Året var 2016
Verksamhetsberättelse Film i Skåne
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Film i Skåne investerade 14 371 000 kr i film som omsatte
totalt 143 943 000 kr varav 63 900 000 kr spenderades i Skåne.

13 Guldbaggenomineringar och 5 Guldbaggar. 50 dagars location
scouting och 75 inspelningsdagar av internationella filmproduktioner
genom Southern Sweden Film Commission. Unga från 18 skånska kommuner
skickade in film till Pixel Skånes Filmfestival. Film i Skåne skickade ut
14 digitala nyhetsbrev till 670 prenumeranter. 34 workshops i Ystad

Studios Film Camp. 1726 personer från 46 olika länder gick på studiovandring i Ystad Studios. Filmlägret Kulturkampen hade 15 unga
deltagare från 8 skånska kommuner. 26 unga deltog i Ystad Kulturskolas filmkurser i Ystad Studios Film Camp. Av 1726 besökare på rund-

vandringar i Ystad Studios var majoriteten mellan 35 – 50 år. Film i
Skåne tog beslut om samproduktion av 4 långfilmer, 3 TV-serier, 9 doku-

Vi handlar enligt planen
möjligheter till att se, uppleva och skapa film och rörlig bild”).
Genom att delta i projektet Southern Sweden Creatives (Invest
in Skåne) kunde Film i Skåne göra insatser vid filmfestivalen
i Cannes, liksom vid Nordisk Panorama och Malmö Arab Film
Festival, för skånska producenter och regissörer som önskade
professionalisera sin internationella verksamhet (aktivitet 14
i planen – ”Stärka Skåne interregionalt och internationellt inom
film och rörlig bild”).

I slutet av 2015 beslutade regionala kulturnämnden och
utvecklingsnämnden att anta ”Handlingsplan rörlig bild:
Film, digitala spel och transmedia 2015-2020”. Planen är
framtagen i mötet mellan forskning, utbildning, näringsliv
och kultur, och utgår från den strategi för området som
togs i början av 2015.
De sex insatsområden som definierats i strategin har i planen
brutits ned till sjutton aktiviteter som i sin tur består av olika
delar. Och det är dessa aktiviteter som Film i Skåne tillsammans
med avdelningen för regional utveckling och Kultur Skåne, samt
andra aktörer inom området, arbetade för att genomföra. Vissa
av aktiviteterna ryms inom befintliga budgetar, medan andra
kräver tillskott av medel. Handlingsplanen som helhet är inte
finansierad, vilket innebar att målet ökad filmproduktionsvolym
inte kunde uppnås. Ökad filmproduktionsvolym är en viktig förutsättning för att strategin och handlingsplanen ska ha framgång
på sikt.

Under hösten arrangerades dels den internationella dokumentärfilmsworkshopen Doc Incubator med sin skånska minivariant
Doc Elevator, dels ett manusseminarium med manusspecialisten
Robert McKee (aktivitet 7 i planen – ”Stimulera fortbildning/
kompetensutveckling.”)
Handlingsplanen innehåller också aktiviteter kring samverkan;
dels internt inom Region Skåne där Film i Skåne som regionägt
bolag ingår, dels med olika aktörer i Skåne som kommuner, bibliotek
och studieförbund kring filmutveckling lokalt, samt produktionsbolag och filmare kring den professionella branschens behov.
Och inte minst efterlystes ett samråd på politisk nivå mellan
region och stat kring Skånes roll i den nationella filmpolitiken.

Dock erhöll Film i Skåne extra medel till att bredda det pedagogiska uppdraget för målgruppen barn och unga till att även omfatta digitala spel (aktivitet 17 i planen – ”Öka barn och ungas

mentärer, 12 kortfilmer (fiktion) och 5 transmediaprojekt. 31 lag med

tillsammans 83 deltagare deltog i Noomaraton. Film i Skånes

Omslagsfoto: Joakim Rang Strand

animationsworkshops under InnoCarnival i Malmö drog 191 unga. 7 filmpedagoger i Film i Skånes filmpedagognätverk undervisade 3453 personer
från 20 kommuner i åldern 0-18 år. 58 deltagare från 16 kommuner del-

tog i pedagogisk nätverksdag kring film, digitala spel och transmedia.
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Film i Skåne på stranden vid Fritidsbaren i Ystad.
Från vänster: Mikael Svensson, Ludvig Hedlund, Joakim Rang
Strand, Ralf Ivarsson, Ulf Bruxe, Lisa Nyed, Anna-Karin Dahlin,
Carolina Falk, Jeanette Schjerva och Camilla Lindoff.
Hanna Sohlberg var tjänstledig och saknas på bilden.
Foto: Martin Bogren.
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Ur dokumentärfilmen ”MonaLisa Story” i regi av
Jessica Nettelbladt. Foto: TriArt.

Från Skåne till världen
Film i Skåne samproducerar film, men gör också insatser för
att dessa filmer ska kunna ses på filmfestivaler, visningar
och premiärer i regionen, men också nationellt och internationellt. Detta arbete berör på olika sätt hela verksamheten.

- MUKFF (Malmöungdomars kortfilmsfestival), regional turné, 24-28 november
- Doc Lounge Malmö/Lund/Helsingborg, Network och Live

Festivalframgångar för dokumentär
MonaLisa Story, regi Jessica Nettelbladt. Premiär 2016.
Biografdistribution i Sverige och Danmark, festivalvisningar i Sverige, Danmark,
Norge och Polen. TV-visningar och VOD i Sverige, Danmark, Finland – hittills.
Visad i Almedalen och i Riksdagen, samt på socialhögskolor, läkar- och psykologutbildningar, skolor, fängelser, forskningscentra, behandlingshem, inom polisen
och kriminalvården, socialtjänsten, mödravården, Svenska kyrkan, för hemlösa
och människor med missbruk. Detta i Sverige och Danmark, Norge står på tur.
Dessutom på turné inom CineSkåne, Skånes eget spridningsnätverk. Prisbelönad
på Nordic/Docs i Fredrikstad, Norge, blev nominerad till bästa dokumentär på
Nordisk Panorama i Malmö, CPH: DOX i Köpenhamn, Tempo i Stockholm samt
Guldbaggegalan.

De internationella festivaler som sker i Skåne erbjuder branschoch finansieringsforum där produktionsbolag, filmare, finansiärer
och inköpare möts – viktiga arenor för utvecklingen av den skånska
produktionsmiljön. Men också avdelningen Barn och Unga gör
viktiga insatser för att sprida film på nätverksträffar för pedagogisk personal, samt utvecklade under året pedagogiska koncept
utifrån animationen Snipp Snapp Snut, dokumentären Resilience
och TV-serien Drakhjärta – alla samproducerade av Film i Skåne.

Den unge Zlatan, regi Fredrik Gertten och Magnus Gertten.
Premiär 2016.

5 guldbaggar till skånsk film:
Skånsk film från året skördade stora framgångar under Guldbaggegalan 2017. Yarden (i regi av Måns Månsson) fick 3 guldbaggar
(Bästa foto, manliga huvudroll och ljud), och Min faster i Sarajevo
(i regi av Goran Kapetanovic) fick 2 guldbaggar (Bästa regi och
kvinnliga biroll). Ita Zbroniec-Zajt vann som första kvinna Guldbagge för Bästa foto i Yarden, men var även nominerad för fotot
till Granny’s Dancing on the Table (i regi av Hanna Sköld) även
det en av Film i Skånes samproduktioner. Året bjöd på hela 13
nomineringar till skånsk film, bland annat var MonaLisa Story
(i regi av Jessica Nettelbladt) nominerad till Bästa dokumentär.

Film i Skåne samarrangerade 11 Film i Skåne premiärer
- Den unge Zlatan, regi av Fredrik Gertten och Magnus Gertten (15 februari, Royal i Malmö).
- Allt ska visas, regi Lasse Persson/Lisa Thulin (27 februari, Panora i Malmö).
- Yarden, regi Måns Månsson (6 mars, Spegeln i Malmö).
- MonaLisa Story, regi Jessica Nettelbladt (15 mars, Inkonst i Malmö).
- Flaket, regi Fabian Svensson och Jens Klevje (2 maj, Panora i Malmö).
- Resilience, regi Ricardo Koanuka (4 maj, Panora i Malmö).
- Min faster i Sarajevo, regi Goran Kapetanovic (27 juli, Röda Kvarn i Helsingborg).
- Snipp Snapp Snut, regi Cecilia Actis och Mia Hulterstam (24 september, Panora i Malmö).
- Medan vi lever, regi Dani Kouyaté (3 oktober, Panora i Malmö).
- Bieffekterna, regi Andreas Climent och André Hedetoft (21 oktober, Kino i Lund).
- Drakhjärta, regi Linda-Maria Birbeck (9 november, Scala i Ystad).
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Biografdistribution i Sverige, Danmark, Finland, Österrike, Ryssland, Italien och
Grekland.
TV-visningar i Sverige, Finland, Norge, Nederländerna, Balkanländerna, Schweiz,
Belgien, Italien, Israel, Tyskland och Österrike.
DVD/VOD: Sverige, Nederländerna, Frankrike, StorbrItannien, Italien.
Netflix world exklusive vissa territorier.
Festivalvisningar i Sverige, Finland, Norge, Island, Estland, Nederländerna,
Argentina, Tyskland, Serbien, Polen, Rumänien, Skottland, Albanien, Vitryssland,
Ryssland och Egypten.
Specialvisningar i Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike, Grekland och Estland.

Blodssystrar, regi Malin Andersson. Premiär 2015.
Biodistribution till 30 platser i Sverige, skolbio i Sverige och utomlands, specialvisningar i integrationssammanhang. Långfilmsversionen är visad i Sverige,
Kanada, Sydkorea, Ungern, Georgien, Nederländerna, Danmark, Norge, Australien,
Tyskland, Frankrike och Belgien.
TV-visning och VOD i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland och
Polen.
Visning på svenska ambassaden i Berlin.
Skåneturné inom CineSkåne.
Hedersomnämnande i Prix Europas kategori IRIS, i tävlan på Hot Docs i Toronto,
Kanada, Nordisk Panorama i Malmö, DMZ, Sydkorea, Nordische Filmtage,
Lübeck, Tyskland och Festival de Luchon, Frankrike.

Följande filmfestivaler/filmevenemang/branschforum
samarrangerades av Film i Skåne:
- Human Right’s Film Festival, Lund, 4-7 mars
- The Financing Forum for Kids Content, Malmö, 15-17 mars
- IFEMA (International Female Film Festival), Malmö, 4-10 april
- Lilla Filmfestivalen i Båstad, 3-7 augusti
- Nordisk Panorama Film Festival, Malmö, 16-21 september
- MAFF (Malmö Arab Film Festival) 30 september-5 oktober
- Lund International Architecture Film Festival, 6-9 oktober
- Fantastisk Film Festival, Lund, 20-29 oktober
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Film i Skåne och Svenska Filminstitutet arrangerade den nationella
Film i skolan-dagen under BUFF (Barn- och ungdomsfilmfestivalen)
i Malmö. Foto: Ludvig Hedlund.

Eget skapande och digital kultur
Under året fick Film i Skåne projektbidrag från Region
Skåne Kulturnämnden för att förstärka barn och ungas eget
skapande inom området film, digitala spel och transmedia.
Bidraget avsåg att stimulera kommuner, bibliotek och
folkbildning att verka för utveckling av film och rörlig bild
med fokus på eget skapande, bredda Skånes filmpedagogiska
verksamhet så att den också inkluderar digitala spel och
transmedia, samt stimulera spridning och tillgängliggöra
pedagogiska projekt inom film, digitala spel och transmedia
med fokus på eget skapande.

Pixel Skånes Filmfestival
Pixel firade 20 år som filmfestival. 167 filmer skickades in från
18 skånska kommuner, varav 95 visades under festivalen. Festivalen bjöd även på 8 seminarier som innehöll allt från skånska
långfilmsdebutanter till ett case-study på en skräckfilm. 13 priser
delades ut varav Ebba-priset, som WIFT Södra står bakom, var
nyinstiftat. Pixel Junior, för de upp till och med 15 år, hade i år
83 inskickade filmer varav 55 filmer visades. Förutom att kika på
alla filmerna hade deltagarna möjlighet att testa på olika aktiviteter såsom att filma med sin smartphone, göra egna pins och
testa greenscreen. Pixel är även urvalsfestival för Novemberfestivalen i Trollhättan, där Sveriges unga kortfilmare möts och tävlar.
Vid årets Novemberfestival vann Brynhildur Thorarinsdottir och
Miranda Moeschlin visning av sina filmer på Göteborg filmfestival. För att ge filmerna som tävlar i Pixel Skånes Filmfestival ett
längre liv startades 2015 konceptet Pixel Pop-Up. Med ett färdigt
program kunde konceptet gästa andra evenemang som Malmöfestivalen, Kulturnatten i Lund, Hammenhögs torginvigning,
Backanatten i Malmö, Ungdomens Hus i Ystad, Popupfilmskolan
i Helsingborg, John Hedberggymnasiet, Multiteket, IT-gymnasiet
och Ung HBTQ/Mötesplats Kalifornia.

Året inleddes med inventering och förankring av projektet och
möten hölls med bl a Game City, Ozma Speldesign, MINT AB,
GameFlame, Boost HBG samt Film i Skånes egna nätverk av
frilansande och kommunalt anställda film- och mediepedagoger.
En enkät skickades ut till kommunerna, och en nätverksdag
arrangerades med information och inspiration kring det utökade
uppdraget. Oscar Wemmert, kreativ producent på GameFlame,
tog fram ett pedagogiskt koncept ”Skapa och berätta med digitala
spel” med fokus på berättande och analys att användas i Ystad
Studios Film Camp och ute i kommunerna. Konceptet testades
på Kulladalsskolan i Malmö med hjälp av medel via Skapande
skola, Svenska Filminstitutet, Malmö stad och Film i Skåne.
Projektet följdes av forskaren Maria Söderling. Även Landskrona kommun genomförde workshops i digitala spel under ett
dagläger för tjejer. MINT AB tog fram ett pedagogiskt Bok +
film-paket utifrån sin TV-serie Drakhjärta som genomfördes med
lyckat resultat i Hässleholms kommun.

Film i skolan-dagen med mera
Tillsammans med Svenska Filminstitutet och FOMP (Film och mediepedagogiska föreningen) anordnades Film i skolan-dagen 16 mars. Årets
tema var ”Sex, våld och Skolbio”.
Film i Skåne samverkade med Kulturskolan i Ystad kring två filmkurser som
riktade sig till 9-12-åringar och 10-13-åringar.
I maj deltog Barn och Unga på InnoCarnival på Malmö Live med animationsworkshops som besöktes av 191 unga.
Årets Noomaraton slog rekord med 31 startande lag och 83 deltagare som
representerade 18 av Skånes 33 kommuner. 21 av lagen gick i mål. Förutom
regionalt rekord var det även nationellt rekord i antal deltagare. I Skåne är
Noomaraton ett samarrangemang mellan Film i Skåne, FilmCentrum Syd,
ABF och Folkets Bio Malmö.
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Ystad Studios Film Camp och Pedagognätverk
34 workshops hölls under året i Ystad Studios Film Camp utöver
kurstillfällena med Kulturskolan i Ystad och sommarens Filmläger
tillsammans med ABF Skåne. 7 pedagoger i Film i Skånes
filmpedagognätverk redovisade årets uppdrag och dessa hade
sammanlagt träffat 3481 unika deltagare i sina workshops, varav
de flesta var i åldern 0-12 år (2309 personer). Pedagogerna fortbildades även i konceptet ”Skapa och berätta med digitala spel”.
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Vägen till Guldbaggenominering
Att göra konstnärlig film av hög kvalitet handlar om långa processer. Film i Skåne
arbetar strategiskt med att försöka hitta personer med potential och att kunna stödja
dessa under lång tid och som ett led i att göra det möjligt att vara professionellt
verksam som filmare i Skåne. Vi beskriver här de insatser som gjorts av Film i Skåne
till Jessica Nettelbladt och till Goran Kapetanovic för att de ska kunna utveckla sitt
konstnärskap och nå fram till årets guldbaggenomineringar:

Samproduktion av
I Edens lustgård.

2007

Beslut om samproduktion av
Jag är min egen Dolly Parton.

2009

Beslut om utveckling av MonaLisa Story.

2010

Regional premiär på Palladium i Malmö av Jag är min egen Dolly Parton och efterföljande
CineSkåne-turné med regissörssamtal till 15 mellanstora och mindre orter i Skåne.

2011

Beslut om ytterligare utveckling av MonaLisa Story.

2013

Beslut om samproduktion av MonaLisa Story.

2014

Regional premiär av MonaLisa Story på Panora i Malmö och efterföljande
CineSkåne-turné till 12 mellanstora och mindre orter i Skåne.

2016

Insats för visning och samtal av MonaLisa Story under Almedalsveckan.

2016

Deltar med MonaLisa Story i Change Through Story ”outreach”-program.
Ett samarbete mellan Boost Hbg och Film i Skåne.

2016

Samproduktion av transmedialansering av MonaLisa Story.

2016

MonaLisa Story blir nominerad till Guldbagge
för bästa dokumentärfilm.

2017

Jessica Nettelbladt
Jessica Nettelbladt bor i Malmö och
är utbildad vid Dramatiska Institutet
i Stockholm, Institutet för högre
TV-utbildning (IHTV) i Göteborg,
Nordens dokumentärfilmsskola
Biskops Arnö, samt har en konstnärlig masterexamen i filmisk
gestaltning vid Filmhögskolan
Göteborgs universitet. Jessica blev
2016 tilldelad Konstnärsnämndens
tio-åriga stipendium inom film.

Läs mer om
filmens spridning,
visning under
Almedalsveckan
och i Riksdagen på
sidan 5.
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1998

Tävlar och vinner med kortfilm
i Skånes videofilmfestival.

1999

Deltar i Film i Skånes och Dramatiska Institutets 		
gemensamma förberedande filmutbildning och går
sedan vidare till Dramatiska Institutets Regiutbildning..

2001

Gör kortfilmen Dottern min, Film i Skåne samproducent.

2001-2004

Dramatiska Institutets Regiutbildning.

2009-2014

Får utvecklingsinsatser till ett flertal olika manus och
projekt som ännu ej producerats.

Goran Kapetanovic
Goran är bosatt i Malmö med
rötterna i Bosnien, kom till Sverige
under 1990-talet. Utbildad på
Dramatiska Institutet. Prisad på ett
flertal festivaler för sina filmer.

2012

Gör kortfilmen Kiruna Kigali, Film i Skåne samproducerar,
filmen tävlar i PIXEL Talent Award och blir shortlisted för Oscar.

2015

Gör kortfilmen Flykting 532, Film i Skåne samproducerar,
blir förfilm till Min Faster i Sarajevo.

2016

Gör novellfilmen Min faster i Sarajevo, Film i Skåne samproducent, blir Sveriges
mest sedda film på bio sommaren 2016, får sex guldbaggenomineringar och Goran
vinner baggen för bästa regi, och Sadžida Šetić guldbagge för bästa kvinnliga biroll.

2016-2017

Gör barnlångfilmen Krig, Film i Skåne som samproducent.
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Ur ”Min faster i Sarajevo” i regi av Goran
Kapetanovic. Foto: TriArt.

Vi utvecklar personer och projekt
projektet Dripp dropp i regi av Jonna Nilsson, produktion Way
Creative.

Film i Skåne arbetar med olika verktyg för att utveckla kreatörerna och bolagen inom den kreativa audiovisuella sektorn
i Skåne, liksom de projekt som de ansöker med. Vi bistår
med samtal och feedback på material och lanseringsstrategi,
och vägleder till var ytterligare finansiering kan sökas. Kompetensutveckling av olika slag har betydelse vid sidan av de
samproduktionsinsatser som görs.

Internationella samarbeten
Screen Talent Europe, det europeiska nätverket för aktörer och
organisationer inom talangutveckling, hade partnerskapsmöte
i Berlin och Oslo. Nätverket skapade bland annat en pitch för
kortfilm på Grimstad filmfestival i Norge som skånska deltagaren
Caroline Ingvarsson vann. Och Film i Skåne arrangerade ett
besöksprogram under Nordisk Panorama för deltagare från hela
nätverket.

Kompetensutveckling
Workshopen Change Through Story initierades av Boost Hbg och
genomfördes i samarbete med Film i Skåne för att identifiera
och fortbilda framtida s k ”impact producers” eller transmedieproducenter. Målet är kommunikation med en publik som byggs
upp runt tematiken i filmprojekten, och som utforskar möjligheter till samspel mellan samhällsdebatt och kulturuttryck. Ett nytt
initiativ startades: Producing People. En önskan om mångfald av
berättelser och uttryck, och ett initiativ för att råda bot på det
faktum att karriärvägen för kvinnor inom branschen är alltför
långsam (jämfört med männens). Fyra kvinnor som producerat
en tid men sällan kunnat driva helt egna projekt valdes ut. Fokus
ligger på att utveckla producentkunskap. Deltagande producenter
är: Sofie Palage, Primodrom, Catherine Champagne, POP! Media,
Caroline Drab, POP! Media och Ann Lundberg, frilansande. Vid
den årliga dokumentärfilmsträffen för filmare i Galway, Irland,
var gruppen inbjuden av Galway Film Centre att presentera sig,
och den unika samarbetsmodellen som varit utgångspunkt för
initiativet fick stor uppmärksamhet. Film i Skåne bidrog också till
att den internationellt högt rankade manuskursen STORY med
Robert McKee hölls på Malmö Live under tre dagar i november.
Deltagarna kom mestadels från Sverige och Danmark.

Stanna
Under året har konsulenter på Film i Skåne engagerat sig i träffar som
projektet STANNA har genomfört för att skapa nätverk och kunskap om produktionsförhållanden i den audiovisuella branschen i Sverige. Målgruppen var
personer som nyligen flyttat eller migrerat till Sverige, med en professionell
bakgrund inom media eller film. STANNA drevs av Boost Hbg i samarbete
med Film i Skåne och Filmcentrum Syd med projektmedel från Region Skåne.
Ett projekt från deltagare med ursprung i Syrien, representerat av en regional
producent, har beviljats samproduktion av utveckling.

Southern Sweden Creatives
Southern Sweden Creatives är ett projekt för internationalisering
och ökad export inom de kulturella och kreativa näringarna
i södra Sverige (Skåne och Blekinge) under tre år. Projektet
startade under 2016 och leds av Invest in Skåne med medel
från Europeiska Unionens strukturfonder och Tillväxtverket.
Fokusområden är design, film, spel och media. Inom projektet
har Southern Sweden Film Commission, Mikael Svensson, och
dokumentärkonsulent Lisa Nyed varit engagerade i att utforma
aktiviteter för fortbildning och nätverksbyggande för främst
producenter i regionen. Under filmfestivalen i Cannes arrangerades ett program för byggande av nätverk till MENA-ländernas
produktion och viktiga filmorganisationer under projektledning
av Malmö Arab Film Festivals direktör Mouhammad Keblawi. Sju
producenter med filmprojekt för en internationell distribution
blev utvalda till en workshop – Dok.Elevator – med internationella
experter inom lansering och distribution. Den genomfördes med
stor succé i Ystad Studios i samarbete med Dok.Incubator vars
internationella workshop pågick parallellt och avslutades med
deltagande i Nordisk Panorama Forum for Co-Production of
Documentaries.

Nationella samarbeten
Fårö talangvecka planerades av produktionsgruppen inom
tillsammans med Svenska Filminstitutet. Från Skåne deltog
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Ur ”Yarden” i regi av Måns Månsson.
Foto: Ita Zbroniec Zajt.

Nya berättelser och konstnärlig utveckling
Det skånska filmåret präglades av några säregna filmer med
hög konstnärlig kvalité, och året kröntes med 13 Guldbaggenomineringar och 5 Guldbaggar.

riktiga människors liv är ofta ett konstnärligt åtagande över lång
tid, och Jessica Nettelbladt tilldelades under 2016 Konstnärsnämndens 10-åriga stipendium inom filmområdet.

Först ut var Yarden av Måns Månsson, malmöskildringen om
det hårda livet som timanställd hamnarbetare, efter Kristian
Lundborgs bok med samma namn. Yarden hade sin premiär på
Berlinale och har turnerat på festivaler världen över. Sedan kom
Granny’s Dacing on the Table av Hanna Sköld, filmen om Eini som
växer upp med en våldsam far isolerad från resten av samhället.
Filmen har haft en lång produktionsprocess med en framgångsrik
Kickstarter-kampanj, där publiken hade chans att ge inspel och
påverka universat som filmen behandlar. Sist ut var Min faster i
Sarajevo av Goran Kapetanovic, filmen om Zlatan, flykting från
krigets Balkan, som motvilligt tvingas återvända när hans dotter
pressar honom. Goran belönades med en Guldbagge för bästa regi.

Ett gediget konstnärligt arbete och engagemang visade också
regissör och producent Malin Anderssons dokumentärfilm
Blodssystrar. Malin har bland annat initierat visningssamarbeten
med asylboenden och ett projekt för att stärka unga kvinnors
berättelser.
Den unge Zlatan, regisserad av Fredrik Gertten och Magnus
Gertten, producerad av Auto Images och WG film, höjde sig
långt över de traditionella sportdokumentärerna. Produktionen
var Film i Skånes största dokumentärfilm hittills med flera
samproducenter och internationell biografdistribution.
Trenden med att genomföra fiktionsfilm med extremt låg budget
höll i sig under 2016. Att producera lågbudget innebär en frihet
från finansiärer som vill påverka materialet i egen riktning. Det
innebär också en möjlighet att debutera inom långfilm utan de
normalt höga trösklarna. Film i Skåne var med och gjorde tre
sådana filmer under året. Två framgångsrika lågbudgetprojekt är
Sensoria av Christian Hallman och Bieffekterna av Andreas Climent
och André Hedetoft. Båda filmerna turnerade framgångsrikt på
genrefestivaler och har fått utländsk distribution. Runt hörnet
kommer också Trädgårdsgatan av Olof Spaak, Gunnar Järvstad
och Sofie Palage.

Samtliga dessa filmer fotograferades av Ita Zbroniec-Zait och
har ett mycket vackert och egensinnigt foto. Ita är ursprungligen
från Polen och är utbildad filmfotograf vid Polska Filmskolan. Nu
har hon hittat till Sverige och bosatt sig i Malmö. Hon fick hela
två av tre nomineringar för bästa foto, och tilldelades Guldbaggen för fotot i Yarden. Guldbaggen var den första någonsin
att tilldelas en kvinnlig fotograf. Ett stort kreativt tillskott.

Ystad Studios
Film i Skåne flyttade under senvåren huvudkontoret till studion, där samtidigt
en större renovering och anpassning av kontorsutrymmen inleddes.
Ystad Studios Film Camp, Film i Skånes pedagogiska studio, användes av
skolor, filmlägret Kulturkampen, Kulturskolan i Ystad och Barnkanalens TVserie
Kändisbarnvakten. Ystad Studios som helhet besöktes av Dok Incubator och
Dok Elevator workshops, inspelningen av novellfilmen Möte om eftermiddagen
(inom satsningen Moving Sweden), samt Ystad kommuns besökscentrum
Cinetekets rundvandringar där 1726 personer från 46 olika länder besökte
studion - nästan tre gånger så många som året innan. Även LAN lägret
Ninjat! med uppemot 500 spelare, spelade sig igenom tre dygn i studion och
drog 1427 besökare.

Film i Skånes samproducerade dokumentärfilmer står sig väl ur
ett såväl nationellt som internationellt perspektiv. Guldbaggenominerad för bästa dokumentärfilm från 2016 blev filmen
MonaLisa Story, i regi och produktion av Jessica Nettelbladt, Lejoni
produktion. Filmen visades på Almedalsveckan och i Riksdagen.
Jessica följde Monalisa genom kampen mot ett drogberoende
under de åtta år produktionen pågick. Att göra filmberättelser av

Film i Skåne och Ystads kommun inledde ett samarbete kring att samla
Cinetekets publika verksamhet och Film Camp i gemensamma lokaler i Ystad
Studios. Målet är att öppna ett nytt koncept 2018 under studions tak.
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Vi ser också fram mot premiärer av filmer som varit under produktion under året. Det är Den enda vägen, av Manuel Concha,
Jordgubbslandet, av Wiktor Erikson, och Becker, av Martin Larsson.
Samtliga debutfilmer.
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Film i Skåne och jämställdhet i siffror:

Samproducerat 2016

Hur jämställda är vi?

LÅNG FIKTION
Krig, regi Goran Kapetanovic, produktion Sarita Christiansen, Copenhagen
Bombay

KORT FIKTION
Sal 11, regi och produktion Rikard Rogeland, Primal
Möte om eftermiddagen, regi Åsa Kalmén, produktion Martin Persson,
Anagram Sverige

Robin, regi Antonio Tublén, produktion Alexander Brøndstedt, Ping Pong
Film

A Bedtime Story, regi Erik Bäfving, produktion Margarete Jangård, WG Film

Trädgårdsgatan, regi Olof Spaak, produktion Sofie Palage, Primodrom

Drip Drop, regi Jonna Nilsson, produktion Fredrik Myrtell, Way Creative

Bieffekterna, regi och produktion Andre Hedetoft och Andreas Kliment,
Oddlife Production

Koviskaren, regi Jacob Nilsson, produktion Emil Askenberger, Askenberger
Film

TV-SERIER
Bron 4, regi Henrik Georgsson, Rumle Hamrich, produktion Anders
Landström, Filmlance

Visa allt, regi Lasse Persson/Lisa Thulin, produktion Lasse Persson, Swedish
Ecstacy Film

Gabriel Klint, regi Pernilla Romare, produktion Amanda Romare, Bloody
Brilliant Production

Tamed, regi Caroline Ingvarsson, produktion Caroline Drab, Pop! Media

7m, regi och produktion, Peter Timmar Lönneborg, Strobe Media
Se till mig, regi Alexe Landgren, produktion Sofie Palage, Arrie 19

Nahid och tidens hjärta, regi Martin Larsson, produktion Jonas Sörensson,
Way Creative

Hon, regi Viktor Strand, produktion Celine Orman, Snusk

DOKUMENTÄRFILM
Den unge Zlatan, regi Fredrik Gertten, Magnus Gertten, produktion
Margarete Jangård/Lennart Ström, WG Film/Auto Images

Alla små döda djur, regi och produktion Mikael Ekblad, Sluggerfilm

Performance i hangaren, regi och produktion Alexandra Renfors

TRANSMEDIA
Samproduktion utveckling – 9 projekt

Dagen då de sköt min bror/Brev till en seriemördare, regi Manal Masri,
produktion Stina Gardell, Mantaray

Samproduktion inom programmet ”Change Through Story” – 5 projekt.

De tacksamma, regi Osmond Karim, produktion Malin Holmberg Karim,
One Tired Brother

Utöver detta togs beslut om utvecklingsmedel till ett antal nya projekt
inom långfilm, TV-serier, dokumentär och kortfilm.

Game, set och … skit också, regi Hanna Solberger och Carl Magnell,
produktion Hanna Solberger, Hannasfilm
Fotboll i nöd och lust, regi och produktion Inger Molin, King Edward

Film i Skåne investerade 14 371 000 kr i film som omsatte totalt
143 943 000 kr varav 63 900 000 kr spenderades i Skåne.

Block by block/My Urban Playground/Gaming in the Real World, regi Anders
Eklund, produktion Mats Billberg Johansson, Luckyday AB
Death of a Child, regi Frida och Lasse Barkfors, produktion Anne Köhnke,
Final Cut/De Andra

JÄMSTÄLLDA VERKSAMHETER 50/50
Kommunikation // Barn och ungas insatser som
riktar sig till skolan // Filmläger för unga // Pixel
Skånes filmfestival

Jämställdhet är något som tydligt lyfts fram inom filmområdet de senaste åren. Film i Skåne deltog i två projekt
som syftade till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.
Dels Jämställdhetsintegrering av verksamheten genom
Region Skåne Näringsliv med stöd av Tillväxtverket, dels
forskningsprojektet Eivor och Maj kring jämställdhet i
filmbranschen genom Svenska Filminstitutet.

5 st

Hallå hör ni mig!, regi och produktion Per Anders Rudelius, Kultfilm
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6 st

Personalgrupp

26 st

Under året deltog Film i Skåne i Region Skånes projekt för
jämstäldhetsintegrering. Målet med projektet är jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet i Skåne,
vari Film i Skåne ingår. Projektet ville säkerställa lärandet och
kunskapen om jämställd regional utveckling, och bidra till att
kvinnor och män ges samma möjligheter. Projektet innebar
att vi tittade på den egna organisationen och verksamheten
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Personalgrupp, styrelse,
kommunikation och verksamhet sattes under lupp. De områden
vi själva har möjlighet att påverka har en i stort jämställd tilldelning och fördelning. De största problemen med jämställdheten finns fortfarande bland de största filmprojekten, som
till huvuddelen genomförs av män. Även om vi inom barn och
unga, talangutveckling, kortfilm och dokumentär kan uppvisa
en i stort jämställd tilldelning, blir långfilmen och TV-serierna
det som gör att det skjuter över till männens fördel.

28 st

Dokumentärfilm

19 st

18 st

Långfilm/TV-serie utveckling
JÄMSTÄLLDA VERKSAMHETER 40/60

2 st

%

3 st

Styrelse

16 st

20 st

Kortfilm

Film i Skånes produktionschef, Joakim Rang Strand, har också
deltagit i forskningsprojektet Eivor och Mai. Forskningsprojektet
leds av professor i genus Anna Wahl på KTH i Stockholm och
tittar på makthavare inom branscherna filmindustrin och
bergsingenjörer. Forskningsprojektet har pågått sedan 2015
och avslutades under året. Resultatet kommer bli en avhandling
som släpps 2017.

Caroline Troedsson film 1, regi Caroline Troedsson, produktion Ove Rishøj
Jensen, Auto Images

%

ICKE JÄMSTÄLLDA VERKSAMHETER

11 st

4 st

Långfilm/TV-serie samproduktion
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%

Mikael Svensson, Southern Sweden Film Commission, med
Öresundsbron i bakgrunden. Foto: Joakim Rang Strand

Vi marknadsför Skåne
filmproduktioner i Sverige. I slutet av året beslutade Regeringen
att undersöka möjligheterna för Sverige att införa någon typ av
rabattsystem.

I februari introducerade Film i Skåne Southern Sweden Film
Commission (SSFC). Tidigare var Film i Skånes filmkommissions
verksamhet en del av Oresund Film Commission som startade
som ett gemensamt skånsk-danskt projekt 2003. Lanseringen inleddes under Berlin Film Festival där Film i Skåne
och Copenhagen Film Fund bjöd in cirka 300 representanter
från den internationella filmbranschen för att träffa två nya
spännande, skandinaviska aktörer.

SSFC i världen
Berlin – Filmfestival
Bryssel – Möten Kommissionen och Skånekontoret
Austin – South by SouthWest
Cannes – Filmfestival
Haugesund – Filmfestival
Atlanta – Cineposium
Oslo – Årsmöte Scandinavian Locations
London – Mixed Reality
Delhi – Ambassadmöten
Hyderabad – Besök i världens största filmstudio
Köpenhamn – Möten
Lübeck – Filmfestival
Göteborg – Filmfestival
Luleå – Filmkonvent
Stockholm – Filmfestival, möten
Kalmar – Regionsamt, kommunmöten
Sölvesborg – Kommun och regionmöten
Karlskrona – Kommun och regionmöten
Lund – Möten, filmestival
Landskrona – Kommunmöten
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Under Pixel Film Festival i Ystad i april arrangerade SSFC ett inslag tillsammans med Skånska Filmproducentföreningen om hur
Hamburg arbetar med att miljösäkra sina filmproduktioner. SSFC
fortsatte att arbeta för ”grön” filmproduktion, bland annat inom
Green Regio (del av det europeiska nätverket Cine Regio). Mikael
Svensson var även ledamot av European Film Commissioners
Network (General Secretary), samt vice president i Scandinavian
Locations – nätverket för skandinaviska filmkommissioner.

Året bjöd bland annat på inspelning av en holländsk långfilm, delar
av flera danska långfilmer och TV-produktioner, samt en lång rad
av reklamfilmer för både kända bilmärken och andra produkter.
Förutom detta har ett flertal kort- och novellfilmer spelats in.
Skåne är fortsatt attraktivt när det gäller utländska realityserier
såsom House Hunters, Top Gear och Off the Beaten Track. Faktaproduktioner genomfördes inom design, samhällsplanering,
sopsortering och cykeltrender. SSFC tillhandahöll fri location
scouting, matchmaking och annan service vid planering av
inspelning, vilket resulterade i cirka 50 dagars location scouting
i Skåne. Gäster kom från USA, Indien, Kanada, Österrike, Holland,
Tyskland, Storbritannien, Danmark och andra delar av Sverige.
Det i sin tur gav ca 75 inspelningsdagar av gästande filmproduktioner utan övrig investering från Film i Skåne.

I Cannes hade den skandinaviska montern 6000 gäster från
85 olika länder. Paviljongen hade en tydlig skånsk prägel där
SSFC tillsammans med Southern Sweden Creatives arrangerade
evenemang kring mångfald och jämställdhet. Dessutom var
paviljongen inredd med möbler designade av skånska kvinnliga
formgivare. Under SXSW i mars fanns Mikael Svensson med
i programmet som paneldeltagare med uppdrag att öka samarbetet mellan amerikanska och europeiska filmskapare. I april
blev kommissionen inbjuden att möta ambassadörerna från de
fem nordiska länderna i Delhi, Indien. Mötet arrangerades då
ambassaderna ser ett ökat intresse från indiska bolag att filma
i Skandinavien. Mixed Reality, konferensen om filmturism som
Ystads kommun och Film i Skåne etablerade 2009, exporterades
2016 till London.

Arbetet med att ta fram en gemensam verktygslåda till kommunerna för att ytterligare underlätta för filmproduktioner fortsatte.
Det är en viktig del och ett väsentligt bidrag till ett ”filmvänligt”
Skåne. Arbetet med att ytterligare förstärka och expandera SSFC
fortsatte också, och under 2017 planeras lanseringen av en
större och starkare filmkommission tillsammans med Blekinge,
Kalmar, Halland och Kronoberg.

Sammanfattningsvis kan följande sägas om året: Det internationella uppdraget ökade liksom intresset för att filma i Skåne,
informationskampanjen om värdet av produktionsrabatter gav
resultat, hållbart grönt filmskapande tog fart, och samarbeten
inleddes för en större och starkare sydsvensk filmkommission.

Nationellt var det viktigt att fortsätta informera om behovet
av produktionsrabatter för såväl utländska som inhemska
17

Ekonomiskt utfall 2016

Uppdrag, organisation och
finansiering

Verksamhetsbidrag
Kultur Skåne
Svenska Filminstitutet

Film i Skånes uppdrag uttrycks i ägardirektivet från Business Region
Skåne, och konkretiseras i den regionala Strategin och Handlingsplanen
för rörlig bild: film, digitala spel och transmedia 2015-2020 (se sidan 3,
”Vi handlar enligt planen”). Arbetet präglades såväl av gemensamma
ledningsfrågor för koncernen Business Region Skåne, som av specifika
behov och satsningar inom området film och rörlig bild.
Den nya filmpolitik som träder i kraft 2017 föranledde diskussioner inom
gruppen regionala filmproduktionscentrum och dialog med Svenska Filminstitutet samt representanter för Kulturdepartementet och Riksdagens
kulturutskott. Under hösten genomfördes ett seminarium i Malmö (i serien
”Filmrummet”) runt de branschråd som instiftats i syfte att fungera rådgivande för Filminstitutets styrelse. Bolaget hade elva anställda inom områdena Företagsledning/administration, Barn och unga, Visning, Produktion,
Ystad Studios och Southern Sweden Film Commission (tidigare Oresund
Film Commission). Film i Skåne hade sitt huvudkontor i Ystad (från och
med juni i Ystad Studios), samt ett kontor i Malmö. Arbetsområdena hänger
samman och drar nytta av varandra, och insatserna följs upp vid verksamhetsdagar, bland annat via bolagets styrkort. Dessutom finns en kommunikationsstrategi som uppdateras årligen. Enkätundersökningar genomfördes i
samband med Pixel Skånes Filmfestival och Ystad Studios Film Camp.
Kommunikation
Under hösten gjordes ett arbete med att tillgängliggöra Film i Skånes
hemsida i enlighet med standarden WCAG 2.0 A. Arbetet var klart i februari
2017. Målvärdet för hemsidan uppmättes till 40 kr/besökare 2016, vilket
är ett något lägre värde än 2015. Film i Skåne fanns även på sociala medier
som Facebook och Instagram. Meltwater News och Retriever användes för
pressbevakning.

Övriga Intäkter
Business Region Skåne
Film Barn Unga
Visning/Spridning
Produktion
Ystad Studios
Southern Sweden Film commission
Övrigt

24 103
20 178
871
124
2 583
263
35
49

SUMMA

30 260

KOSTNADER
Personal /styrelse

−7 012

KANSLI
Lokal exkl Ystad Studios
Adm övriga kostnader

−1 942
−494
−1 448

FILM BARN UNGA
FilmCamp exkl lokal Ystad Studios
Övriga projekt och verksamhetskostnader
VISNING/SPRIDNING/BRANSCHEVENEMANG
Branschevenemang/mötesplatser
Samarrangemang Filmfestivaler
PRODUKTION
Främmansde tjänster
övriga verksamhetskostnader
Samproduktion av Transmedia
Samproduktion av Film
kortfilm /Talangutv
Dokumentär
Långfilm
YSTAD STUDIOS
Lokal
övriga verksamhetskostnader
Southern Sweden Film Commission
avskrivningar/skatt
SUMMA
RESULTAT
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6 157
5 959
198

−527
−147
−380

Film i Skånes styrelse

Anna Nordström Carlsson,
ordförande

Anna Boreson, ledamot

David Polfeldt, ledamot

Katarina Liljenberg, ledamot

−2 752
−996
−1 756
−15 962
−6
−670
−915
−14 371

−1 608
−1 326
−282
−411
−89
−30 303
−43
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Hannes Holm, ledamot

filmiskane.se
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