.mediaschool.org

SourcES2 - projEctS AND procESS
Oktober i Bratislava, Slovakien
Tre dagar lång kurs för manusdoktorer och 
personer som handleder manusförfattare. 
Den speciella Sources-metoden lärs ut till 
den som vill förbättra sin handledning i ma-
nusutveckling. Sista ansökningsdatum är 1 
juni. www.sources2.de

flEr kurSEr och MEr 
INforMAtIoN hIttAr Du på  

www.mediadesksverige.eu

Art cINEMA = ActIoN + MANAgEMENt
26 augusti-1 september i Venedig, Italien
Denna kurs som arrangeras av CICAE hand-
lar om programsättning, ledning och mark-
nadsföring för kvalitetsfilmsbiografer. Kur-
sen hålls vid två tillfällen, en junior (26 
aug - 1 sep) och en executive session (26-30 
aug) i Venedig samtidigt med filmfestivalen. 
Sista ansökningsdatum är 2 juni. cicae.org

MultI plAtforM buSINESS School
5-9 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 
flera olika plattformar. Hur bygger man ett 
team för att producera originalinnehåll för 
mobiltelefoner, Internet, spelkonsoler, med 
mera? Kursen välkomnar 5-6 team beståen-
de av kreativa producenter, speldesigners, 
webbdesigners m fl. Sista ansökningsdatum 
är 14 juni. www.mediaschool.org

b’ESt - proDucErS’ workShop 
 bAltIc brIDgE EASt by wESt
11 september-29 november i Ryssland 
och Estland
Baltic Bridge East by West (B’EST) vänder 
sig till filmproducenter från Europa och 
forna Sovjetstater. Kursen är projektbaserad 
och består av två workshops, 11-15 septem-
ber i St Petersburg och 26-29 november i 
Tallinn. Ämnen som kommer tas upp under 
kursen är manusutveckling, finansiering, 
samproduktion och marknadsstrategier. 
Sista ansökningsdatum är 15 juni. 
www.eave.org

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.

Marketing & International Distribution 2012. Foto: Media Business School



Marknader och festivaler

cANNES fIlM fEStIvAl 
15-26 maj i Cannes, Frankrike
Fler än 26000 branschackrediterade besö-
ker Cannes Film Festival och marknaden 
Cannes Market (Marché du Film). Ta till-
fället i akt och träffa representanter för 
MEDIA-programmet när du är i Cannes! För 
mer information om vem som är på plats 
när, kontakta desken när festivalen närmar 
sig. Information om ackreditering finns på 
festivalens webbplats.
www.festival-cannes.fr

NorDIc gAME
22-24 maj i Malmö
Nordic Game kommer 2013 att arrangeras i 
Malmö. Evenemanget innehåller blandning 
av föreläsningar och workshops tillsam-
mans med intressanta gäster. I år besöker 
bland andra Tim Schafer och Richard Le-
marchand (Uncharted) konferensen. Nytt 
för i år är att man en dag före huvudar-
rangemanget drar igång med Unite Nordic, 
en två dagar lång workshop i Unity (21-22 
maj). Du får rabatt på ackrediteringen om 
du väljer att gå både på Nordic Game och 
Unite Nordic. Under Nordic Game Trans-
media Track (NGTT) bjuds producenter och 
utvecklare verksamma inom film-, tv- och 
spelbranschen in till en nätverksmiddag och 
konferens med fokus på skärningspunkten 
mellan plattformarna. nordicgame.com

DocSbArcEloNA 
28 maj-2 juni i Barcelona, Spanien
DocsBarcelona är en dokumentärfilmsfesti-
val som arrangeras i Terrassa utanför Barce-
lona. Under festivalen arrangeras ett pitch-
ningsforum för dokumentärprojekt som fö-
regås av en pitchworkshop. EDN (European 
Documentary Network) är medarrangör till 
forumet, där 24 utvalda projekt får chansen 
att presentera sig för europeiska tv-kanaler, 
distributörer och samproducenter.
www.docsbarcelona.com

ANNEcy INtErNAtIoNAl ANIMAtED 
fIlM fEStIvAl
10-15 juni i Annecy, Frankrike
Annecy International Animated Film Festi-
val är en festival och marknad för animerad 
film. Marknadsdelen MIFA arrangeras 12-14 
juni och är en av Europas största för anima-
tion och samlar varje år över 900 deltagare, 
varav 200 inköpare och publicister. Små 
europeiska bolag som vill delta med ett 
stånd på MIFA kan anmäla sig till MEDIA:s 
speciella område med fördelaktiga villkor. 
Anmäl dig tidigt så du får plats. 
www.annecy.org

ShEffIElD Doc/fESt 
12-16 Juni i Sheffield, England
Sheffield Doc/Fest är Storbritanniens 
främsta marknadsplats och festival för 
dokumentärfilm. Sheffield Doc/Fest har 
utvecklats till en viktig plattform för doku-
mentärfilmen och har även många aktivite-
ter inriktade mot cross-medialt berättande 
inom dokumentärprojekt. 2012 kom fler 
än 230 beslutsfattare till festivalen. Mark-
naden MeetMarket på Sheffield Doc/Fest 
arrangeras med stöd från MEDIA. Informa-
tion om ackreditering finns på festivalens 
webbplats. sheffdocfest.com

SuNNy SIDE of thE Doc
25-28 juni i La Rochelle, Frankrike 
Sunny Side of the Doc är en internationell 
marknad för dokumentärfilm och en bra 
plats för att hitta samproducenter för sitt 
dokumentärprojekt. Över 300 beslutsfattare 
finns på plats. Under festivalen arrangeras 
forum och workshops där man tar upp det 
nyaste inom teknik och finansiering. Dead-
line för att söka till utvecklingspitchen och 
till work-in-progress showcase är 7 maj. 
Nordiska filmare kan ackreditera sig via 
Filmkontakt Nord för ökad exponering och 
rabatterat pris. Deadline för att registrera 
sig för deras delegation är 15 maj. För infor-
mation om ackreditering besök festivalens 
webbplats. www.sunnysideofthedoc.com

gAlwAy fIlM fAIr
9-14 juli i Galway, Irland
Galway Film Fair är en tre dagar lång mark-
nad som arrangeras under Galways filmfes-
tival på Irland. Under marknaden erbjuds 
möjligheter att pitcha sitt projekt inför be-
slutsfattare, gå på masterclasses och mark-
nadsvisningar, delta i ACE och Irish Film 
Boards konferens Real Deal och mycket 
annat. www.galwayfilmfleadh.com

flEr fEStIvAlEr och MEr 
INforMAtIoN hIttAr Du på  

www.mediadesksverige.eu

locArNo INtErNAtIoNAl fIlM 
 fEStIvAl
7-17 augusti i Locarno, Schweiz
Locarno International Film Festival startade 
1946 och är en av Europas äldsta filmfesti-
valer. Festivalen har en internationell profil 
och har gjort sig känd för spektakulära ut-
omhusvisningar på stadens torg. Sista dag 
för att skicka in sin film till programmet är 3 
juni. Sista ackrediteringsdag är 22 juli.  
www.pardolive.ch

cArtooN foruM
17-20 september i Toulouse, Frankrike
Ett samproduktionsforum för animerade tv-
projekt med minimilängd på 26 minuter. 
Cartoon Forum 2013 kommer att arrangeras 
i Toulouse i Frankrike. För information om 
ackreditering besök festivalens webbplats.
www.cartoon-media.be

Foto: Sheffield Doc/Fest
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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

Beviljade stöd

Biografnätverk                              euro

Europa Cinemas i Sverige 251 000

Stöd till festivaler (29/2012)

Uppsala Internationella 
Kortfilmfestival 2013

16 000

Eurimages

ANSökNINgS och bESlutSDAtuM 
Ansökan  Beslut
26 augusti 17 oktober
25 oktober 19 december

Eurimages har fyra deadlines årligen och be-
står av 36 medlemsländer. Ansökningshand-
lingar och övrig information om  Eurimages 
finns på  www.coe.int/eurimages

ANSökAN Nu oNlINE
Eurimages har utvecklat en webbsida för an-
sökan online och kommer inte längre att ac-
ceptera pappersansökningar. Systemet lan-
serades i tid för samproduktions deadlinen 
den 22 april och ett svenskt bolag var fak-
tiskt det första att skicka in en ansökan.

Nytt utvEcklINgSprIS tIll 
 DokuMENtärEr
Dokumentärer ämnade för biografdistribu-
tion kan nu dra nytta av ett nytt utveck-
lingspris för samproduktioner som Eurima-
ges instiftat. Priset som består att 15 000 
euro kommer att delas ut under CPH:DOX 
i Köpenhamn, på CPH:FORUM, festivalens 

Aktuella utlysningar
Stöd utlysning Deadline 
Marknadsföringsaktiviteter inom Eu 40/2012 3 juni 
tv-distributionsstöd 33/2012 3 juni 
i2i Audiovisual 34/2012 7 juni  
voD och digital biografdistribution 09/2013 24 juni 
biografdistribution selektivt 21/2012 1 juli

Enligt en intervju i The Guardian med 
David Price, anti-piracyanalytiker på NetNa-
mes, så var domslutet viktigt för att det pe-
kar på att fildelningssajternas självsaneran-
de policy att plocka bort upphovsrättsskyd-
dat material inte fungerar. Dessutom menar 
man i domslutet att det inte är rättvist att 
lägga ansvaret på rättighetsinnehavarna att 
bevaka internet. Källa: DVD Intelligence, 17 
mars 2013, www.dvd-and-beyond.com

SjuNkANDE bIogrAfbESök I EuropA
Visningsnätverket MEDIA Salles presentera-
de under Berlins filmfestival biografbesöks-
siffrorna för Europa 2012. I de 35 länder som 
MEDIA Salles undersöker så hade besöken 
minskat från 1214,3 miljoner 2011 till 1190,5 
miljoner, vilket motsvarar en minskning på 
två procent. 

Minskningen var störst i Västeuropa. 2012 
slutade negativt för Frankrike med en pu-
blikminskning på 5,9 procent. Trots detta 
höll sig fransmännen kvar på över 200 mil-
joner besökare vilket gör att de kvarstår som 
den ledande marknaden i Europa. I Italien 
och Spanien sjönk biobesöken kraftigt med 
10,2 respektive 7 procent. Länder som står 
emot trenden är Tyskland där biobesöken 
ökar med 4,2 procent och i mindre utsträck-
ning Storbritannien med en ökning på en 
halv procent. Även i Sverige ökade bio-
besöken 2012 jämfört med 2011, här med 
hela 11,8 procent.

finansierings- och samproduktionsevene-
mang. För att kunna vara med att tävla så 
ska projektet vara antaget till CPH:FORUM,  
ämnat för biograf och vara en samproduk-
tion mellan två av medlemsländerna i Eu-
rimages.
Eurimages har sedan tidigare ett utveck-
lingspris för spelfilm vilket tilldelades 
 Johannes Nyholm för hans projekt Jätten 
som Garagefilm producerar i samarbete 
med danska bolaget BeoFilm Productions. 
Priset ges till bästa projekt med europeisk 
partner på CineMart i Rotterdam och består 
av 30 000 euro.

EurIMAgES oMStArtAr SItt 
 DIStrIbutIoNSStöD
Eurimages omstartar nu sin distributions-
fond vilken ger stöd till distributörer i sju 
länder utan tillgång till MEDIA-program-
met. Medlemmar i Eurimages som kommer 
dra nytta av det nya stödet är bland andra 
Ryssland, Albanien, Georgien och Turkiet. 
Fonden kommer att fördelas på två stöd, 
ett för marknads- och reklamkostnader och 
ett för VOD-projekt och internetportaler om 
europeisk film.

I slutet av 2011 frös Eurimages direktör 
 Roberto Olla den dåvarande distributions-
fonden då det visat sig att vissa distributörer 
farit med osanna uppgifter vad gäller den 
motfinansiering som krävs för att få stödet.

Noterat

brIttISkA brEDbANDSlEvErANtörEr 
SkA blockErA fIlDElNINgSSAjtEr
Den brittiska högsta domstolen high court 
har bestämt att bredbandsleverantörerna 
Sky, Virgin Media, BT, Everything Every-
where, TalkTalk och O2 ska blockera till-
gången till tre illegala fildelningssajter för 
musik och film. Bredbandsleverantörerna 
har 15 dagar på sig att genomföra beslutet.


