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Nyheter

Kreativa europa igång
Den 1 januari sjösattes Kreativa Europa 
som är en sammanslagning av det forna 
 MEDIA- och Kulturprogrammen. Den första 
omgången utlysningar publicerades redan i 
slutet av 2013 och vi har sett ett stort svenskt 
intresse för stöden. I samband med starten 
på det nya programmet har EU-kommis-
sionen lanserat en ny gemensam webbplats 
och minskat på den administrativa bördan 
för såväl handläggare som sökanden genom 
att i högre grad förlita sig på elektroniska 
ansökningshandlingar istället för pappers-
ansökningar.

Här i Sverige har vi bytt namn till Kreativa 
Europa Desk Sverige och organiserat oss i 
två kontor, Kreativa Europa Desk MEDIA och 
Kultur för att göra det tydligare och enk-
lare att hitta rätt direkt. Vi har skapat en ge-
mensam webbplats www.kreativaeuropa.eu 
och samverkar på många sätt för att sprida 
kännedom och intresse för programmet. 
För att bli informerad om stödutlysningar 
och andra deadlines snabbt och bekvämt 
rekommenderar vi alla att prenumerera på 
vårt nyhetsbrev och följa oss på Facebook 
och Twitter.

turist vinner i cannes
Ruben Östlunds nya film Turist vann jurypri-
set i sektionen Un Certain Regard. Östlunds 
film som handlar om den psykiska påfrest-
ning som en semestrande familj utsätts för 
efter att varit nära att hamna i en lavin fick 
ett mycket varmt mottagande av publiken 
vid sin premiärvisning. Plattform Produktion 
som står bakom filmen har lyckats med två 
MEDIA-ansökningar för Turist, och fått både 
utvecklingsstöd och i2i Audiovisual. Turist 
distribueras i Sverige av TriArt Film och har 
premiär 15 augusti.

cinetopia får media-stöd
För första gången på flera år gick ett stöd 
för pilotprojekt till Sverige. Fabel Kommu-
nikation fick 60 000 euro för Cinetopia 
förra året. Projektet är en öppen cinema 
on  demand-tjänst. Webbsidan Cinetopia 
kommer att låta biografer, bibliotek, insti-
tutioner, bolag, organisationer och även 
privatpersoner att bjuda in sin publik till en 
bioupplevelse.  Idén är att ge filmer en större 
publik. Många filmer blir aldrig visade för fler 
än några få och det här är ett sätt att få stör-
re spridning för europeiska filmer. Cinetopia 
lanseras på riktigt i höst men smygstartade 
förra året då man testade idén och hela 60 
evenemang över hela Europa arrangerades. 

Cinetopia tar emot anmälningar av filmer 
redan nu. Gå gärna in och läs mer på  
www.cinetopia.cc.  

studie om simultanreleaser 
Under årets filmfestival i Cannes presen-
terades resultatet av stödet till simultana 
releaser. Under perioden släpptes nio filmer 
i 15 olika europeiska territorier, de flesta re-
leaserna var simultana, antingen samma dag 
eller med två veckors mellanrum.  Underla-
get var ganska litet och kunde inte ge någon 
fullständig överblick men resultat när det 
gäller tillgänglighet, ekonomi för filmerna 
och affärsmodeller kan ändå noteras. En 
positiv effekt är besparingar tack vare sy-
nergieffekterna mellan biografpremiär och 
VOD-release. Antalet VOD transaktioner var 
flest när releaserna var simultana, däremot 
kunde man inte se några synergieffekter för 
multiterritoriella releaser. Ett av argumenten 
mot simultana releaser är att de inverkar 
negativt på biografsiffrorna men detta är 
en svår fråga att analysera, speciellt på det 
begränsade innehållet och de relativt he-
terogena territorier involverade i den här 
studien. Man vet inte heller hur många som 
skulle ha sett filmen på biograf om man inte 
kunde få den via VOD.

info

Ruben Östlunds ”Turist” tog hem jurypriset i Un Certain Regard i Cannes. Foto: Fredrik Wenzel



Kurser och seminarier

eurodoc executives input
Oktober
EURODOC Executives Input är en endags-
konferens för beslutsfattare inom dokumen-
tärfilmsprojekt. Syftet är att deltagarna ska 
öka sin kompetens inom dokumentärfilms-
området och bättre förstå de utmaningar 
branschen har samt att ingå i ett aktivt euro-
peiskt dokumentärnätverk.
www.eurodoc-net.com

scripteast
September-maj i Tyskland, Frankrike m fl
Seminarier med syfte att förbättra och inter-
nationalisera östeuropeiska manus. Årslång 
kurs som bland annat hålls i anslutning till 
Berlin och Cannes filmfestival. Sista ansök-
ningsdatum är 31 juli.
www.scripteast.eu

prime 4Kids & family
28 september-12 december i bl a Tyskland
Manusutvecklingskurs ämnad för utveckling 
av projekt för barn och familj för all au-

diovisuell media. Deltagarna utvecklar sina 
projekt tillsammans med erfarna mentorer 
och författare. Kursen har en crossoverin-
riktning, dvs vänder sig till bland annat film, 
tv, animation och interaktiva spel, och ger 
deltagarna möjlighet att utöka sina kunska-
per och kontakter inom den del av nöjesin-
dustrin som vänder sig till familj och barn. 
Kursen består av två workshops, den första 

28 sep-10 oktober på ännu inte bestämd 
plats och den andra 8-12 december i Lud-
wigsburg (Tyskland). Sista ansökningsdatum 
är 2 augusti.
www.primehouse.eu

archidoc
Oktober-mars i Portugal, Frankrike och 
Tyskland
Dokumentärfilmskurs som handlar om hur 
man ur arkivmaterial kan skapa originella 
och angelägna dokumentärfilmer. Den som 
söker kursen ska ha ett dokumentärprojekt 
i utveckling som bygger på arkivfilm eller 
andra arkivbilder. I en liten grupp får delta-
garna under handledning både utveckla och 
omarbeta sina projekt. Stor vikt läggs vid hur 
den färdiga filmen ska kunna bli mer attrak-
tiv i tv-världen och hitta distributörer utan-
för hemlandet. Kursen består av tre träffar 
(oktober i Lissabon, Portugal, december i 
Paris, Frankrike och mars 2015 i Prag, Tjeck-
ien). Sista ansökningsdatum är 4 september.
www.femis.fr

audiovisual strategic Business 
planning
30 september-2 oktober i Spanien
Audiovisual Strategic Business Planning (AS-
BP) riktar sig till producenter och besluts-
fattare som vill utveckla sitt företag med 
målet att företaget ska blir redo för yttre 
investeringar. Kursen är uppbyggd av tre 
etapper med en workshop i Ronda, Spanien 

30 sep-2 okt följt av online-sessioner och ett 
investeringsforum ett halvår senare. Sista 
ansökningsdatum är 5 september.
www.mediaschool.org

eave - producentKurs
Mars-november i flera länder
Producentkurs som behandlar utveckling, 
finansiering, paketering och distribution. 
Kursen startar i mars 2015 och pågår under 
åtta månader med tre kurstillfällen i mars, 
juni och oktober/november och uppföljning 
däremellan. 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. Tänkta kursdeltagare är producenter 
som etablerat sig i det egna landet och nu 
vill samarbeta internationellt. Deltagande i 
EAVE:s producentkurs ger förutom spetsade 
kunskaper ett ovärderligt nätverk. Sista an-
sökningsdatum är 19 september.
www.eave.org

digital production challenge
13-15 november
Focal ger denna kurs där man inriktar sig 
på produktionens arbetsflöde i den digitala 
eran och ger både en översikt och insikt i 
produktionsteamet. Man börjar med första 
inspelningsdag och avslutar med kopiele-
verans. En kurs för producenter, line-pro-
ducenter och produktionsledare med flera. 
Plats är ännu ej bestämd. Sista ansöknings-
datum är 16 september.  
www.focal.ch/digiprodchallenge

screen4all
28-30 oktober i Paris
Screen4All är en kurs som vänder sig till 
producenter som vill utforska möjligheterna 
med den mångfald skärmar som nya tek-
nologier erbjuder (läsplattor, uppkopplad 
tv mm). Under tre dagar i Paris kommer 
experter att diskutera fenomenets tekniska, 
metodologiska och ekonomiska aspekter i 
syftet att ge deltagarna de kunskaper som 
krävs för att maximera sina projekt för flera 
skärmar. Arrangören erbjuder ett antal sti-
pendier för att täcka resa, uppehälle och 
kursavgift. Sista ansökningsdatum är 20 sep-
tember.
www.screen4all.eu

Foto: EAVE



marknader och festivaler

galway film fair
10-12 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 och mycket annat.
www.galwayfilmfleadh.com

locarno international film 
 festival
6-16 augusti i Schweiz
Locarno International Film Festival startade 
1946 och är en av Europas äldsta filmfestiva-
ler. Festivalen har en internationell profil och 
har gjort sig känd för spektakulära utomhus-
visningar på stadens torg. Branschsektionen 
Industry Days arrangeras 9-12 augusti 2014.
www.pardolive.ch

filmfestivalen i haugesund
18-22 augusti i Norge
Norges största filmfestival som årligen infal-
ler i augusti med fokus på långfilm för bio. 
Deadline för att ackreditera sig till festiva-
len är 10 augusti. Mellan den 19-22 augusti 
arrangeras festivalens marknadsdel New 
Nordic Films. Dit inbjuds internationella in-
köpare som är intresserade av det senaste 
från Norden. Den 20-21 augusti är det dags 
för den nionde Nordic Co-production and 
Film Financing Forum. 15-20 projekt väljs ut 
till forumet. Där pitchar man sitt projekt, 
nätverkar och deltar i workshops.
www.filmweb.no

odense international film 
 festival
25-31 augusti i Danmark
Odense International Film Festival är en 
dansk kortfilmsfestival som startade 1975. 
Under festivalen arrangeras TalentCam-
pusOdense som vänder sig till såväl danska 
som internationella unga filmare mellan 18-
26 år. Deltagandet är gratis och inklude-
rar seminarier och masterclasses på plats i 
Odense mellan den 24-29 augusti.
filmfestival.dk

venedigs filmfestival
27 augusti-6 september i Italien
Världens äldsta filmfestival i broarnas stad. 
28 augusti-2 september arrangeras Venice 
Film Market och Venice Industry Days.
www.labiennale.org

Buster
12-28 september i Köpenhamn
Köpenhamns internationella barnfilmfestival 
med ett stort utbud av barn- och ungdoms-
filmer, seminarier och en nordisk sektion; 
New Nordic Films for Children and Youth. 
www.buster.dk

nordisK panorama filmfestival 
och marKnad
19-24 september i Malmö
Den nordiska festivalen för kort- och doku-
mentärfilm. Innehåller även en marknads-
del. Nordisk Panorama arrangeras i Malmö. 
För marknadsdelen är sista dag för att an-
mäla film 1 maj för filmer producerade 2013 
och 1 augusti för filmer producerade 2014.
www.nordiskpanorama.com

nordisKt forum
21-23 september i Malmö
Nordiskt Forum för samfinansiering av do-
kumentärer. Nya dokumentärprojekt kom-
mer att presenteras för möjliga finansiärer. 
Vid tidigare års forum har 70-80% fått sina 
projekt säkrade för finansiering. Nordisk Fo-
rum arrangeras i Malmö samtidigt med film-
festivalen Nordisk Panorama. Sista datum för 
att ackreditera sig är 1 augusti. För produ-
center som har projekt som kan fungera på 
flera plattformar arrangeras Nordisk Forum 
Hackathon. Då kommer 30 spelutvecklare, 
programmerare, filmskapare och designers 
jobba tillsammans för att ge förslag och ska-

pa prototyper på hur projektet skulle kunna 
presenteras på olika digitala plattformar.
www.filmkontakt.dk

cartoon forum
23-26 september i Toulouse, Frankrike
Ett samproduktionsforum för animerade tv-
projekt med minimilängd på 26 minuter. 
Cartoon Forum 2014 kommer att arrangeras 
i Toulouse i Frankrike.
www.cartoon-media.be

the cross media forum
7-10 oktober i London
The Cross Media Forum erbjuder en bra 
möjlighet att träffa finansiärer för crossme-
diaprojekt, höra om den senaste utveck-
lingen från internationella företag och en-
treprenörer och nätverka med inköpare och 
beställare inom tv, film, spel, reklam och 
mycket mer. Cross-Media Forum arrangeras 
under BFI London Film Festival. The Pixel 
Market arrangeras under The Cross-Media 
Forum. Det är ett två dagar långt arrange-
mang där första dagen är ett pitchingforum 
och andra dagen 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 som söks ska vara av 
crossmedia-karaktär och deadline för att 
söka är 10 juli.
powertothepixel.com

 Från Cartoon Forum 2013. Foto: CARTOON - European Association of Animation Film
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Kreativa Europa Desk MEDIA: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare), Anders Wilhelmsson 
Post: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm 
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 
Tel: 08-665 12 05/07, E-post: kreativaeuropa@sfi.se, Internet: www.kreativaeuropa.eu

Handläggarenhet för Kreativa Europa-
programmet i Bryssel.

Post & kurir: Education, Audiovisual & 
Culture Executive Agency,  
Creative Europe MEDIA, 1, Avenue du 
Bourget BOUR,  
B-1140 Bryssel
Besök: Rue Colonel Bourg 135, Bryssel
Internet: Kreativa Europa MEDIA:s 
 internationella webbplats: 
eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Beviljade stöd

Biografdistribution selektivt
(21/2012)                                                          euro

Njutafilms Främling vid vatten 11 000

Njutafilms The Congress 12 000

Njutafilms Perfect Mothers 10 500

Folkets Bio Blå är den varmaste 
färgen

17 500

Folkets Bio Det förflutna 15 000

TriArt Film Jeune & jolie 19 000

Stöd till marknader (40/2012)

Film i Skåne The  Financing 
 Forum for Kids Contents 
 FOCUS: Europe

25 629

Biografdistribution automatiskt (07/2012)

Svensk Filmindustri 167 117

Folkets Bio 28 713

Njutafilms 16 591

Noble Entertainment 11 969

Nordisk Film Distribution 55 968

Scanbox Entertainment 
 Sweden

50 202

Studio Show Entertainment 
Sweden

15 045

TriArt Film 37 959

Atlantic Film 37 954

Biografnätverk

Europa Cinemas i Sverige 317 100

Biografdistribution automatiskt (25/2012)

Svensk Filmindustri 140 279

Folkets Bio 81 433

Njutafilms 4 289

Noble Entertainment 55 082

Nordisk Film Distribution 45 441

Scanbox Entertainment 
 Sweden

141 239

Studio Show Entertainment 
Sweden

3 000

TriArt Film 29 973

Stöd till pilot projekt (08/2013)

Fabel Kommunikation 
 Cinetopia

60 000

i2i Audiovisual (34/2012)

Atmo Rights Tommy 46 897

Plattform Produktion Tourist 50 000

Den totala marknadsandelen för euro-
peiska filmer sjönk från 28,9 procent till 
26,2 procent och dessa siffror exkluderar 
europeiska produktioner som till största del 
finansierats med amerikanska pengar.

stöd för  onlinedistriBution
Nyligen öppnades utlysningen för delpro-
grammet MEDIA:s nya stöd för onlinedist-
ribution. Stödet skulle kunna sägas vara en 
sammanslagning av tre tidigare separata 
stöd, VOD-stödet, DCD-stödet och stödet 
till simultana releaser som i snarlika for-
mer nu innefattas av detta nya stöd. Stödet 
till onlinetjänster är uppdelat i följande tre 
stödlinjer. 

Leverantörer av VOD-tjänster kan söka 
stöd för drift eller upprättande av tjänst med 
hög andel europeiskt innehåll. Stödmotta-
gare erbjuds ett treårigt partnerskap.

Man kan söka stöd för att sätta samman 
och leverera paket av europeiska filmer till 
VOD-tjänster. Filmerna i paketet ska ha be-
visad kommersiellt potential. Paketen måste 
innehålla minst 30 filmer.

Den sista stödlinjen uppmuntrar till inno-
vativa multiplattformreleaser av europeiska 
filmer. Transparens är en nyckelfaktor och 
stödmottagare ska sträva efter att dela med 
sig av sina erfarenheter till branschen.

Budget för denna utlysning är 5,15 miljoner 
€ och sista ansökningsdatum är 11 juli 2014.

eurimages

ansöKnings och Beslutsdatum 

Ansökan  Beslut
25 augusti 17 oktober
20 oktober 12 december

Eurimages har fyra deadlines årligen och 
 består av 36 medlemsländer. Vid senaste 
besluts mötet i oktober fick ”Molly Monster” 
av Matthias Bruhn, Michael Ekblad och Ted 
Sieger som har  Sluggerfilm som svensk sam-
producent 370 000 euro, Joost Van Ginkels 
”Our Sun” som har svenska Götafilm som 
samproducent fick 210 000 euro. Svens-
ka  Zentropa är samproducent på norska 
 ”Birkebeinerne” av Nils Gaup som fick  
460 000 euro. Ansöknings handlingar och 
övrig information om  Eurimages finns på 
 www.coe.int/eurimages

noterat

viKande Biografsiffor 2013
European Audiovisual Observatory presen-
terade sina biografsiffror innan Cannes och 
för första gången sedan 2005 kan man se 
att intäkterna från biografbesök sjönk och 
landade på 6,29 miljarder euro, vilket mot-
svarar en minskning på 4,3 procent jämfört 
med 2012.

Trots att besökssiffrorna på bio sjunkit de 
senaste åren så har de högre biljettpriserna 
som betingats av 3D visningar gjort att de 
totala intäkterna ändå ökat. Nu ser man i 
vissa medlemsstater att biljettpriset planat 
ut och till och med sjunkit.  Besöksantalet 
fortsatte att sjunka 2013 med krympande 
marknader Spanien, Frankrike, Storbritan-
nien och Tyskland medan Italien visade på 
stigande besöksantal. 

Den europeiska topplistan domineras av 
uppföljare på tidigare blockbusters och som 
nummer ett och två hittar man Dumma mej 
2 och Hobbit: Smaugs ödemark. Mest sedda 
europeiska film var Les Misérables som sågs 
av 8,9 miljoner européer på bio.


