Film i Skåne
Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhet och närvaro 2018 – nedslag
25/1-3/2 Göteborgs Filmfestival 9/2 Producing People Gruppträff 16/2 Berlin Autobahn to co-production 27/2-6/3 Southern Sweden Film Commission i Indien
2/3 Producing People Ledarskapsworkshop 5-6/3 Eslövsprojektet: Föreläsning och
workshop, Anne Bamford 13-15/3 Financing Forum for Kids Content 16-17/3 Invigning
& Öppet hus Ystad Studios Visitor Center 19-24/3 BUFF Film i Skåne arrangerar
mingelkväll och Film i skolan-dagen 5-6/4 Folkhögskolepitchar 13/4 Producing People
Gruppträff 15/5 Testklass pedagogiskt koncept i YSVC 18/4 Galapremiär Balkan Noir,
Panora Malmö 20-21/4 Pixel Skånes Filmfestival 7/5 Producing People Uppföljning
Ledarskap & gruppträff 8-19/5 Cannes - Southern Sweden Creatives & Scandinavian
Talents on the Go 28/5-3/8 Inspelning av Faunutland i Ystad Studios 30/5 Event Cross
Motion, Film & Game juni-aug Inspelning av ”Systrar 1968” i Ystad 8/6 Producing
People Avslutningsträff 10-14/6 Kulturakademin Trappan Manusworkshop Sibyle
Kurtz juni Alma Löv förlägger sin manusutbildning till Malmö 13/6 Green Screen
Seminar YSVC 15/6 Kick off – Bergman i Skåne, Lund 19-21/6 Leipzig Meet your
Neighbour 25-29/6 Talangdagar på Fårö 1-6/7 Funkisläger i Ystad Studios 29/7
Galapremiär ”Trädgårdsgatan”, Scala Ystad aug Pixel Pop-up på Malmöfestivalen
21-24/8 Haugesund Film Festival, Young Nordic Pitch 28/8 Carl international Film
Forum, Karlskrona 1-2 /9 Noomaraton Skåne 15/9 Pixel Pop-up, Kulturnatten Lund
17-21/9 DOK Incubator Ystad Studios 20-25/9 Nordisk Panorama & Nordisk Forum
25-26/9 Cineregio, San Sebastian 27-28/9 Screen Talent Europe, Tromsö 27/9-6/10
Fantastisk Filmfestival, Lund 2/10 Magnifier Doc Focus, Ffilm Cymru, Cardiff, Wales
5-9/10 MAFF 22-28/10 Uppsala Kortfilmfestival 24/10 Premiär ”Leslie brinner” i
Malmö 13-14/11 Mixed Reality Scandinavia, YSVC 17-21/11 IDFA i Amsterdam
23-24/11 Novemberfestivalen, Trollhättan 26/11 Premiär ”Systrar 1968”, Ystad
4-5/12 Focus London 5/12 Kortfilmspremiär ”The Bear” & ”Känslan av att leran
ligger fast” i Malmö 11-12/12 Filmkonvent i Luleå
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För en grönare filmproduktion
Idéen är att på sikt kunna erbjuda konsultation innan
produktionsstart, ha ett system för uppföljning samt kunna
erbjuda någon form av bonus om man uppfyller de mål som
man satt upp inför filmproduktionen. Sedan hösten 2017
begär Film i Skåne in en plan för hur man tänker arbeta
med hållbarhet då man ansöker om medfinansiering av
filmprojekt.

Film- och TV-produktion har särskilda utmaningar
när det gäller grön hållbarhet: det är tillfälliga projekt
med tillfälliga konstellationer av olika aktörer och
leverantörer som under en begränsad tid, på olika
platser, ska genomföra en filmproduktion och där målet;
den färdiga filmen, betyder allt, och vägen dit nästan
ingenting. Kombinationen av dessa faktorer leder snarare
mot tillfälliga ad-hoc lösningar än miljömedvetna val.

I förlängningen kommer den efterfrågade hållbarhetsplanen
att åtföljas av länkar till ”best practice” samt presenteras i
kontext av de globala hållbarhetsmålen och då även relatera
till bland annat social hållbarhet. Arbetet med pilotprojektet
fortsätter under 2019 och en färdig strategi för hur vi ska
jobba med att ”gröna” filmproduktionen beräknas vara klar
i slutet på 2019. Ekonomisk hållbarhet betyder för Film i
Skåne att de offentliga medel som Film i Skåne investerar
i film attraherar flerfallt mer nationellt och internationellt
kapital som spenderas i Skåne, såväl som att den regionala
filmbranschen stärks och utvecklas. Självklart genom
utveckling och investering i filmproduktion men också
genom insatser i form av kompetensutveckling. Genom det
europeiska samarbetet mellan regionala filmfonder stärker
vi också kunskapen om och möjligheterna till internationella
samproduktioner. Framöver kommer de offentliga aktörerna
på filmområdet att behöva ta ett större ansvar för att både
förmedla kunskap men också utforma sina stödsystem så
att utvecklingen går mot en grönare och än mer hållbar
filmproduktion.

Flera regionala filmfonder i Europa har arbetat med frågan
under längre tid och inom ramen för vårt europeiska nätverk,
Cine-Regio, har vi formerat en grupp kallad ”Green-Regio”
med syftet att utbyta ”best practise” i miljöarbetet.
Sedan juni 2017 ingår i ägardirektiven för Film i Skåne att
bolaget ska verka och sträva efter hållbar utveckling inom
de tre olika dimensionerna; social hållbarhet, miljömässig
hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. Inspirerade av
de europeiska kollegorna och med särskilt ekonomiskt
stöd från ägaren inledde Film i Skåne under 2018 ett
pilotprojekt, i samarbete med masterstudenter vid The
International Institute for Industrial Environmental
Economics på Lunds universitet, i syfte att ta fram en
modell för att stimulera till ”grönare ” filmproduktion,
men även se över förbättringsarbeten inom Film i Skåne
och studioverksamheten. TV-serien ”Systrar 1968” som
producerades av Anagram produktion under 2018 fick utgöra
testobjekt för att se hur en modell skulle kunna fungera och
vad som blir viktigt att titta på.

Omslagsfoto: Gylleboverkets Folkets bio, Simrishamns kommun.
Foto: Axel Törnqvist.
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Långfilmen ”Trädgårdsgatan” i regi av Olof Spaak och inspelad i Ystad, vann
Guldbagge för Bästa foto (Kristoffer Jönsson). Foto: Saerún Norén.

Film i Skåne och kommunerna
Dessa evenemang breddar filmrepertoaren väsentligt och är
viktiga arenor för det professionella samtalet om film och
filmproduktion.

Ett av Film i Skånes huvuduppdrag är att vara en resurs
och samarbetspart för de skånska kommunerna i
deras utveckling av filmområdet. Film i Skåne möter
kommunerna där de befinner sig och erbjuder rådgivning,
stödinsatser, nätverk och kompetensutveckling. Och
det gäller i allt från visningsverksamhet och film- och
mediekunnighet bland barn och unga till filmproduktion.

Dessutom arrangerar Film i Skåne årligen Pixel Skånes
Filmfestival, den viktigaste mötesplatsen för unga filmare
och ungas filmer. 159 filmer anmäldes från 20 skånska
kommuner (se s 11.) Ett antal priser delades ut, däribland
Pixel Talent Award. Film i Skåne arrangerar även lagtävlingen
Noomaraton som samlade 33 lag (91 personer) från 9
skånska kommuner.

Kommunernas engagemang för invånarnas möjligheter att
möta film och rörlig bild varierar stort över länet, trots ofta
ambitiösa målsättningar kring ett varierat, tillgängligt och
högkvalitativt kulturutbud. Det handlar om resurser både vad
gäller arbetstid och pengar. Inte sällan stupar framgångsrika
satsningar på att projektmedlen tog slut eller att en
nyckelperson flyttat. Ofta saknas lokala strukturer som
garanterar kontinuitet och långsiktighet i filmsatsningarna.
Ibland finns filmstudios och biografföreningar som breddar
filmrepertoaren, eller studieförbund som erbjuder kurser
inom film och media. Inom skola (och kulturskola) krävs
dock ett mer omfattande ansvarstagande för att uppfylla
läroplanens intentioner. Enligt den ska skolundervisningen ge
alla barn och unga verktyg för att själva kunna uttrycka sig
med och förhålla sig till rörlig bild.

Insatser gjordes i följande evenemang:
-----------

Nordisk Panorama Film Festival, Malmö
Malmö Arab Film Festival
The Financing Forum for Kids Content, Malmö
Fantastisk Film Festival, Lund
Doc Lounge Malmö, Lund, Network
Lilla Filmfestivalen i Båstad
International Female Film Festival, Malmö
Lund Arch Film Festival
Human Rights Film Festival, Lund
Europaforum, Hässleholm

Projektet ”Bergman i Skåne” (se s 21 och s 11) innebar
fördjupade kommunsamarbeten liksom modellprojektet
”Art Rich Eslöv” (se s 7). Invigningen av nystartade Ystad
Studios Visitor Center i samarbete med Ystads kommun
gav en injektion till både filmpedagogisk verksamhet och
fiktionsturism (se s 9). 10 skånska kommuner deltog i Film
i skolan-dagen under BUFF och Film i Skåne medverkade
i en Länsstudiedag i film för kulturskolepedagoger från 6
kommuner. Vilka kommuner som har film inom kulturskolan
visas på kartan på s 11. Vad gäller samproduktion av film
samverkar Film i Skåne särskilt med Ystad-Österlen Filmfond
och Malmö stad. Film- och TV-inspelningar har under året
ägt rum i 15 skånska kommuner (se s 10), medan location
scouting ägt rum i 17 kommuner (sammanlagt 40 dagars
location scouting). Det i sin tur gav ca 85 inspelningsdagar av
gästande filmproduktioner utan övrig investering från Film i
Skåne.

Under året tog Film i Skånes konsulent Visning/Spridning
över ansvaret för spridnings- och visningsnätverket
CineSkåne, som samlar kommuner, biografer, visningsarrangörer och visningsaktörer. CineSkåne arrangerar bland
annat nätverksträffar och kompetensutveckling. Film i Skåne
uppdaterade också kunskaperna om Skånes biografer (se s 21).
Film i Skåne gjorde insatser i ett antal filmfestivaler och
filmevenemang som sker i regionen (se textrutan på s 4).
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Arbetet med teaterföreställningen ”En annan värld” (Malmö Stadsteater)
presenterades på Film i skolan-dagen under BUFF i Malmö. Foto: Emmalisa Pauli.

Prioriterat: Barn och unga
Svenska Filminstitutet och Fomp (Föreningen film och
mediepedagogik) Film i Skolan-dagen som är öppen
för deltagare från hela landet. Inom intresseföreningen
Filmregionerna producerade Film i Skåne en folder om film
i kulturskolan som spreds till alla kulturskolor i landet.

Ett av Film i Skånes övergripande mål är att film ska
betraktas som en viktig konst- och kommunikationsform
i Skåne. I det sammanhanget är samarbetet med
kommunerna avgörande, vilket framgår av texten på
s 5. I kommunerna, liksom i uppdraget till Film i Skåne
från Region Skånes kulturnämnd, är barn och unga en
prioriterad målgrupp för de kultursatsningar som görs.

Projektet ”Art Rich Eslöv” var av särskild betydelse då det
rörde sig om ett kommunalt modellprojekt i syfte att skapa
kontinuitet och långsiktighet för kommunens olika satsningar
på film och rörlig bild för barn och unga i skolan och på
fritiden. Projektet löper över tre år och innehåller allt från
fördjupad teori till praktiska workshops och diskussioner
kring vardagens utmaningar i form av personal, arbetstid
och budget. ”Art Rich Eslöv” (finansierat av Eslövs kommun,
Region Skånes Kulturnämnd, Svenska Filminstitutet och Film
i Skåne) presenterades första gången i större sammanhang
under det filmpolitiska toppmötet på Göteborgs filmfestival
2019. Ett annat pedagogiskt utvecklingsarbete var Ystad
Studios Visitor Center som öppnade i mars månad (se s 9).

I skolan når man alla barn. Film och rörlig bild som
verktyg för förståelse av omvärlden och förmedlare av
ungas röster, ryms i ämnen som till exempel svenska,
samhällskunskap och bild, men också i Skapande skolaprojekt, genom skolbioverksamhet och kulturskolans
utbud. Film i Skåne fokuserar på att stötta skolorna i det
arbetet genom rådgivning kring pedagogiska upplägg och
bidragsansökningar, nätverksträffar, kompetensutveckling
och temadagar. Men det är också viktigt att stimulera
ungas filmintresse på fritid, vilket kan ske tillsammans
med bibliotek, studieförbund, lovaktiviteter och annan
fritidsverksamhet. Det nätverk av frilansande filmpedagoger
som Film i Skåne tillhandahåller har stor bredd i sitt
kunnande och kan arbeta mot de flesta målgrupper och i
de flesta sammanhang. Deras insatser hade stor regional
spridning och flera pedagoger blev deltidsanställda på
kulturskolor. Oscar Wemmert, spelpedagog i nätverket,
fick dessutom många förfrågningar om spelpedagogiska
workshops - under året arbetade han i 6 skånska kommuner
under rubriken: ”Skapa och berätta med digitala spel”.

Film i Skåne samproducerar också film och TV för barn
och unga. Sett över tid kan man konstatera att Film
i Skåne under åren 2015-2018 spenderade 23,5% av
samproduktionsmedlen på utveckling och produktion av
film och TV för målgruppen barn och unga. Film i Skåne är
också medfinansiär av The Financing Forum for Kids Content
i Malmö, en internationell arena för finansiering av filmoch TV-innehåll för en ung målgrupp. Dessutom är Film i
Skåne aktivt inom Kids-Regio, ett nätverk inom Cine-Regio
(nätverket för regionala filmfonder i Europa).

Flera festivaler och filmevenemang som Film i Skåne gör
insatser i erbjuder också visningar för barn och unga.
Nordisk Panorama och Fantastisk Filmfestival är några
exempel. Under BUFF (Barn- och ungdomsfilmfestivalen
i Malmö) arrangerade Film i Skåne tillsammans med
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Ett upplevelsecenter för film
Torstensdotter Åhlin, vice ordförande i Region Skånes
Kulturnämnd samt Ralf Ivarsson, VD Film i Skåne. Sanna
Persson Halàpi var konferencier, Kulturskolans orkester
spelade och samtidigt pågick en workshop med skolklass i
centrats scenografier. Dagen efter var allmänheten välkomna
till Öppet Hus med fri entré och bjöds på Cirkus Imago i
cirkustältet med Anna Bergstrand, Pernilla Olsson och Frej
Bergstrand samt ”Invigningsmästerskap” med Ola Selmén
från Amigo Grande. I Vintergatans rymdskepp busade Pax
(Sanna Persson Halàpi) med besökarna. Sammanlagt besökte
346 personer invigningsdagarna.

Ända sedan Ystad Studios startade har tankar och planer
funnits på ett upplevelsecenter i direkt anslutning
till studion. Under flera år drev Film i Skåne den
pedagogiska verksamheten Ystad Studios Film Camp
i en av studiohallarna. Genom ett samarbete med
Ystads kommun och sammanslagning med kommunens
besökscenter för film, Cineteket, så kunde besöksnäring
och pedagogik mötas i en väsentligt större och mer
utvecklad satsning.
Ystad Studios Visitor Center (YSVC) invigdes den 16 mars,
men planeringen och förberedelserna, liksom ombyggnaden
startade året innan. Ystad Studios Visitor Center är ett
upplevelsecenter för film, där Ystads kommun och Film i
Skåne erbjuder ett innehållsrikt utbud av upplevelser och
lärande i filmens värld, vägg i vägg med den professionella
filminspelningsstudio som drivs av Film i Skåne.

Film i Skåne testade nya koncept för Cirkus Imago,
Wallanderscenografier och Vintergatans rymdskepp, samt
kompetensutvecklade också filmpedagognätverket i de nya
koncepten och lokalerna.
Ystads kommun har å sin sida bedrivit verksamhet med
animationsworkhops, seminarier, filmvetenskap för lärare
i den egna kommunen, höstlovsaktiviteter, filmkalas,
studiebesök, Wallanderturer och kortare filmpedagogiska
upplägg för skolor.

Öppnandet rönte stort intresse från både medier och
allmänhet då centret är unikt i Sverige. Intresserade
journalister och studiebesök togs i vissa fall emot redan
under pågående byggprocess. YSVC är sitt eget varumärke,
med logotype, grafisk profil, hemsida och facebooksida
samtidigt som centret är en del av både Film i Skånes och
Ystads kommuns verksamheter. Kommunen har i första hand
ansvar för besöksnäringsperspektivet med öppethållande för
allmänheten medan Film i Skåne ansvarar för den regionala
pedagogiska verksamhet som riktar sig till olika grupper,
främst skolor.

Totalt har YSVC haft 5338 besökare sedan invigningen i mars.
Av dessa kom 3452 besökare från Sverige, 306 besökare från
övriga nordiska länder, 880 besökare från Tyskland, 145 från
England, 360 från övriga Europa och 195 besökare från länder
utanför Europa. Ett antal av de internationella besökarna var
journalister eller influencers.

Invigningen och därefter
Ystad Studios Visitor Center invigdes 16 mars för
inbjudna gäster. Invigningstalade gjorde Kent Mårtensson,
kommunstyrelsens ordförande i Ystads kommun, Inger

Ystad Studios Visitor Center som är ett samarbete mellan Film i Skåne
och Ystads kommun, invigdes i mars. Foto: Daniel Permbo.
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Filminspelningar i Skåne 2018

Skånes kommuner och filmen – exempel
Driftsform biografer i Skåne

Film och TV
som spelats in

INFOGRAPHICS

Kommuner som både haft filminspelning och location scouting.

• 12 – TV-serie för ungdom
• Faunutland and the Lost Magic
– långfilm för barn
• Gråzon – TV-serie
• Kolsvart – TV-serie för barn
• Rain (Netflix) – TV-serie
• Snipp Snapp Snut – animation
för barn
• Systrar 1968 – TV-serie
• Säsong – långfilm
• Tsunami – TV-serie
• Valhalla – långfilm
• Väster om Friheten – TV-serie
• Yajamana (Indien) – långfilm
• Zoo – långfilm
• Dessutom flera vikingaprojekt
(både drama och dokumentär)
och en zombiefilm

INFOGRAPHICS
Kommunal Biograf/Regionmuseet
Ideell Förening
Bolagsform, AB eller övrigt

87,5 % av regionens medborgare har
tillgång till minst en biograf i den
egna kommunen. I de kommuner
som saknar registrerad biograf visas
film bland annat på bibliotek och
kulturhus. Läs mer på s 19.
Kommuner med minst 1 biograf
Kommuner som har film i kulturskolan

Kommuner som bara haft location scouting.

Kommuner med inskickade bidrag till Pixel Skånes Filmfestival
Kommuner med inspelningsplatser som ingår i projektet “Bergman i Skåne”

10

11

Om samproduktion
Guldbaggen och Kristoffer Jönsson belönades med en Bagge
för bästa foto i ”Trädgårdsgatan”.

Film och TV-världen är under förändring och fler och fler
TV-serier produceras. Nya aktörer kommer till i form av
streamingbolagen; det pressar i sin tur de traditionella
beställarna och TV-kanalerna till att öka sin produktion.
Film i Skåne har märkt det under ett antal år och förfrågningar om TV-serier kommer in i högre utsträckning
än tidigare.

Film i Skånes samproduktion av dokumentärprojekt har
under året präglats av strategiskt arbete för bredd och
flexibilitet. Bredden speglas av att insatser går från talangutvecklingsinsatser till filmare på väg och ett pris för bästa
dokumentär på Pixel, till internationella mångmiljonprojekt
med väletablerade regissörer och bolag.

Under 2018 genomfördes inte mindre än tre TV-serier samproducerade med Film i Skåne. Det var ”Väster om friheten”,
en internationell thriller som till huvudsak utspelar sig i
Berlin, men där stora delar spelades in i Malmö för att likna
Berlin. ”Väster om Friheten” är producerad av Anagram
Sverige för ZDF och SVT och regisseras av Barbara Eder och
får premiär under 2019. Anagram Sverige genomförde också
inspelningen av ”Systrar 1968”, en TV-serie i tre delar för
SVT, i regi av Kristina Humle. ”Systrar 1968” spelades in i
trakten kring Ystad och Sjöbo under sommaren och fick sin
premiär i julhelgen på SVT. Filmlance spelade in dramaserien
”Tsunami”, i regi av Henrik Georgsson, i och omkring Malmö.
Serien är i tre delar, görs för SVT och kommer ha sin premiär
senare under 2019.

Vi tar ställning till projekt oberoende av plattform. Under
året har VR-projektet ”The Moment of Freedom”, producerat
av Auto Images, mött publik i olika sammanhang och ett par
samproduktionsinsatser har gjorts i dokumentärserier, t ex
”Madame Deemas underbara resa”, av Tally-Ho Creatives.
Vi hoppas att denna flexibilitet bygger en hållbar regional
bransch där kreatörerna kan följa med väl i snabba skiften,
nya möjligheter och skapa projekt som når en publik med nya
medievanor.
Skånska kortfilmsprojekt inom Svenska Filminstitutets
satsning Moving Sweden fick stort genomslag, tre filmer blev
färdigställda under året och fick premiär under Göteborgs
filmfestival. Dessa var den animerade barnfilmen ”Stora
galaxer äter stjärnor” i regi av Anna Charlotte och producerad
av Ann Lundberg, Anagram Sverige, ”Ge allt” i regi av
Caroline Eriksson och producerad av Catherine Champagne,
Productions Populaires, och ”Min värld i din” i regi av Jenifer
Malmqvist och producerad av Emma Åkesdotter-Ronge,
Anagram Sverige. Den svenska kortfilmen ”The Bear” av
Johannes Stjärne Nilsson, Kostr-Film, var en av de första
svenska kortfilmer som fått produktionsstöd av både de
svenska och norska filminstituten.

Trenden för lång spelfilm är att det genomförs färre men
större projekt. I skuggan av det genomförs också fler filmer
med låg budget och så även i Skåne. Lågbudgetfilmerna har
lyckats väldigt bra på festival och fått goda recensioner, men
har ofta svårt att nå en publik.

“Systrar 1968”, TV-serie som sändes under julhelgen (producerad av
Anagram), inspelad i trakten av Ystad och Sjöbo. Foto: Erica Sandström
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Drazen Kuljanin hade premiär på sin film ”Balkan Noir”
i huvudtävlan på A-filmfestivalen i Warszawa, för att
senare egendistribuera filmen på biograf. Olof Spaak hade
premiär på ”Trädgårdsgatan” i en relativt stor sättning på
SFs biografer i augusti. Båda filmerna fick nomineringar till
13

Samproducerat 2018
LÅNGFILM & TV-SERIE
Tsunami, TV-serie, regi Henrik Georgsson, produktion Anders
Landström, Filmlance
Den tunna blå linjen, TV-serie, regi Sanna Lenken m fl,
produktion Martin Persson, Anagram Sverige
Breaking Surface, regi Joachim Hedén, produktion Julia
Gebauer, Way Creative
Faunutland and the Lost Magic, regi Marcus Ovnell,
produktion Marcus Ovnell, Jenny Lampa, Phelecan Films
Valhalla, regi Fener Ahmad, produktion Jacob Jarek, Profile
Pictures
Boy in Bollywood, regi Mirza Askari, produktion Mirza Askari,
Stefan Olsson, Connecting Bollywood
Snipp snapp snut och tråkmånsarna, regi Cecilia Actis, Mia
Hulterstam, produktion Emma Åkesdotter Ronge, Anagram
Sverige
Pew Pew Pew, regi och produktion Sergey Vasiljev, A Dog that
Bites
DOKUMENTÄR
With Love, regi Magnus Gertten, produktion Ove Rishøj
Jensen, Auto Images
Jozi Gold, regi Fredrik Gertten, Adam Welz, Sylvia
Vollenhoven, produktion, Margarete Jangård, WG Film
Gudrun/The Feminist, regi Hampus Linder, produktion Helene
Granqvist, Nordic Factory
Funkiskungen, regi och produktion Jessica Nettelbladt, Stefan
Berg, Masters of Reality/Lejoni
Sivandivan, regi Gustav Ahlgren & Emelie Jönsson, produktion
Fredrik Myrtell, Gustav Ahlgren & Emelie Jönsson, Ett Riktigt
Produktionsbolag/Klassefilm/Way Creative Films

6,3 miljoner såg skånska dokumentärer
Leslie Brinner, regi och produktion Stefan Berg, Masters of
Reality
Cirkusprinsessorna från Söderkulla, regi Åsa Sjöström,
produktion Ove Rishøj Jensen, Auto Images
Så inget händer dig, regi Lisa Rydberg och Lars Henrik
Andersson, produktion Lars Henrik Andersson
Slaget/Rekonstruktion, regi och produktion Helena Alvesalo,
Omnia Minima
Swedish Dream (Pixelvinnare), regi och produktion Johannes
Rydinger och Sadik Salem

Sedan den statliga filmpolitikens införande har det blivit
svårare att få tillgång till tittarsiffror och statistik över
visningar och festivaldeltagande. Det gör det också svårare
för Film i Skåne att redovisa heltäckande statistik på
området. Något vi däremot har full insyn i är tittarsiffror för
visningar i Sveriges Television.
Under 2018 hade Film i Skånes samproducerade
dokumentärfilmer som haft sin första visning på tv under
året en samlad tittarsiffra om 6,3 miljoner i Sverige - totalt

KORTFILM
Rut och Elias hemliga klubb, regi Pernilla Olsson, produktion
Mint AB
The Layers regi, Yilmaz Sen, produktion Yilmaz Sen, Visual
Arts & Design
Närkamp, regi Simon Elvås, produktion Annelie Ström,
Villaseca
Hard on, regi Johanna Rytell, produktion Nordic Factory Film
The Barber, regi Melanie Aronson, produktion Kiana Films
Kinematografi, regi Emma Bexell/ Stefan Stanisic, produktion
Tiny Beast Productions
Straight up, regi Therese Richert, produktion China Åhlander,
Cinema Film AB
Leken, regi Gustav Olsson, produktion Gustav Olsson Film
Hör dig skrika, regi Nellie Lexfors, produktion Carbs Collective

Skånska premiärer
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handlar det om 13 filmer och en dokumentär serie. Bland
filmerna återfinns ”Himlens mörkrum” av Nils Petter
Löfstedt, ”Brev till en seriemördare” av Manal Masri och
”Leslie brinner” av Stefan Berg. Serien var ”Madame Deemas
underbara resa” av Tally Hoo. SVT lade även upp ”Madame
Deemas underbara resa” i en arabisktextad version på sin
Play-plattform, i en särskild satsning i att nå nya målgrupper.
Tilläggas kan att TV-serien ”Bron” säsong fyra hade mellan
1,4 till 1,5 miljoner tittare per avsnitt.

Film i Skåne samarrangerade premiärer på följande samproducerade filmer/TV-serier:
18 april

”Balkan Noir” (lång fiktion), regi Drazen Kuljanin. Biograf Panora i Malmö. Arr. Film i Skåne,
Malmö stad och Film Facility.

29 juli

”Trädgårdsgatan” (lång fiktion), regi Olof Spaak. Biografteatern Scala i Ystad. Arr. YstadÖsterlen filmfond, Film i Skåne och Primodrom.

24 okt

”Leslie brinner” (lång dokumentär), regi Stefan Berg. Biograf Spegeln i Malmö. Arr. Film i
Skåne, Malmö Stad, Masters of Reality, Doc Lounge och biograf Spegeln.

26 nov

”Systrar 1968” (TV-serie i 3 delar, avsnitt 1 visades), regi Kristina Humle. Biografteatern Scala
i Ystad. Arr. Anagram, Film i Skåne och Ystads kommun.

5 dec

”The Bear” (kortfilm), regi Johannes Stjärne Nilsson och ”Känslan av att leran ligger fast”
(kortfilm), regi Terese Mörnvik och Pernilla Norrman. Biograf Panora i Malmö. Arr. Kostr-Film,
Mörnvik Film och Film i Skåne.
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Talang och kompetens
med filmfestivaler, filmregioner, filmutbildningar och Svenska
Filminstitutet.

Film i Skåne arbetar långsiktigt med talangutveckling
på flera nivåer. Målet är att skapa förutsättningar för
en stabil bransch, med möjlighet för ett inflöde av nya
röster och ny kompetens, där kontinuitet och långsiktig
samverkan är i fokus.

Producing People är ett 2-årigt fördjupande program för
producenter på väg att etablera sig i branschen och är en
samverkan mellan Film i Skåne och BoostHbg. Den andra
omgången av programmet startades i augusti. Programmet
fokuserar på att stärka producenterna i deras producentroll,
att fördjupa och utöka deras kompetens och att bygga
långsiktiga och hållbara nätverk regionalt, nationellt och
internationellt. Programmet fokuserar på individer och inte
projekt, och består av fyra producenter som träffar varandra
och processledarna regelbundet under programperioden.
Målet är att producenterna ska vara rustade för att leda och
ta tillvara på nya projekt och samtidigt stärka branschen.

Film i Skåne har, genom att både vara ett resurscentrum
och produktionscenter, unika möjligheter att följa, stötta
och utveckla filmskapare och team hela vägen från deras
första steg inom filmskapande till stora internationella
produktioner. En aktiv samverkan sker mellan de
olika avdelningarna; mellan Pixel Skånes filmfestival
och produktionsavdelningen, samt mellan dessa och
filmkommissionen och avdelningen för visning och
spridning. Det ger goda möjligheter att följa och synliggöra
filmskapare, dela nätverk och skapa broar och ingångar för
nya filmskapare och på så sätt tillföra ny kompetens till
branschen.

Den internationella samverkan för talangutvecklingen har
ökat de senaste åren, främst genom medlemsskapet i Screen
Talent Europe, ett europeiskt nätverk för organisationer med
talangutvecklingsfokus. Film i Skåne har också genomfört
insatser med ett talangutvecklingsperspektiv på CoProduction Market på Berlin Internationella Filmfestival, på
filmfestivalen i Cannes genomfördes Scandinavian Talents
on the Go och på filmfestivalen i Haugesund deltog vi i
Scandinavian Debut Pitch - ett skånskt projekt pitchades (se
s 21 för att läsa mer om Film i Skånes internationella arbete
med talangutveckling). Scandinavian Sharing genomfördes
för första gången under Stockholms Filmfestival.
Scandinavian Sharing var ett forum där producenter och
regissörer (vilka deltagit i genomförda event i Haugesund
och Cannes) fick reflektera och dela med sig av lärdomar till
varandra och till en intresserad publik. Projektet genomfördes
i samverkan med Film Stockholm/Filmbasen och Film Capital
Stockholm.

Inom talangutveckling fokuserar Film i Skåne på individer
i lika hög grad som på filmprojekt. Stor vikt läggs på att
skräddarsy lösningar och erbjuda stöttning och insatser
för djupgående utveckling av kreatörer och filmskapare.
Framgångsrika insatser har visat sig vara rådgivning,
finansiering av projekt, kompetensutveckling, utveckling av
nätverk, ”trygga rum”, ett synliggörande av filmskapare och
utrymme för utforskande.
Talangutvecklingsarbetet rör sig från det regionala till det
nationella och det internationella. På den regionala nivån sker
en samverkan med de regionala filmskolorna, filmfestivalerna
i regionen, Filmcentrum Syd och BoostHbg. Film i Skåne är
en av Sveriges drivande parter inom talangutvecklingen och
flera aktiva nationella samarbeten sker varje år, bland annat

Presentation av talangutvecklingsprogrammet Producing People under
Pixel Skånes Filmfestival. Fr v: Sofie Palage, producent, Ann Lundberg,
producent och Catherine Champagne, producent. Foto: Chloe Chiang.
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Bergman i Skåne
Flera av Ingmar Bergmans mest kända filmer spelades in i
Skåne och hans livsgärning har gjort starkt avtryck i regionen.
Projektet ”Ingmar Bergman i Skåne”, med stöd av Region
Skånes Kulturnämnd, inleddes våren 2018. Det har till syfte
att nationellt och internationellt synliggöra Skånes betydelse
för ett av världens mest betydelsefulla konstnärskap, samt
att samordna och stärka de aktiviteter som görs i regionen
för att uppmärksamma just detta. En hemsida lanseras 2019
med texter om de skånska platser som Bergman valde för
sina inspelningar och om de scener och filmer som spelades
in där. Förutom bilder från filmerna, hittar vi nya bilder från

platserna av malmöregissören och fotografen Nils Petter
Löfstedt (Gudlbaggenominerad för dokumentärfilmen
”Himlens mörkrum”) och scenografen Fanny Fager. Projektet
involverar 8 skånska kommuner varav 7 kommuner rymmer
inspelningsplatser till några av Bergmans mest kända filmer.
Inspelningsplatser finns i följande kommuner: Båstad (Hovs
Hallar, Norrvikens trädgårdar), Höganäs (Arild), Helsingborgs
stad (Pålsjö skog, Ramlösa), Sjöbo (Övedskloster), Trelleborg
(Jordberga slott), Lund (Lundagård) och Ystad (centrala
staden).

Biograflandskapet

Hovs hallar, Båstads kommun (nytaget foto av Nils Petter Löfstedt)
är inspelningsplats för bland andra ”Det sjunde inseglet” och
”Vargtimmen” i regi av Ingmar Bergman.
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Skåne har 33 kommuner och det finns minst en biograf i 24
av dem. 87,5 % av regionens invånare har tillgång till biograf
i den egna kommunen. Burlöv, Kävlinge, Lomma, Perstorp,
Staffanstorp, Svedala, Åstorp, Örkelljunga och Bjuv är
kommuner utan biograf, men vissa av dessa kommuner visar
istället film på biblioteket eller i kulturhuset. I de kommuner
där biograf saknas är avståndet till en biograf i närliggande
kommun oftast inte så stort. Barn och unga kan dock inte i
samma utsträckning vända sig till en grannkommun för att
få del av till exempel skolbio på biograf.
Idag finns 38 biografer med sammanlagt 82 salonger i Skåne.
Filmstaden öppnade sin nya biograf i Helsingborg under året,
och Nordisk Film planerar att öppna en ny biograf i Malmö
2020, med målet att tillgängliggöra ett större kultur- och filmutbud. Biograferna drivs till största delen i bolagsform eller
som ideell förening. I Skåne finns 2 kommunala biografer,
Flora i Sjöbo och Biorama i Skurup. Intima Biografteatern i
Kristianstad är en del av Regionmuseet Kristianstad.

Med hjälp av en enkät uppdaterade Film i Skåne kunskaperna
om de skånska biograferna utifrån ägarskap/kontaktpersoner,
upplevda tekniska behov och åtgärder för att nå ny publik och
förbättra lönsamheten. Fokus låg på de biografer som inte ingår
i en större biografkedja. 23 av 27 tillfrågade biografer svarade.
De förändringar som infördes i och med den statliga filmpolitiken (särskilt momshöjningen till 25%) har enligt biografbranschen tvingat fram höjda biljettpriser som ibland
påverkat publiksiffrorna negativt. Flera biografer har satsat
på billigare marknadsföring, arbetat med event och ökat
försäljningen av annat för att öka biografens attraktivitet och
kompensera för publikbortfall. Gemensamt för alla biografer
är osäkerheten kring vad den digitala teknikutvecklingen
kommer att kräva framöver i form av uppdateringar och
investeringar. De flesta mindre biografföretag eller föreningar
säger sig vara beroende av ekonomiskt stöd utifrån för att
finansiera kostsammare teknisk upprustning.
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“Madame Deemas underbara resa” (TV-serie producerad av
malmö-bolaget Tally-Ho och samproducerad av Film i Skåne) vann
pris som bästa reality-program på Kristallengalan. Foto: Tally-Ho.

Internationalisering som verktyg
För att nå Film i Skånes mål om en stärkt regional filmbransch och attraktion av kapital och uppmärksamhet
för Skåne är internationalisering ett viktigt verktyg.
I flertalet av Film i Skånes verksamheter och aktiviteter
löper detta som en röd tråd.

I arbetet med talangutveckling har den internationella
samverkan ökat de senaste åren, bland annat genom
medlemsskapet i Screen Talent Europe (europeiskt nätverk
för organisationer med talangutvecklingsfokus), vilket
bidragit med många nya samarbeten och kontakter.

Anledningen är självklar; de flesta större filmproduktioner
som genomförs i Sverige kräver internationell medfinansiering, och ju bättre internationellt nätverk Film i Skåne
har med europeiska kollegor desto bättre stöd kan vi vara för
våra kreatörer och producenter, ju mer våra filmkonsulenter
utvecklar ”best-practise” tillsammans med kollegor från när
och fjärran desto större regional effekt får vi på vårt arbete.

Den del av Film i Skåne som tydligast har internationalisering
i sitt uppdrag är Southern Sweden Film Commission
(SSFC). Uppgiften är såväl att marknadsföra Skåne som
inspelningsplats som att matcha regionala bolag och resurser
med internationella partners. Under året genomförde SSFC
internationella aktiviteter i Berlin, Mumbai, Cannes och
London. I Cannes hade den svensk-norska paviljongen (i
vilken SSFC är drivande) nästan 6000 gäster från 86 olika
länder.

Övergripande samarbetsforum för Film i Skåne är CineRegio (nätverk för regionala filmfonder i Europa). Nätverket
fungerar både som plattform för samarbeten inom
produktion och kompetensutveckling men också som
intresseorgan gentemot europeisk lagstiftning på film- och
medieområdet.

En annan viktig del är arbetet med kommunerna för att
underlätta för filmproduktion och bidra till det ”filmvänliga”
Skåne. Sedan några år tillbaka är SSFC också den samverkansplattform vi har med våra regionala kollegor i Småland och
Halland.

Mellan 2016-2018 har Film i Skåne varit partner i EUprojektet Southern Sweden Creatives, som letts av vårt
systerbolag Invest in Skåne och omfattat design, spel, film
och mediebransch. Syftet har varit att öka kulturella och
kreativa näringars exportmöjligheter. Projektet kom att
förstärka flera av våra internationella aktiviteter men också
främja kunskapsutbyte och samarbete mellan branscherna.
Inte minst kunde vi förstärka de skånska internationella
mötesplatserna för film: bland annat Nordisk Panorama och
Malmö Arab Film Festival. För filmnäringen är export i lika
hög grad att få till internationell finansiering i förväg till ett
filmprojekt som att sälja det utomlands när det är klart.

20

Samverkan mellan de 13 skandinaviska filmkommissionerna
- Scandinavian Locations – bytte namn till Nordic Film
Commissions i och med att Island blir ny medlem och att
planer finns för att arbeta närmare Grönland och Färöarna.
De europeiska filmkommissionernas motsvarighet till CineRegio är EUFCN, European Film Commissions Network där
Southern Sweden Film Commission är medlem. Möjligheten
för SSFC att kunna tillhandahålla fri location scouting,
matchmaking och annan service vid planering av inspelning
resulterade i att man tog emot gäster från USA, Indien,
Kanada, Belgien, Holland, Tyskland, Storbritannien, Danmark
och andra delar av Sverige (se s 10).
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Ekonomiskt utfall 2018

Uppdrag, organisation
och finansiering

INTÄKTER
Uppdragsersättning
Business Region Skåne
BRS projekt+investeringsfond
Verksamhetsbidrag
Region Skånes kulturnämnd

6 110
6110

Film i Skånes uppdrag styrs av ägardirektiv från Business Region
Skåne och handlar såväl om insatser som genererar tillväxt inom
skånsk filmbransch som främjandeinsatser kring filmen som
konstform. Den samlade målsättningen och insatserna uttrycks
bäst i den regionala strategin och handlingsplanen för rörlig
bild: film, digitala spel och transmedia 2015-2020. Ansvaret för
åtgärderna delar Film i Skåne med Region Skånes kulturnämnd
och Regionala utvecklingsnämnden. Det verksamhetsbidrag från
Region Skånes Kulturnämnd som Film i Skåne erhåller till de
filmfrämjande insatserna är förenat med särskilda villkor.

Övriga intäkter
Projektbidrag Region Skånes kulturnämnd
Projektbidrag Statens kulturråd
Barn Unga
Visning / Spridning
Produktion
Ystad Studios
Southern Sweden Film Commission

5 172
850
150
522
944
2047
527
132

Film i Skåne hade elva anställda inom områdena Företagsledning/administration, Barn och unga, Visning-Spridning,
Produktion, Ystad Studios och Southern Sweden Film
Commission. Huvudkontoret är placerat i Ystad Studios
medan bolaget har ytterligare ett kontor i Malmö.

tkr
23 460
21 060
2 400

SUMMA

34 742

KOSTNADER
Personal/Styrelse

-8 121

Kansli
Lokal Malmö / Ystad (del av Ystad Studios)
Adm övriga kostnader

-1 773
-371
-1 402

Barn och unga
Ystad Studios Visitor Center+ övr
verksamhetskostnader
Lokalkostnader (del av Ystad Studios)

-1 430
-944

Visning/Spridning
Spridning + övr verksamhetskostnader
Samarrangemang festivaler, branschmötesplatser inkl personal Nordisk Panorama

-3 293
-41
-3 252

-486

Produktion
Samproduktion av film, varav:
-- kortfilm
-- dokumentärfilm
-- långfilm TV-serier
Övriga verksamhetskostnader

-17 972
-16 795
-1 044
-2 307
-13 444
-1 177

Ystad Studios
Lokalkostnader
Övriga verksamhetskostnader

-1 534
-1 438
-96

Southern Sweden Film Commission
SUMMA
RESULTAT EFTER FINANSNETTO

Film i Skånes styrelse. Fr v: Hannes Holm, Katarina Andrén, Anna
Nordström Carlsson (ordförande), Tomas de Souza, Katarina Liljenberg.
Foto: Joakim Rang Strand. Infälld bild: Anders Rosengren, adjungerad
representant för Kommunförbundet Skåne. Foto: Sara Wihlborg.

-644
-34 767

Inom intresseföreningen Filmregionerna producerade Film
i Skåne en folder om film i kulturskolan som spreds till
kulturskolor över hela landet.

Kommunikation
Film i Skånes kommunikation skall tydliggöra Film i Skånes
roll i det skånska ekosystemet för film samt bidra till att
målen i den regionala handlingsplanen för film, rörlig bild,
transmedia och digitala spel uppnås. Kommunikationen skall
upplevas som tillgänglig, jämställd och spegla mångfald.
Utvärdering av kommunikationsinsatserna görs årligen
gentemot Kommunikationsplan och Kommunikationsstrategi.
Gemensamma satsningar görs tillsammans med övriga bolag
inom Business Region Skåne.

Film i Skåne har en hemsida och finns på sociala medier via
facebook och Instagram. Nytt för året var att Film i Skåne
också svarar för visst pedagogiskt innehåll på Ystad Studios
Visitor Centers hemsida.
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filmiskane.se

