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Nyheter

NYA KOMMISSIONÄREN VÄNDER SIG 
TILL FILMINDUSTRIN
Günther Oettinger nytillträdde kommissio-
när för CNECT, generaldirektoratet för kom-
munikationsnät, innehåll och teknik höll ett 
inledningstal under Kreativa Europa-dagen 
i Berlin. Dagens tema handlade om nya 
möjliga sätt att förnya affärsmodeller och 
uppmuntra deltagarna att tänka utanför de 
nationella gränserna. Frågor som diskutera-
des var framför allt upphovsrätten och den 
digitala inre marknaden i Europa.

Oettinger förklarade att den digitala eko-
nomin inte bara handlar om snabbt internet, 
nya digitala tjänster eller industri 4.0. Det 
handlar även om innovativa och kreativa 
näringar som genererar idéer till gagn för 
hela digitala marknaden.  Europeiskt inne-
håll, filmer och musik är en viktig del av vårt 
digitala samhälle. 

”I en tid då fler konsumenter tittar på fler 
filmer på nätet bör vi arbeta tillsammans 
för att se till att vår kreativa potential och 
den europeiska mångfalden bevaras och 
är tillgängliga för alla. Vi vill hjälpa yrkes-
verksamma med nya affärsmodeller och dra 
nytta av den europeiska digitala marknaden, 
snarare än att se den som ett hot. Den euro-
peiska filmindustrin kan och bör nå ut till nya 
målgrupper” säger Oettinger.

SENASTE RAPPORTERNA FRÅN EAO
EAO (European Audiovisual Observatory) 
är en europeisk statistikorganisation som 
ger ut flera djuplodande rapporter varje år. 
Den senaste tiden har man släppt en rad in-
tressanta undersökningar. I ”Impact analysis 
of fiscal incentive supporting film and au-
diovisual production in Europe” behandlas 
frågorna kring effekterna av de skatteinci-
tament som för närvarande finns i Europa. 
”Who’s afraid of the big bad data?” handlar 
om nya former av audiovisuell kommersiell 
kommunikation i en konvergerad sektor. 
Man har även kartlagt fiktionssändningar i 
europeiska TV-kanaler under perioden 2006 
till 2013. Bland observationerna i den ana-
lysen finner man en minskning av andelen 

fiktion i programtablåerna, tillsammans med 
en liten ökning av andelen europeisk fiktion, 
den senare beror på en ökning av mängden 
nationella fiktioner som sänds i olika länder.

Observatoriet arbetar med en kartlägg-
ning av animationsindustrin i Europa. Stu-
dien kommer att resultera i två skrifter och 
den första kommer att lanseras under MIFA 
i Annecy i år och den andra i slutet av året 
då hela resultatet kommer att presenteras 
på en konferens. Om du är intresserad av 
att delta i konferensen eller få förhands-
information om skrifterna kontakta alison.
hindhaugh@coe.int. Mer information om 
och möjlighet att köpa dessa rapporter och 
studier: www.obs.coe.int

FLER LÄNDER I KREATIVA  EUROPA
Som första europeiska grannländer har nu 
både Georgien och Moldavien blivit med-
lemmar i Kreativa Europa och därmed kan 
kulturella och kreativa organisationer i dessa 
länder samarbeta med partners från hela 
Europa för att få finansiering för samar-
betsprojekt, översättningsstöd, nätverk och 
plattformar inom ramen för delprogrammet 
Kultur.

Produktionsbolag och organisationer 
kommer också att kunna delta i delprogram-
met MEDIA genom fortbildning, marknader 
och festivaler och drar därmed nytta av 
det mervärde som arbete på europeisk nivå 
innebär.   

EUROPEISK SUCCÉ FÖR MIN LILLA 
 SYSTER 
Sanna Lenkens första långfilm ”Min lilla 
 syster”, som tidigare i år belönades med 
Kristallbjörnen för bästa långfilm i sektionen 
Generation Kplus i årets upplaga av Berlins 
filmfestival, är en av årets tre nominerade 
filmer i Young Audience Award som delas 
ut av European Film Academy. Filmen har 
fått stöd av MEDIA genom slate funding ut-
vecklingsstöd till Story AB. ”Min lilla syster” 
handlar om Stella som är 12 år och på väg in 
i tonåren. Hon jämför sig med sin perfekta 
storasyster Katja, konståkningstalangen som 
lyckas med allt. När Stella upptäcker att Katja 
har en svår ätstörning vänds världen upp 
och ned, familjelivet börjar krackelera och 
Stella ställs inför svåra val. Filmen har svensk 
biopremiär i höst.

info

Sanna Lenkens ”Min lilla syster” har utvecklasts med stöd av Kreativa Europa. Foto: Moritz Schultheiß



Kurser och seminarier

THE FILM GARAGE
Juni-december i Italien
The Film Garage är en ny kurs för manus-
författare som jobbar på ett genre-projekt. 
Syftet med kursen är att handleda manus-
författarna till att skapa originella manus 
och undvika fällor. Kursen är uppbyggd av 
en workshop i Turin i juni och en i Courmay-
eur i december samt online-sessioner där-
emellan. Ytterligare mål med kursen är att 
förbättra deltagarnas pitchfärdigheter och 
att stärka det europeiska nätverket inom 
manusförfattande för genrefilm. Sista an-
sökningsdatum är 30 april.
www.scuolaholden.it/the-film-garage/

LES ATELIERS JEANNE MOREAU
Augusti-januari i Frankrike
Les Ateliers är en workshop för unga euro-
peiska filmskapare. Här ges dagliga filmvis-
ningar som presenteras av gästlärare och 
erfarna filmskapare ger masterclasser ur 
delar av sin filmografi. Deltagarna får också 
möjlighet att enskilt diskutera sina projekt 
med gästlärarna. Alla deltagare får spela in 
och redigera ett kort filmklipp på ett givet 
ämne och vid slutet av kursen visas kortfil-
merna upp. Kursen är uppdelad på två delar, 
en första 24-28 augusti och en andra under 
Premier Plans filmfestival 28-31 januari, båda 
tillfällena i Angers i Frankrike. Sista ansök-
ningsdatum är 6 maj.
www.premiersplans.org

CROSSING BORDERS
1-6 september i Indonesien
Crossing Borders är en kurs riktad mot eu-
ropeiska och asiatiska dokumentärfilmare 
som vill komma ut på den internationella 
marknaden med sina projekt. Utvalda delta-
gare får arbeta får vidareutveckla sina pro-
jekt med fokus på manus, samproduktion, 
finansiering och distribution. Du kan söka 
med ditt dokumentära långfilmsprojekt.
www.documentary-campus.com

SÉRIE SERIES
1-3 juli i Frankrike
Série Series är ett möte på hög nivå kring 
europeiskt tv-drama. Under fyra dagar ar-
rangeras visningar, diskussioner, fallstudier 
och masterclasses om det bästa i europeiskt 
tv-drama. De serier som presenteras un-
der konferensen representeras av teamet 
bakom och man välkomnar manusförfat-
tare, regissörer, producenter och kanalre-

presentanter till mötet. Mötet arrangeras 
Fontainebleau i Frankrike. 15 serier väljs ut till 
presentationen.
www.serieseries.fr

MAIA WORKSHOPS: LEGAL AND FI-
NANCIAL ISSUES
6-10 juli i Litauen
MAIA är en utvecklingskurs för producenter 
och ges vid tre tillfällen per år. Den andra 
behandlar de finansiella och de juridiska 
aspekterna när det gäller musikrättigheter, 
samproduktioner, privata och offentliga 
stöd samt affärsplanering i utvecklingsfa-
sen. Kursen arrangeras i Vilnius. Sista ansök-
ningsdatum är 15 maj.
www.maiaworkshops.org

DIGITRAINING PLUS
26-30 augusti i Tjeckien och Slovakien 
MEDIA Salles ordnar detta seminarium för 
europeiska biografägare med syfte att ge 
deltagarna en uppdaterad och komplett 
översikt över digitala visningsmöjligheter. 
Föreläsningar varvas med fallstudier. Kurs-
arrangören erbjuder ett antal stipendier för 
deltagande.
www.mediasalles.it

FRAME - FUTURE FOR RESTORATION 
OF AUDIOVISUAL MEMORY IN EUROPE
Juni-oktober i Frankrike
Denna kurs kommer att hållas i Paris och 
vänder sig till filmarkivarbetare. Kursen 

handlar om digitalisering av arkiv och hur 
man ger tillgängliggörandet mervärde. Dels 
kommer man att titta på vilka verktyg som 
står till ens förfogande vid digitalisering, dra 
upp strategier samt utreda vilket mervärde 
man kan tillföra materialet. Kursen är upp-
delad på två tillfällen (22-26 juni samt 19-23 
oktober) och du kan välja att delta i en eller 
båda. Sista ansökningsdatum är 22 maj.  
www.ina-expert.com

FLER KURSER OCH MER 
INFORMATION HITTAR DU PÅ  

www.kreativaeuropa.eu

ESSENTIAL LEGAL FRAMEWORK: 
 EUROPEAN CO-PRODUCTION - LEGAL 
AND FINANCIAL ASPECTS
14-18 oktober i Tyskland
Kursen vänder sig i första hand till produ-
center och beslutsfattare på produktionsbo-
lag. Under kursen går man igenom det euro-
peiska samproduktionsavtalet, man pratar 
om ekonomiska och juridiska aspekter av 
samproduktion, tar del av fallstudier samt 
breddar sitt nätverk. Kursen hålls i Berlin. 
Man har ingen ansökningsdeadline men ett 
begränsat antal platser.
www.epi-medieninstitut.de

Från Série Series Foto: Sylvain Bardin



Marknader och festivaler

DOCSBARCELONA
25-31 maj i Spanien
DocsBarcelona är en dokumentärfilms-
festival som arrangeras i Terrassa utanför 
 Barcelona. Under festivalen arrangeras ett 
pitchningsforum för dokumentärprojekt 
som föregås av en pitchworkshop. EDN 
 (European Documentary Network) är med-
arrangör till forumet, där 24 utvalda projekt 
får chansen att presentera sig för europeiska 
tv-kanaler, distributörer och samproducen-
ter.
www.docsbarcelona.com

HAMBURG INTERNATIONAL SHORT 
FILM FESTIVAL
2-8 juni i Tyskland
Denna kortfilmsfestival arrangeras årligen av 
Hamburg Short Film Agency. Festivalen är 
menad som en mötesplats för såväl filmska-
pare som filmälskare.
festival.shortfilm.com

MEETMARKET
8-9 juni i England
MeetMarket är en internationell marknad 
för dokumentär- och crossmediaprojekt. 
Den är en del av dokumentärfilmfestiva-
len Sheffield Doc/Fest som arrangeras 5-10 
juni 2015. Under festivalen arrangeras även 
en marknad för crossmediaprojekt. Nordisk 
Panorama sätter samman en nordisk de-
legation. Ackreditera dig genom dem för 
rabatterat pris och många andra fördelar. 
Documentary Campus arrangerar Industry 
Conference Sessions under Sheffield.
sheffdocfest.com

CROSS VIDEO DAYS
11-12 juni i Frankrike
Cross Video Days erbjuder producenter en 
chans att pitcha sitt crossmediaprojekt för 
internationella finansiärer och beslutsfat-
tare. 50 projekt väljs ut till marknaden som 
arrangeras i Paris. Marknaden är uppbyggd 
kring one-to-one-möten.
www.crossvideodays.com

ANNECY INTERNATIONAL ANIMATED 
FILM FESTIVAL
15-20 juni i Frankrike
Festival och marknad för animerad film. 
Marknadsdelen Mifa är en av Europas största 
för animation och samlar varje år över 900 
deltagare, varav 200 inköpare och publicis-
ter. På Mifa arrangeras Mifa Pitches 16-19 juni 
där man ges möjlighet att presentera sitt 

projekt för branschen samt tävla om flera 
priser. Ditt projekt ska vara i tidig utveckling 
och man kan delta med kortfilmsprojekt, 
långfilmsprojekt, tv-projekt och transme-
dia. Svensk animationsfilm fyller 100 år och 
Svenska Filminstitutet kommer att ha en 
monter på marknaden dit svenska anima-
tionsbranschen är varmt välkomna.
www.annecy.org

SUNNY SIDE OF THE DOC
22-25 juni i Frankrike
Internationell marknad för dokumentär-
film, som äger rum i La Rochelle, Frankrike. 
Sunny Side of the Doc är en bra plats för att 
hitta samproducenter för sitt dokumentär-
projekt. Över 300 beslutsfattare finns på 
plats. Under festivalen arrangeras forum 
och workshops där man tar upp det nyaste 
inom teknik och finansiering. För att delta 
i festivalens pitchsessioner måste du skicka 
in ditt projekt senast 23 april. Festivalen väl-
komnar även interaktiva dokumentärprojekt 
till pitchsessionerna. Också där är senaste 
ansökningsdatum 23 april. I år har man sär-
skilt fokus på Skandinavien tillsammans med 
Tyskland, Frankrike och Kanada.
www.sunnysideofthedoc.com

NORDISK PANORAMA FILMFESTIVAL 
OCH MARKNAD
18-23 september i Malmö
Den nordiska festivalen för kort- och doku-
mentärfilm. Innehåller även en marknads-

del. Nordisk Panorama arrangeras i Malmö. 
Sista dag för att anmäla sin film till tävlings-
programmet är 1 maj för filmer producerade 
2015. För marknadsdelen är sista dag för att 
anmäla film 1 maj för filmer producerade 
2014 och 1 augusti för filmer producerade 
2015.
www.nordiskpanorama.com

Samproduktionsfonder

TFL DISTRIBUTION FUND
TorinoFilmLab stöttar samproduktioner in-
för distributionsfasen. Fonden är öppen för 
långfilmsprojekt inom fiktion. Stödet går till 
innovativa releasestrategier till minst 3 ter-
ritorier. Deadline för att söka är 30 april 2015.
www.torinofilmlab.it

HUBERT BALS FUND HBF+ EUROPE
Fonden är utformad för att föra fram enastå-
ende och angelägen film från utvecklings-
länder. Man kan söka stöd för alla stadier i 
filmproduktionen från utveckling till post-
produktion två gånger per år. HBF+Europe 
kompletterar existerande stöd som fonden 
delar ut men utökar dessa med stöd för eu-
ropeisk minoritetssamproduktion och dist-
ributionsstöd. Deadline för distributionsstö-
det är 1  september 2015. 
www.filmfestivalrotterdam.com

 Från Sunny Side of the Doc 2014. Foto: Sunny Side of the Doc



PORTO 
BETALT

SVERIGEB

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

EUROPEISKA BIOSIFFROR ÖKAR TACK 
VARE  SPANIEN OCH FRANKRIKE
I sin rapport om europeiska biobesök 2014 
uppskattar European Audiovisual Observa-
tory att de europeiska biobesöken ökar mar-
ginellt till 911 miljoner sålda biljetter, vilket är 
5,4 miljoner fler än 2013. Det är den franska 
och spanska biografmarknaden som bidrar 
till ökningen på 0,6 procent, och på så sätt 
bryter de senaste årens kräftgång.
Medan Frankrike och Spanien ökat från tidi-
gare svaga år så sjunker antalet besök i två 
tredjedelar av EU. Störst tapp finner man i 
Tyskland (-6,1 procent), Storbritannien (-4,9 
procent) och Italien -6,1 procent).

EUROPA DISTRIBUTION OCH DISTRIFY 
MEDIA INLEDER SAMARBETE
Oberoende nätverket för europeiska dist-
ributörer har inlett ett samarbete med den 
skotska onlinetjänsteleverantörern Distrify 
Media vilket innebär att nätverkets 150 med-
lemmar som är spridda över 28 länder kan 
använda Distrify Medias tekniska lösning 
för att skapa sina egna VOD-plattformar. 
Partnerskapet presenterades under Berli-
nale. Distrify Media kommer nu att träffa 
nätverkets medlemmar för att dela med sig 
av sin expertis om onlinefilm, hur man byg-
ger publik för sin plattform och hur deras 
tekniska lösning fungerar. Medlemmarna 
kommer att kunna använda plattformen 
kostnadsfritt. Kobi Shely som är Distrifys 
marknadschef säger: ”Video on Demand är 
ett stort och snabbt växande segment i Eu-
ropa och Distrify Media gör filmer tillgäng-
liga för miljoner människor i 161 länder. Att 
arbeta med Europa Distribution ger en unik 
möjlighet för våra användare att se flera av 
Europas bästa independentfilmer och vi ser 
fram mot att utöka samarbetet med Europa 
 Distribution de närmaste månaderna.”

Eurimages

ANSÖKNINGS OCH BESLUTSDATUM 

Ansökan  Beslut
25 augusti 16 oktober
20 oktober 11 december

Eurimages har fyra deadlines årligen och 
 består av 36 medlemsländer. Svensk delegat 
är Suzanne Glansborg på Svenska Filmin-
stitutet. Vid senaste besluts mötet i mars 
fick inget projekt med svensk inblandning 
stöd. I slutet av mars sammanträdde de  
43 länder som har antagit den europeiska 
samproduktionskonventionen för att dis-
kutera framtida utvidgning och anpassning 
till ny teknik. Den politiska processen kring 
förändringarna fortstätter. Ansöknings-
handlingar och övrig information om 
 Eurimages finns på  www.coe.int/eurimages

Noterat

NY RESULTATDATABAS FÖR KREATIVA 
EUROPA 
Kreativa Europa har en alldeles färsk databas 
som innehåller de projekt som har fått stöd 
av programmet. Här kan man till exempel få 
en summering av vad handlar om, hur stort 
stödet från Kreativa Europa och eventuella 
partners. ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/projects/

Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline 
Automatiskt biografdistributionsstöd 27/2014 30 april 
Stöd till europeiska tv-program 24/2014 28 maj 
Stöd till europeiska säljagenter 07/2015 18 juni  
Selektivt biografdistributionsstöd 23/2014 2 juli 

HITTA ALLA KURSER OCH FESTIVALER 
I KREATIVA EUROPAS NYA DATABAS
Kreativa Europa-programmet samfinansie-
rar varje år hundratals kurser, festivaler och 
marknader för den audiovisuella branschen. 
Tidigare har man låtit trycka upp kataloger 
för att synliggöra det enorma utbud av ak-
tiviteter och marknadsplatser som finns i 
Europa men nu har man istället valt att samla 
all information på en ny webbplats där man 
med hjälp av sökfilter ska lotsas fram till den 
information som passar en bäst. Webbplat-
sen är uppdelad på utbildningar, marknader 
och festivaler och uppdateras fortlöpande.
www.creative-europe-media.eu

EAVE OCH FESTIVAL SCOPE VISAR 
FRAMGÅNGSRIK SAMPRODUKTION
Utbildningsorganisationen EAVE (Europe-
an Audiovisual Entrepreneurs) och Festival 
Scope gör gemensamma ansträningar för 
att visa upp framgångsrika samproduktio-
ner. Festival Scope är en VOD-plattform för 
filmbranschen där man som medlem kan 
se nya festivaltitlar och som på så sätt ska 
underlätta för festivaler, distributörer och 
andra att göra sina urval. I detta nya samar-
bete kommer Festival Scope och EAVE att 
handplocka samproduktioner som får en 
framskjuten plats på Festival Scopes VOD-
tjänst. Sanna Lenkens ”Min lilla syster” är en 
av de handplockade filmerna.


