Året var 2015
Verksamhetsberättelse Film i Skåne
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30 frilansande filmpedagoger i Film i Skånes nätverk genomförde filmpedagogiska workshops för sammanlagt 4268 personer i 17 kommuner. 11 digitala
nyhetsbrev skickades ut. Ystad Studios tog emot 659 personer ur allmänheten på rundvandringar. Den tredje säsongen av TV-serien Bron såldes till
142 länder. Film i Skåne samproducerade långfilm, TV-serier, dokumentärer
och kortfilm med 16 044 000 kronor. Mixed Reality arrangerades för 6:e
gången. CineSkåne visningar på 15 orter (Skurup, Kävlinge, Borrby, Kristianstad,
Ljungbyhed, Helsingborg, Åstorp, Staffanstorp, Ystad, Malmö, Arlöv, Trelleborg,
Kivik, Eslöv och Höganäs.). 21 skånska lag med tillsammans 65 deltagare
gjorde film på 24 timmar i Noomaraton. På sajten filmiskane.se gjordes
35 328 besök, vilket är en ökning med 24% sedan året innan. 180 professionella
som arbetar med barn och unga deltog på Skolbiodagen i Malmö. 86 inspelningsdagar av gästande filmproduktioner utan övrig investering från Film i Skåne.
Dokumentären Bikes vs Cars i regi av Fredrik Gertten visades i 322 städer i 43
länder. Det totala annonsvärdet för Film i Skånes medieexponering beräknades till 60 186 747 kronor. Film i Skåne samproducerade
8 filmfestivaler/filmkulturella evenemang med verksamhet i 7 skånska orter
(Malmö, Helsingborg, Lund, Båstad, Skurup, Dalby och Kristianstad). Film i Skåne
samproducerade transmedia med 994 000 kronor. 10 branschrelaterade
seminarier arrangerades under Pixel Skånes filmfestival. I Cannes hade den
skandinaviska montern 5400 gäster från 83 länder. 11 premiärer på skåneproducerade filmer. Andelen kvalitetsbesökare (mer än 3 minuter) på
sajten filmiskane.se ökade från 13% till 18% jämfört med året innan. 45 filmpedagogiska workshops för skolklasser genomfördes i Ystad Studios Film Camp.

14 samproducerade filmer på 101 internationella filmfestivaler.
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Vi arbetar strategiskt
lokal, regional, nationell och internationell nivå, men också mellan
film/rörlig bild och andra konst- och kulturområden.

Film i Skåne har alltid haft strategier för vad man vill uppnå,
och prövat olika metoder för att nå dit. Det står dock klart
att den regionala filmen behöver en samlad ansats från alla
aktörer inom såväl Region Skåne som de samarbetspartners
som på olika sätt arbetar med film, för att området ska
kunna stärkas och utveckla sin fulla potential.

Strategiska insatsområden:
• Konstnärlig utveckling och kvalitet
• Infrastruktur för produktion av film och rörlig bild
• Internationalisering
• Visning och spridning
• Tillgänglighet, delaktighet och demokrati
• Barn och unga

Därför var det en stor framgång att Region Skåne under året
fattade beslut om både en strategi och en handlingsplan som
omfattar film, digitala spel och transmedia. Strategin och planen
är framtagna av Kultur Skåne, Film i Skåne och Region Skåne
Näringsliv, och beslutade i Kulturnämnden och Regionala utvecklingsnämnden. Problemformuleringar och förslag har stämts av mot
representanter för det skånska filmlivet.

Utgångspunkten är att det finns ett samband mellan ökad attraktionskraft, ökad produktionsvolym och konstnärlig kvalitet. Det är
också viktigt att regionen exponeras internationellt genom strategiska partnerskap och samarbeten med andra länder. Medborgarna
skall erbjudas en större mångfald av berättelser, vilket kräver en
utökad lokal infrastruktur för visning. Inte minst barn och unga
behöver vara ”audiovisuellt läskunniga”, och deras skapande
påverkar i sin tur den professionella produktionen av film och
rörlig bild. Film och rörlig bild bör i högre grad än idag samverka
med andra samhällsområden.

I strategin lyder visionen så här: ”Skåne ska vara Skandinaviens
mest dynamiska och innovativa region för film och rörlig bild år
2030. En region som uppmärksammas både nationellt och internationellt, genom högkvalitativa och breda satsningar på film och
rörlig bild som konst- och kommunikationsform”. Övergripande för
de olika insatsområdena är att det ska finnas samverkan mellan

Anställda på Film i Skåne. Från vänster: Camilla Lindoff, administratör,
Jack Löfving, Cineteket (Ystads kommun), Ludvig Hedlund, produktionskoordinator, Carolina Falk, konsulent barn och unga, Hanna Sohlberg,
konsulent kortfilm och talangutveckling, Joakim Strand, produktionschef,
Anna-Karin Dahlin, stf verksamhetsansvarig, Lisa Nyed, konsulent
dokumentärfilm, Mikael Svensson, Southern Sweden Film Commission
(f d Oresund Film Commission), Jeanette Schjerva, konsulent barn och
unga, samt Ralf Ivarsson, VD. Saknas: Doris Möller, koordinator Ystad
Studios, som gick i pension vid årsskiftet 2015/2016. Foto: Joakim Strand.
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Blodssystrar i regi av Malin Andersson var en av de
filmer som visades inom CineSkåne. Foto: Jens Klevje.

CINESKÅNE 2015
Visningar genomfördes på 15 orter och nätverksträffar hölls i Malmö och Åstorp.
Filmprogram: LFO, fiktion, regi: Antonio Tublén.
Visningsplatser: Biorama i Skurup, Kävlinge bibliotek, Borrby Bio, Filmmuseet Kristianstad,
Bio Grand i Ljungbyhed, Röda Kvarn i Helsingborg, Kulturhuset Björnen i Åstorp.
Unga Sophie Belle, fiktion, regi: Amanda Adolfsson.
Visningsplatser: Filmmuseet i Kristianstad, Biorama i Skurup, Staffanstorps bibliotek,
Borrby Bio, Scala i Ystad, Panora i Malmö, Kulturhuset Björnen i Åstorp.
Bikes vs Cars, dokumentärfilm, regi: Fredrik Gertten.
Visningsplatser: Regionmuseet i Kristianstad, Staffanstorps Bibliotek, Arlövs Bibliotek,
Borrby Bio, Biorama i Skurup, Grandbiografen i Trelleborg, Kiviks Bio.
På flera av orterna hölls samtal om stadsplanering och genomfördes cykelarrangemang.
Hur man stoppar ett bröllop, fiktion, regi: Drazen Kuljanin.
Visningsplatser: Panora i Malmö, Filmmuseet i Kristianstad, Borrby Bio, Bian i Eslöv, Biorama
i Skurup, Kulturhuset Björnen i Åstorp, Bio Grand i Ljungbyhed, Sagabiografen i Höganäs.
Blodssystrar, dokumentärfilm, regi: Malin Andersson.
Visningsplatser: Filmmuseet i Kristianstad, Kiviks Bio, Borrby Bio, Biorama i Skurup
(turnén fortsätter 2016).
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En dynamisk infrastruktur
filminstitut, festivaler och fonder som fick träffa producenter
och branschdeltagare främst från de nordiska länderna. Ett annat
nytt initiativ av Mint produktion var Nordisk Barn Media Festival,
resultatet av ett samarbete mellan public service-tv bolagen
i Norden som höll branschdagar i Malmö. Genrefilmen är ett
område där flera initiativ tagits i Norden, och även på Fantastic
Film Festival Forum i Lund gjordes en insats som syftade till en
uppstart av branschmötesplats. Sedan tidigare samproducerar
Film i Skåne Nordisk Panoramas branschaktiviteter och The
Financing Forum for Kids Content, som är ett internationellt
finansieringsforum för barn- och ungdomsfilm.

CineSkåne startade redan 2005 för att bidra till att bredda
det lokala filmutbudet på mindre orter. Nätverket riktar sig
till såväl biografer som kulturhus, konsthallar, bibliotek och
andra allmänna visningslokaler. Under hösten gavs CineSkåne
ett större regionalt uppdrag för att även kunna vara nätverk
för filmarrangörer i Skåne.
Film i Skåne samproducerade filmkulturella arrangemang och
branschmötsplatser i Skåne till en sammanlagd summa av
3,2 miljoner kronor:
The Financing Forum for Kids Content, Malmö
Pixel Skånes Filmfestival, Ystad
International Female Film Festival, Malmö samt turné till Lund
(skolbio), Helsingborg, Båstad och Skurup.
Lilla Filmfestivalen, Båstad.
Nordisk Panorama med Nordisk Panorama Market, Nordisk
Forum och Nordisk Panorama Hackathon, Malmö.
Malmö Arab Film Festival, Malmö samt lokal arabisk filmfestival i Helsingborg.
Lund International Fantastic Film Festival med Fantastic Film
Forum, Lund, samt arrangemang i Dalby och Malmö.
Lund Arch Film Festival, Lund.
Bionalen, Kristianstad.
Nordisk Barn Media Festival, Malmö
Doc Lounge Malmö, Lund samt Doc Lounge Network som
startade upp projektet DocLounge Live på kulturhus och bibliotek
i regionen.

Film i Skåne samarrangerade 11 skånska galapremiärer under
året, mestadels i Malmö men också i Ystad och Lund (5 långa
spelfilmer, 1 kortfilm, 4 dokumentärer och 1 TV-serie).
Skåne är en dynamisk filmregion med återkommande titlar (ofta
dokumentärer) på prestigefyllda filmfestivaler som Sundance
Film Festival, Toronto Filmfestival, BFI London Film Festival med
flera. Av de samproducerade filmerna har 14 turnerat på 101
internationella festivaler över fem kontinenter. Bland årets
festivalsuccéer märks Every Face Has a Name i regi av Magnus
Gertten, Bikes vs Cars i regi av Fredrik Gertten och Pervert Park
i regi av Frida & Lasse Barkfors. TV-dramaserien Bron III har med
sina tidigare säsonger vunnit ett antal priser genom åren och
2015 tilldelades serien priset för bästa återkommande dramaserie
på C21 Drama Awards i London. Bron III är såld till 142 länder
och kommer på så sätt nå en stor världsomspännande publik
genom tv-visningar. Dokumentärfilmen Bikes vs Cars har efter
världspremiären fått en bred distribution och kommer att visas
på tv i åtta länder. Dokumentärfilmen Pervert Park har haft en
fantastisk festivaldistribution med 31 festivaler och tv-distribution
i nio länder.

En riktad satsning gjordes för att utveckla branschmötesplatser
och marknadsaktiviteter på ett urval festivaler. Malmö Arab
Film Festival lanserade MAFF Market & Forum med över 300
deltagare från 34 nationaliteter och inbjudna beslutsfattare från
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Från Skåne till Seoul. Fr v Karen Helene Haugaard, filmpedagog,
Märta Åkerberg (Kivik), Jacob Böös, (Abbekås), Liam Åkeson
Rayner (Klagstorp) och Maya Åkeson Rayoner (Klagstorp).
Foto: Johanna Åkerberg.
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Unga kan
och andra ”ungdomsnära” vuxna. Film i Skåne drev nätverk för
frilansande filmpedagoger, men också ett nätverk för mediepedagoger/IKT-pedagoger anställda av kommunerna. Aktiviteter
som utfördes av de frilansande pedagogerna innefattade Skapande
skola, Elevens val, lekterapi, lovaktiviteter, lägerverksamhet,
animation, kompetensutveckling av personal samt projekt
inom äldreomsorgen. Tillsammans med Svenska Filminstitutet
arrangerade Film i Skåne Skolbiodagen under BUFF (Barn- och
ungdomsfilmfestivalen i Malmö). Många kontakter handlade om
rådgivning till framför allt skolor när det gäller olika filmpedagogiska projekt.

Den 20 november fyllde Barnkonventionen 25 år och är nu
på god väg att även bli svensk lag. Kultur genomsyrar många
av konventionens artiklar, och filmmediet kan bygga broar
och öka förståelsen mellan olika kulturer och uttryck genom
sitt bildspråk. Därmed är film en viktig nyckel till kommunikation och ett öppnare samhälle.
I augusti åkte fyra unga filmskapare från Skåne till Seoul
International Youth Film Festival för att representera Sverige.
Filmfestivalen ordnar varje år ett program för unga filmskapare
mellan 14-17 år från hela världen där man skapar, ser och
analyserar film. Insatsen var ett samarbete mellan Film i Skåne
och BUFF. Filmskaparna från Skåne var Märta Åkerberg (Kivik),
Liam Åkeson Rayner (Klagstorp), Maya Åkeson Rayner (Klagstorp) och Jacob Böös (Abbekås). De fyra kreatörerna har trots sin
ringa ålder varit verksamma inom film i flera år, och har följts
av Film i Skåne genom bland annat Pixel Skånes Filmfestival,
Noomaraton och filmlägret Kulturkampen.

Pixel Skånes Filmfestival
Pixel Skånes Filmfestival 24-25 april i Ystad blev en stor succé
med fler anmälda filmer än någonsin – 182 stycken totalt. Pixel
Junior för deltagare under 16 år slog alla rekord. Könsfördelningen
bland filmarna var 42 % tjejer och 58% killar. I urvalet till Pixel
Talent Award (Sveriges tredje största kortfilmspris), var urvalet
helt jämställt (vann gjorde Caroline Eriksson). De anmälda filmerna kom från Skånes alla hörn, med övervikt för Malmö/Lund
och sydvästra Skåne. Festivalen hade totalt 1894 besökare, och
innehöll såväl filmvisningar som seminarier och workshops på
olika nivåer, invigning och avslutande middag med prisutdelning.
Ett inslag var Pixel International som arrangerades tillsammans
med Skånska Filmproducentföreningen och Oresund Film
Commission för att yngre filmare på väg skulle få möta professionella inom filmbranschen, vilket även var syftet med flera av
seminarierna. De vinnande filmerna i klass 1-3 (0-25 år) gick
vidare till den nationella Novemberfestivalen i Trollhättan.

Film i Skåne engagerade sig i ett flertal aktiviteter för att stärka
barn och ungas eget skapande, däribland Noomaraton (lagtävling
i att göra film på tid med riksfinal i Stockholm), Film:15 på Filmhuset i Stockholm med workshops för unga filmare, Filmkurs för
9-12-åringar tillsammans med Kulturskolan i Ystad, den övriga
pedagogiska verksamheten i Ystad Studios Film Camp med bland
annat flera Skapande skola projekt från olika kommuner, samt
Elevens val för åk 8 vid Norreportskolan i Ystad tillsammans med
Sveriges Television i Malmö.
Film i Skåne bidrog även till att stärka utbudet av film för unga
under Ung Festival på Kiviks bio, arrangerad av unga i åldern
16-23 år.

Filmer från Pixel visades bland annat under Kulturnatten i Lund
(tillsammans med Folkuniversitetet), mässan Samtidigt i Malme
på Slagthuset, Kulturdagen i Örkelljunga och på den nationella
Kortfilmsdagen i december på Panora i Malmö.

Skolan är en viktig plats för ungas fördjupade möte med
filmmediet, och därför riktade sig en rad aktiviteter till lärare
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Skånsk film i världen
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MEST SPRIDDA FILMER
Every Face has a Name
Pervert Park
Bikes vs Cars
Granny’s Dancing on the Table
Bron III (TVserie såld till 142 länder)

FILM I SKÅNE I VÄRLDEN
Austin – SXSW
Berlin – Berlin Film Festival, Tyskland
Los Angeles – Location Trade Show, USA
Bryssel – Creative Europe och skånekontoret, Belgien
Cannes – Cannes Film Festival, Frankrike
Göteborg – Göteborg Film Festival, Sverige
Haugesund – Haugesund Film Festival, Norge
Barcelona – Cineposium, Spanien
Paris – Cop 21, Frankrike
London – Location Show, Power to the Pixel i London, Storbritannien
Talentx: London
Sheffield – Sheffield doc fest, Storbritannien
Köpenhamn – Cph:dox i Köpenhamn, Danmark
Oslo – Oslo Good Pitch, Norge
Amsterdam – Amsterdam idfa, Holland
Berlin-Tyskland, Dublin-Irland, Oslo-Norge – Screen Talent Europe
Hamburg – Hamburg Film Festival, Tyskland
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Ur Unga Sophie Bell i regi av långfilmsdebuterande Amanda Adolfsson
(tidigare deltagare i talangutvecklingsprogrammet Pure Fiction).
Huvudrollsinnehavaren Felice Jankell nominerades till en guldbagge
för Bästa kvinnliga huvudroll. Foto: Petrus Sjövik.
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Återväxten
BUFF, Barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö. Pitchen
genomfördes för andra året och var ett samarbete mellan Film
i Skåne, SVT Barnkanalen, BUFF, samt ett urval regionala resurscentra. Satsningen var nationell och riktade sig till nya manustalanger inom tv. Film i Skåne och Film Stockholm var aktiva
parter under Uppsala Talangdagar, och ansvarade för Sveriges
enda nationella kortfilmspitch under Uppsala Internationella
Filmfestival. Svenska Filminstitutet finansierade prissumman.

Arbetet med talangutveckling utvidgades under året, och
stort fokus lades på nationella och internationella samarbeten. Samtidigt fortsatte de senaste årens framgångsrika
modeller och program att vara en viktig del av verksamheten.
Internationellt
Det europeiska nätverket för aktörer och organisationer inom
talangutveckling, Screen Talent Europe, utvecklades till att bli ett
mycket aktivt nätverk. Fler nya partnerorganisationer tillkom,
fortbildningar och workshops genomfördes och nya samarbeten
över landsgränserna skapades. Partnerorganisationer fanns under
2015 i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Irland och
Färöarna, och möten skedde under året i Berlin, Dublin, Oslo och
Malmö.

Pure Fiction, utvecklingsprogram för kvinnliga regissörer,
genomfördes för tredje året av Film i Skåne, BoostHbg och Film
Stockholm/Filmbasen med medel från Kulturdepartementet.
Deltagarna erbjöds en rad olika insatser: Stipendiepengar, en
dramaturg som följde projekten, specifika resurs- och konsultinsatser, workshops och regelbundna träffar. Syftet var att ge
deltagarna en stabil grund att stå på inför produktion av film
i längre format.

Film i Skåne deltog även i TalentX: Developing the Developers,
ett internationellt forum för professionella talangutvecklare
i hela världen. Värd för konferensen var Creative England. Även
samarbetet med MAFF – Malmö Arab Film Festival – utvecklades.
Detta genom att initiera, finansiera och vara delaktiga i priset MAFF
Development Funding Short. Priset syftar till att stärka regissörer
och bolag som fokuserar på projekt med arabisk kultur eller språk.

Regionalt
Film i Skåne fortsatte samverkan inom talangutveckling med
BoostHbg i Helsingborg. Tillsammans stod organisationerna
bakom stödet Stipendiet, Expressen och utvecklingssatsningen
Programmet. Programmet genomfördes för tredje gången och är
skräddarsytt för kreatörer inom rörlig bild och transmedia. Film
i Skåne arrangerade kompetensutveckling för filmutbildningarna
i Skåne i samverkan med FilmCentrum Syd och BoostHbg. En
serie workshops avslutades med en filmpitch där filmeleverna
fick presentera sina filmprojekt, och vinnande bidrag mottog
insatser från de olika parterna. Pixel Talent Award och Pixel Auktion var insatser som syftade till att optimera de skånska
resurserna inom film, och samtidigt manifestera den skånska
filmbranschen utåt. Aktörer inom skånsk filmbransch finansierade
ett pris till en talangfull filmskapare, och nya filmskapare inledde
långsiktiga samarbeten med etablerade produktionsbolag.

Nationellt
Från och med januari 2015 blev Sveriges filmproduktionscentra
(Film i Skåne, Film Väst och Filmpool Nord) en aktiv part av
satsningen Moving Sweden. Film i Skåne representerade samtliga
produktionscentra och ingick i styrgruppen för satsningen.
Moving Sweden är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet,
Sveriges Television, Regionala resurscentra för film och Regionala
filmproduktionscentra, och syftar till att främja förnyelse och
kontinuitet för svenska filmskapare, både för de som är
i början av sin karriär och etablerade filmskapare.
”En liten historia” – TV-dramaprojekt för barn- pitchades under
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Ur Varje ansikte har ett namn i regi av Magnus Gertten,
guldbaggenominerad till Bästa dokumentärfilm.

YSTAD STUDIOS
Ystad Studios är en viktig del av den regionala infrastrukturen för filmproduktion. Där
huserade TV-serierna ”Bron”, tredje säsongen (produktion Filmlance/Nimbus), samt
”Drakhjärta” (produktion MINT). Förutom inspelningsverksamheten arrangerades stora
delar av Pixel Skånes Filmfestival i lokalerna, liksom filmlägret Kulturkampen. Den
avslutande utförsäljningen av all rekvisita från BBC:s Wallanderinspelningar drog stora
skaror köpsugna till studion.
I samarbete med Ystads kommuns besökscenter för film, Cineteket, genomfördes
studiebesök i studion under framför allt sommaren, men även workshops för barn och
en Familjedag för Ystad-Österlen Filmfond. Med anledning av författaren Henning
Mankells bortgång besöktes Ystad Studios av 20 journalister, och 7 tv-kanaler spelade
in reportage där bland annat Ystad Studios ingick.
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Kvalitet + Volym = Attraktivt
Jessica Nettelbladt och Den unge Zlatan av Magnus Gertten och
Fredrik Gertten. Totalt mottogs 66 ansökningar för dokumentär.

Den enskilt största ekonomiska posten i Film i Skånes
budget är samproduktions- och utvecklingsinsatser i film.
Under 2015 uppgick de insatserna till 16 miljoner kronor.
Utöver det gjck 1 miljon till utvecklingsinsatser i transmediaprojekt i samverkan med Boost Hbg. Samproduktion
av film är Film i Skånes viktigaste verktyg för att attrahera
filminvesteringar samt stärka och utveckla den regionala
filmbranschen.

Kort fiktion och talangutveckling
Totalt avsattes 1 269 000 kronor till kort fiktion. 48 ansökningar
inkom och 29 projekt beviljades insats.
Transmedia
Tillsammans med BoostHbg har Film i Skåne en gemensam fond
för utvecklingen av transmediaprojekt. Fonden investerar i både
innovativa projekt med transmedial inriktning och virtual reality
där berättelsen är drivande, och där minst en del av projektet
består av rörlig bild. Berättelser ska ha tydligt tänk på utförande,
publik och finansiering. Satsningen på transmedia innefattar
också ett transmediaprogram för riktade utbildningsinsatser till
kreatörer med projekt. Totalt investerades 994 000 kronor
i utvecklingen av transmedia. Totalt gavs insatser till 23 projekt
av 56 ansökningar.

Lång fiktion och TV-serie
Film i Skåne investerade 12 675 000 kronor i produktion av
lång fiktion och TV-serie. Bron 3 fortsatte sin inspelning och
hade premiär på Sveriges Television under hösten. Sju avtal för
samproduktion av långfilm slöts. De större produktionerna som
genomfördes var Jordgubbslandet, av Wiktor Erikson, Banjul av
Dani Kouyaté och Den edna vägen av Manuel Concha. Dessutom slöts avtal för Rum 213 av Emelie Lindblom, med planerad
inspelning sommaren 2016. Vidare samproducerade Film i Skåne
två lågbudgetinspelningar, Sensoria av Christian Hallman och
Trädgårdsgatan av Sofie Palage, Gunnar Järvstad och Olof Spaak.
En internationell samproduktion genomfördes, The Key, av Timur
Makarevic, produktion China Åhlander. Dessutom slöts avtal om
TV-serien Delhis vackraste händer, regi Hannes Holm, Anagram
Film och TV, med inspelning 2016. 1 100 000 kronor investerades
i projektutveckling fördelat på 21 projekt. Totalt inkom 52
ansökningar till lång fiktion.

Samarbeten, satsningar, priser
Tillsammans med Sveriges Television Malmö genomfördes en
utvecklingssatsning på så kallat lättdrama för barn (projekt
i formatet 10 x 15 min), med en ungefärlig budget på 3 000 000
kronor. En utvecklingsinsats om maximalt 100 000 kronor var
möjlig att söka för regionala producenter och bolag. Totalt inkom
16 förslag. Fyra valdes ut som gavs möjlighet för vidare utveckling.
Film i Skåne var med och finansierade priset New Nordic Voices
på Nordisk Panorama Film Festival. Priset delas ut till den bästa
filmen i kategorin New Nordic Voices, en sektion i festivalen med
debuterande regissörer. Film i Skåne tillsammans med övriga
regionala filmproduktionscentra och Svenska Filminstitutet
finansierade Anna-priset, ett stipendium som delas ut till en
person med ett projekt som gestaltar kvinnokonventionens mål.

Dokumentärfilm
Under 2015 investerade Film i Skåne 2 100 000 kronor
i dokumentärfilm. Dessa fördelades på 12 samproduktioner och
25 utvecklingar av projekt. Under året avslutades flera stora
dokumentärer som varit pågående under lång tid. Bland dem
kan nämnas Blodssystrar av Malin Andersson, Monalisa Story av
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Samproducerat 2015
Koviskaren, regi Jacob Nilsson, produktion Emil Askenberger, Askenberger Film
Mr Sugardaddy, regi Dawid Ullgren, produktion Catherine Champagne, POP! media
Robin, regi & produktion Erica Elfström, Råfilm
Skissernas museum, regi Moa Liew, produktion Elzbieta Brunnberg, Art Film Factory
Stölden, regi & produktion Anna Nevander/Louicce Nevander, Korefilm
Under kontroll, regi Roberto Duarte, produktion Julia Gebauer, Way Creative Film
Vi gick oss ut, regi Erik Lindeberg, produktion Karin Ekberg, Karin Ekberg AB
Visa allt, regi & produktion Lasse Persson, Swedish Ecstacy film
Wageslaves, regi Daniel Aguirrre, produktion Hanna Sahlström Negash, Tupido velo
Wolf, regi Magdalena Staneva, produktion Sabine Käppler/Magnus Pålsson, Solid
Entertainment

LÅNG FIKTION & TV-SERIER
Banjul, regi Dani Koyaté, produktion Julien Siri/Maria Larsson Guerpillon, DFM
Delhis vackraste händer, regi Hannes Holm, produktion Martin Persson, Anagram
Film & TV
Den enda vägen, regi Manuel Concha, produktion Börje Hansson, Bright Pictures
Jordgubbslandet, regi Wiktor Erikson, produktion Erik Magnusson, Anagram Film & TV
The Key, regi Timur Makarevic, produktion China Åhlander, Chinema
Rum 213, regi Emelie Lindblom, produktion Emil Larsson, Dansk Skalle
Sensoria, regi & produktion Christian Hallman, Grindhouse Pictures
Trädgårdsgatan, regi Olof Spaak, produktion Sofie Palage, Primodrome
DOKUMENTÄRFILM
Bland höghus och paraboler, regi Rafael Deugenio, produktion Jane Hawes, Canel
Production
Cissi, regi & produktion Jaqueline Hellman, eget bolag
Dead Donkeys, regi Joakim Demmer, produktion Margarete Jangård, WG Film
Förvandlingen, regi Staffan Julén, produktion Johan Seth, Eye Feed Doc
Ghost Rockets, regi Kerstin Übelacker/Michael Cavanaugh, produktion Kerstin
Übelacker, We Have a Plan
De hatades barn/Tyskebarnen, regi & produktion Per Anders Rudelius, Kultfilm
I den bästa av världar/White Off Black Off, regi Theresa von Hofsten, produktion
Helene Granqvist, Nordic Factory
Jean Hermansson, regi Nils Petter Löfstedt, produktion Johan Löfstedt, Stavro
Jonna the Rallygirl, regi Michaela Brådhe Hennig, produktion Rex Brådhe, Hennig
& Illustra film
Lighthouse Stories, regi Peter Wirén, produktion Jonas Sörensson, Way Creative Film
Post Punk Disorder, regi Jukka Kärkkäinen, produktion Lennart Ström/Sami
Jahunkainen, Auto Images/Moukka Film
Recilience, regi Ricardo Fidelis, produktion Christina Wallin, Koanuka Films &
Marketing
En sjösjuk sjöman sjunger ut, regi Mia Blomgren, produktion Emma Åkesdotter
Ronge, Anagram Film & TV

TRANSMEDIA
Den andra staden, produktion Sara Cronberg
Att gå i någon annans skor, produktion Janike Grut
Avgrund, produktion Jona Elfdahl
Carousell, produktion Marit Lindberg
Disoriented, produktion Mariachiara Salvi
Efter Inez, produktion Karin Ekberg
Escape from Himmlatemplur, produktion Andreas Sandskär
Flykten från Sverige, produktion Josepha Wessels
Graham Grimes, produktion Emil Askenberg
Have you seen my mobile?, produktion Roberto Duarte
Inside Diabetes, produktion Nicholas Wakeham
Krabstadts webplattform, produktion Ewa Einhorn
The Last Colonial Fleet, produktion Cecilia Dolk
London Calling, produktion Johanna Schartau
Migrant’s Journey, produktion Neil Bell
Psykbryt, produktion Hanna Schedin
A Puppet’s Heartstring, produktion Andreas Sandskär
Rum 213, produktion Lina Linde
The Silent Witch, produktion Mark Lovrey
The Spark, produktion Fabian Svensson/Jens Klevje
Tankarnas trädgård, produktion Pernilla Lonhage
Upgrade, produktion Phil Jandely
En vikingaby som växer i 360°, produktion Herman Fredlund

KORTFILM
Bandet, regi Hanna Sköld, produktion Sofie Palage, Primodrome
Ge allt, regi Caroline Eriksson, produktion Catherine Champagne, POP! media
Film Noir, regi & produktion Jan Emzen, Jan Emzen Film
Hej, det är mamma, regi & produktion Malin Kihlberg/Hanna Solberger, Hannas Film
Hopes and Dreams, regi & produktion Ida Åkesson, eget bolag
Hungerkonstnären, regi Pedram F Dahl, produktion Maria Stoianova, La Cabeza
del Alfredo

Utöver dessa samproduktionsinsatser gick Film i Skåne in med utvecklingsinsatser
i 21 projekt inom lång fiktion/TV-serier, 25 dokumentärfilmsprojekt och
9 kortfilmsprojekt.
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Produktion
TOTAL BUDGET

OMSÄTTNING I REGIONEN

INVESTERING FRÅN FILM I SKÅNE

132 300 000 SEK

56 900 000 SEK

15 913 000 SEK

Fakta årets inspelningar lång fiktion och TV-serie
LÅNGFILM

TV-SERIE

6 st

2 st

INSPELNINGSDAGAR

FILMARBETARE I FILMTEAM

SKÅDESPELARE

303 st

322 st

221 st

HOTELLNÄTTER

HYROR AV HUS & LÄGENHETER

KOKADE KAFFEKOPPAR

2 263 st

754 000 SEK

248 000 st

BIOGRAFBESÖK SAMPRODUKTIONER UNDER 2015
Premiärtitel
Besök 2015
Gentlemen
35 853		
Tusen bitar
7 850		
Bikes vs Cars
6 276		
Cirkus Imago - en chans på miljonen
4 248		
Unga Sophie Bell
2 023		
Every Face Has a Name
1 404		
Det borde finnas regler
1 199		
Blodssystrar
391
Hur man stoppar ett bröllop
388		
Ghost Rockets
289		
Från djupet av mitt hjärta
254		
LFO
111
Äta sova dö
75		
Totalt		60 361		

Besök sedan premiär
80 670
135 246
6 276
4 248
2 023
1 404
1 199
391
388
289
254
180
97 381
329 949
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Filmkommissionär Mikael Svensson vid Hovs Hallar,
världsberömd filminspelningsplats. Foto: Joakim Strand.

INSPELNINGSDAGAR I SKÅNE
Cape Brewery Company (Sydafrika) – 3 dagar
Posörena (dk) – 6 dagar
Copa 90 (uk) – 2 dagar
We are Social (uk) – 2 dagar
Inga Lindström (ty) – 12 dagar
House Hunters (us) – 10 dagar
Volvo x 2 (sve/china) – 12 dagar
Top Gear (us) – 6 dagar
Real Vikings (canada) – 4 dagar
Royal Conservatoire (skottland) – 3 dagar
Smart City (ty) – 5 dagar
Shelley (dk) – 21 dagar
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Att bygga broar
Under Pixel Skånes Filmfestival arrangerade OFC ett internationellt
inslag tillsammans med Skånska Filmproducentföreningen. Ett
seminarium handlade om hur Belgien arbetar med att miljösäkra
sina filmproduktioner. Ett annat seminarium bestod av en gästföreläsning med den kanadensiska producenten Paula Devonshire
som framför allt talade om sina erfarenheter från internationella
samproduktioner och den framgångsrika tv-serien Vikings.

Under året vimlade det av premiärer, men också ett stort
internationellt festivaldeltagande av de filmer som producerats under 2014. Bland annat arrangerades en stor galapremiär på tredje säsongen av Bron på Malmö Live då Oresund
Film Commission (OFC), Ystads kommun och Malmö stad
arrangerade den 6:e upplagan av ”Mixed Reality” – konferensen om filmturism som väcker mer och mer internationellt
intresse.

Under Malmö Arab Film Festival (MAFF) genomfördes för första
gången ett forum för att skapa samarbeten mellan arabiska och
skandinaviska bolag. Intresset var stort, och Sweden Film
Commission fortsätter att stödja MAFF.

En dansk långfilm, flera omgångar av amerikanska House Hunters
samt en hel rad av reklamfilmer för Volvo hittade till Skåne.
Dessutom spelades ett flertal kort- och novellfilmer in, och det
blev extra tydligt att Skåne är attraktivt när det gäller utländska
realityserier såsom House Hunters, Top Gear och Off the Beaten
Track. Ytterligare en serie om vikingar spelades in i Foteviken.
Denna gång av ett kanadensiskt bolag. Det faktum att OFC kan
tillhandahålla fri location scouting, matchmaking och annan
service vid planering av inspelning, resulterade i cirka 40 dagars
location scouting i Skåne. OFC tog emot gäster från Kanada,
Sydafrika, Tyskland, Kina, Storbritannien, USA, Danmark och andra
delar av Sverige. Det i sin tur gav 86 inspelningsdagar av gästande
filmproduktioner utan övrig investering från Film i Skåne.

OFC var fortsatt representant i Green Regio (inom det europeiska
nätverket Cine Regio) som syftar till att skapa miljövänliga
filminspelningar. Mikael Svensson fortsatte som vice president
i EUFCN, där han bland annat ansvarade för utvecklingen av
frågor kring Green Filmmaking. De internationella kontakterna
och uppdragen var under året många: Filmfestivaler i Haugesund/Norge, Berlin/Tyskland, Cannes/Frankrike, London/Storbritannien, Locations Trade Show i Los Angeles/USA, paneldeltagare
vid den filminriktade delen av Cop 21 i Paris/Frankrike samt
i Austin/USA under festivalen South by South West. I Berlin
genomfördes den skandinaviska brunchen för 6:e gången med
300 internationella gäster och i Cannes hade den skandinaviska
montern 5 400 gäster från 83 olika länder. Intresset för Sverige
och Skandinavien är fortsatt mycket stort.

Arbetet med att ta fram en gemensam verktygslåda till kommunerna för att ytterligare underlätta för filmproduktioner
fortsatte. Detta är en viktig del, och ett väsentligt bidrag till det
”filmvänliga” Skåne. Ett av de viktigaste nationella uppdragen
var att fortsätta arbetet med att skapa någon typ av rabatter
eller investeraravdrag för såväl utländska som inhemska filmproduktioner i Sverige och Skandinavien. Sådana ”tax incentives”
finns i de flesta andra länder. Film i Skåne var delfinansiär av en
studie för att undersöka möjligheterna för incentiveprogram
i Sverige.

Under slutet av 2015 avvecklades den danska delen av Oresund
Film Commision, vilket ledde till en snabb omställning i Skåne,
och arbetet inleddes med att lansera Southern Sweden Film
Commission under första halvan av 2016.
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Ekonomiskt utfall 2015

Uppdrag, organisation och
finansiering
Film i Skånes uppdrag uttrycks dels i ägardirektivet från Business Region
Skåne, dels i villkoren för verksamhetsbidrag från Kulturnämnden
Region Skåne. Båda uppdragen kan sägas vara samlade i den regionala
Strategin för film och rörlig bild 2015-2020 (se sidan 3). Denna strategi
tar i sin tur avstamp i den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna
Skåne 2030”.
2015 var sista året för Film i Skånes del i det statliga filmavtalet, vilket
upphör i utgången av 2016 och ersätts av en statlig filmpolitik från och
med 2017.
Film i Skåne hade under året 10 anställda inom områdena Företagsledning/
administration, Film Barn och Unga, Visning/Spridning, Produktion, Ystad
Studios och Oresund Film Commission. Arbetet inom dessa områden hänger
på olika sätt samman och drar nytta av varandra. Insatser och resultat följs
upp genom bolagets styrkort samt strategierna för kommunikation och
digitalisering.
I syfte att optimera det regionala arbetet och samarbetet med andra aktörer,
hade Film i Skåne förutom huvudkontoret i Ystad, även ett kontor i Malmö
och en arbetsplats i Helsingborg.
Den viktigaste kommunikationskanalen var hemsidan filmiskane.se som
fick ett uppmätt målvärde på 48 kr/besökare. Film i Skåne fanns också på
facebook och Instagram. I pressbevakningsverktyget Retriever uppmättes
105 596 360 potentiella mottagare av Film i Skåne-relaterat material. 58
procent var exponering i tryckt press, 41 procent på web och 1 procent i
radio eller TV. 56 procent av artiklarna återfanns i prioriterad landsortspress
(Skåne), 21 procent i storstadspress och 18 procent i övrig landsortspress
över landet. Det totala annonsvärdet för medieexponeringen beräknades till
60 186 747 kronor.
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INTÄKTER

35 142 tkr

Verksamhetsbidrag
Kultur Skåne
Svenska Filminstitutet

10 105 tkr
6 680 tkr
3 425 tkr

Övriga intäkter
Business Region Skåne
Film Barn och Unga
Visning/Spridning
Produktion
Ystad Studios
Oresund Film Commission
Ansvar 20000 (balans)

25 037 tkr
20 900 tkr
238 tkr
139 tkr
2 631 tkr
805 tkr
303 tkr
21 tkr

KOSTNADER
Ledning/personal/styrelse
Kansli
- Lokal
- Övriga verksamhetskostnader
Film Barn och Unga
- Personal
- Ystad Studios Film Camp
- Övriga verksamhetskostnader
Visning/Spridning
- Personal
- Samarrangemang, inkl Pixel
- Spridning
- Övriga verksamhetskostnader
Produktion
- Personal
- Branschevenemang/mötesplatser
- Främmande tjänster
- Övriga verksamhetskostnader
- Filmavtalskostnad
- Samproduktion transmedia
- Samproduktion av film
Ystad Studios
- Personal
- Lokal
- Övriga verksamhetskostnader
Oresund Film Commission
- Personal
- Övriga verksamhetskostnader
SWIM
Ansvar 20000 (balans)
Finansnetto/skatt

RESULTAT

-35 150 tkr
-2 602 tkr
-2 114 tkr
-794 tkr
-1 320 tkr
- 985 tkr
- 563 tkr
-256 tkr
-166 tkr
-2 710 tkr
-607 tkr
-1 923 tkr
-100 tkr
- 80 tkr
-23 088 tkr
-1 658 tkr
-1 258 tkr
-154 tkr
-510 tkr
-2 601 tkr
-994 tkr
-15 913 tkr
- 2 153 tkr
-380 tkr
-1 213 tkr
-560 tkr
-1 364 tkr
-708 tkr
-656 tkr
-35 tkr
-58 tkr
-41 tkr

- 8 tkr

Film i Skånes styrelse. Från vänster: Katarina Liljenberg, Katarina Liljenberg AB, David Polfeldt,
Massive Entertainment, Anna Nordström Carlsson, FEW, ordförande, Anna Boreson, Malmö
högskola, samt på den infällda bilden Hannes Holm, regissör. Foto gruppbild: Anna-Karin Dahlin.
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filmiskane.se
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