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NYCKEL
ROLL
I

Stockholms stad har film länge varit
ett kraftigt eftersatt kulturområde.
Därav de betydande och strategiska
satsningar som skett och sker hos oss i
Stockholm sedan maktskiftet 2014, en
satsning på såväl skapande som visning
av film. Film är ett älskat kulturområde som når många oavsett ålder och
bakgrund.
Stockholms stad har nu gått in som fullvärdig medlem i Filmregion StockholmMälardalen (Filmregionen) där jag nu
också har äran att vara ordförande. De
utmaningar – och möjligheter – som
filmen har i Stockholms stad är ofta
desamma som hos övriga medlemmar
– ett växande antal kommuner i regionen. Nu tar vi tydliga gemensamma
steg framåt för en starkare filmregion.
En tydlig effekt är en kraftfull ökning av
den film som vi ser producerad i samarbete med Filmregionen. Inte minst
tack vare Filmregionens nätverk av
investeringsbolag.
Filmskapare har nu mycket större
möjligheter att förverkliga sin berättelse utan att behöva filma någon
annanstans och låtsas att det föreställer miljöer här hemma. Regionen
ska också bli mer attraktiv för filmare
från andra delar av landet och världen.
Filmregionens starkare muskler ökar
också mångfalden. En större bredd av
berättelser, bilder och perspektiv skapas och visas.

Film behöver så klart goda möjligheter
att nå en publik. Idag är ägandet av
befintliga biografer starkt koncentrerat
till ett fåtal aktörer och det finns ett
stort behov av alternativa visningsmöjligheter. Inom ramen för Filmregionens
branschöverskridande projekt Smart
Kreativ Stad påbörjades 2015 utvecklingen av en typ av nya experimentella
visningsmöjligheter. Ett projekt vi lär se
mycket av kommande år.
Med Smart Kreativ Stad ser vi också
än tydligare att filmen och den rörliga
bilden spelar en stor roll inom de kreativa och kulturella näringarna – en av
huvudstadsregionens styrkor. Vi ser hur
filmen är en dynamisk skärningspunkt
– här skapas kultur, jobb och tillväxt,
här främjas demokrati, dialog och regional utveckling.
Kamerakonsten handlar som bekant
ibland om dubbelexponering. På följande sidor kan vi se två perspektiv
stråla samman. Vi ser att film och rörlig
bild har en nyckelroll att spela i staden
och regionen. På samma gång ser vi
att staden och regionen kan spela en
nyckelroll i filmen.

Välkommen
till Filmregionen och
Film Capital of Scandinavia!
Roger Mogert, ordförande
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LYSKRAFT
Vd har ordet

2015

var ett lysande år
på flera sätt. Film
är – bokstavligt
talat – ljus och lyser upp. Samtidigt har
film en upplysande roll att spela när
det gäller att förmedla nya perspektiv
och inspirera.
2015 var året som visar hur viktigt
det är att ha både ett skarpt fokus
och ett bredare perspektiv. Vi blickar
tillbaka på ett år och ser tydligt hur
Filmregionen stärkte både sin fokuserade position som huvudstadsregionens produktionscentrum för film OCH
som regionens bredare samarbetsplattform inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på film, TV
och digitala media.
Den ursprungliga kärnverksamheten –
utveckling, filmkommission och finansiering av film – har under året stärkts.
Samtidigt har vår verksamhet vidareutvecklats i takt med det nya medielandskapet, vilket skapar nya möjligheter
för den rörliga bilden att röra sig ut ur
biomörkret, in i stadsrummet och spela
en större roll inom regional utveckling.

Särkt finansiering för
investering i filmproduktion
Stockholms stads inträde som fullvärdig medlem hösten 2014 innebar
att Filmregionen under första kvartalet 2015 stärktes med det största
kapitaltillskottet i Filmregionens

historia. Staden allokerade 20 miljoner kronor i Film Capital Stockholm
(”Stockholmsfonden”). En mycket
betydande kassa för filmproduktion
som har resulterat i en lång rad produktioner inom en bredd av format och
genrer – långfilm, dokumentärfilm, TV,
drama, komedi, familjefilm samt barnoch ungdomsfilm.

Ny ordförande
Stockholms stads kultur- och stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert utsågs till ny ordförande i Filmregionens
styrelse. På extrastämman i februari
avtackades också Anders Ekegren som
varit ordförande sedan 2007.

Stärkt branschöverskridande
samarbete
I konkurrens med en lång rad institutioner rodde Filmregionen hem regionens
främsta EU-projekt inom de kreativa
och kulturella näringarna. Det regionala partnerskapets beslut, ett par dagar
före midsommar, att tilldela 13 miljoner
kronor i EU-medel till Filmregionen
för att driva det nya projektet Smart
Kreativ Stad är en naturlig utveckling.
Filmregionens roll förändras i takt med
att medielandskapet förändras.
Smart Kreativ Stad är plattformen för
att stimulera samspelet mellan den kreativa/kulturella sektorn och andra sektorer för att främja dynamik, innova-

tion, affärsutveckling, regional tillväxt
och utvecklingen av en mer attraktiv,
tillgänglig och öppen region. Projektets
totala budget är 26 miljoner kronor för
perioden 2015–2020.
Projektet drivs av Filmregionen i samarbete med filmbranschen, kommuner,
landsting, högskolor, fastighetsbolag
och IT-sektorn. Responsen är enorm.

Från biomörker till
ljus i stadsrummet
Popupbio. Rörlig muralkonst.
Smart Kreativ Stad lyfter filmen ur
biomörkret, ger ljus och liv till bortglömda platser, visar att filmen har
en roll att spela i stadsutvecklingen hos våra medlemskommuner.
Stockholmsregionen ska lysa på
världskartan som en dynamisk plats,
där branscher och perspektiv möts, där
processer för innovation blir mer innovativa, lyser upp och skapar nytt.

Starka dokumentärer
På tal om lyskraft: Stig Björkmans dokumentär om Ingrid Bergman – JAG
ÄR INGRID – hade i maj världspremiär
på filmfestivalen i Cannes. Här ser vi
ett personligt porträtt av en stark kvinna som gick sin egen väg och på flera
sätt före sin tid. Sällan, om någonsin,
har en svensk filmpersonlighet varit
så framträdande på världens främsta
filmfestival. Filmregionen är sampro-

ducent till filmen genom Spellbound
Capital och Filminvestering i Örebro –
två privata fonder inom vårt nätverk av
investeringsbolag.
Samma dag som Ingrid Bergman skulle
ha fyllt 100 år (den 28 augusti) hade filmen en historisk premiär på Dramaten
i Stockholm.
Dokumentären TAIKON är ett annat
porträtt av en kvinna som gick i bräschen. I Gellert Tamas och Lawen
Mohtadis film ser vi Katarina Taikons
kraftfulla engagemang mot diskriminering och för lika rättigheter. Samt
det höga mänskliga pris som hon fick
betala. Filmen belyser ett viktigt stycke
samtidshistoria som visar att alla inte
är lika välkomna in i stugvärmen i det
svenska folkhemmet. Här ryms stora
frågor om universella värden, som
medmänsklighet och solidaritet – lika
aktuellt då som nu.
Filmregionen är samproducent av
TAIKON via Gotlands Filmfond, som
också gett filmen stöd. Filmen diskuterades på Bergmanveckan och visades
i Almedalen med efterföljande samtal.
Biopremiären ägde rum den 2 oktober.
STHLM Debut-filmen FÖRVARET
zoomar in på institutionaliserad kyla i
svenskt flyktingmottagande, samtidigt
som vi där också ser mänsklig värme
glimma till. Mycket mer om den filmen
lite längre fram.

Filmregionen
– Nobelregionen!
Vi är stolta över att samproducera en
film där årets Nobelpristagare i litteratur är med och skriver manus. Det blev
ett faktum den 8 oktober då det äntligen stod klart att Svetlana Aleksijevitj
fick Nobelpriset i litteratur. Den svenske filmaren Staffan Julén gör filmen A
JOURNEY INTO THE RUSSIAN SOUL
om och med Aleksijevitj. Filmen är
en samproduktion med Filmregionen
genom Gotlands Filmfond, som också
gett projektet utvecklingsstöd.

Det regnade Guldbaggar
Det är en mild underdrift att säga
att 2015 var året då STHLM Debut
fortsatte att imponera stort. Två filmer fick tillsammans en hel svärm av
Guldbaggar. TJUVHEDER – hårdslående socialrealism signerad Peter
Grönlund – nominerades till sex baggar
och plockade på sig fem! Nyss nämnda FÖRVARET belönades för bästa
dokumentärfilm!
STHLM Debut är en satsning på
långfilmsdebuterande regissörer
och producenter i StockholmMälardalsregionen. Ett samarbete
mellan Filmregionen, Film Stockholm/
Filmbasen och Stockholms internationella filmfestival med Stockholms läns
landsting som huvudfinansiär. STHLM
Debut är en klart lysande signal om att
samarbete lönar sig.

På följande sidor vill vi ge dig en bild –
många bilder – från ett år laddat med
energi. Vi ser en verksamhet med lyskraft och full fart framåt.
Resultatet av tre tydliga ledord:
Förtydliga, Förenkla, Förverkliga!

Vi ses!
Anette Mattsson, vd
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Utveckling
• Kompetens- och ledarskapsprogram
för filmbranschen i regionen.
• Nya alternativa format och distributionsvägar för film.

Filmkommission
• Kompetensutveckling (bl.a. genom workshops)
av tjänstemän i medlemskommunerna för
att säkerställa inspelningsvänlig miljö.
• Förenkling av logistik och tillståndshantering
för inspelningar i medlemskommunerna.
• Marknadsföring av regionen gentemot film- och TV-branschen på nationell, europeisk och internationell nivå.

Filmfinansiering
• Finansiering av filmproduktion i samarbete med ett nätverk av investeringsbolag.
• Uppbyggandet av nya former av filmfinansiering.

Smart Kreativ Stad
• Smart Kreativ Stad kan beskrivas som ett rörligt laboratorium för rörlig bild. En ny modell där
film, digitala media och innovativa processer spelar en nyckelroll för hållbar stadsutveckling.
• Filmregionens medlemmar erbjuds bland annat
lokala workshops där kompetenser inom film, rörlig bild och digitala media laborerar kring lokala
utmaningar med koppling till stadsutveckling.
• Smart Kreativ Stad är delvis finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond. Projektperioden är 2015–
2020. Därefter är planen att projektets verksamhet
ska ingå i Filmregionens ordinarie verksamhet.
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Filmregionens
akademi
Inom ramen för Filmregionens utvecklingsverksamhet har vi
samlat flera delar under den gemensamma rubriken Akademi.
Här är fokus på att:
• Kunskaps- och kompetensutveckla
• Coacha fram nästa generations filmare i STHLM Debut

• Filmregionens akademi

• Sparka upp dörren för att släppa in (eller ut) nya berättelser
i nya format genom samarbetet Moving Sweden

• Guldbaggar till nästa generations filmare

• Arrangera ledarskapsprogrammet Producenten som ledare

• Moving Sweden

• Stärka regionens manusförfattare med skräddarsydda satsningen
Entreprenörskap för manusförfattare

• Ny omgång STHLM Debut

• Ledarskapsprogram för producenter

• Entreprenörskap för manusförfattare
• Örebro Manuskonvent

• Tempo dokumentärfestival
• STOCKmotion
• Studiobar i Botkyrka

• Arrangera Örebro Manuskonvent – Nordens enda internationella mötesplats för manusförfattare – med några av världens främsta på området.

Ett lysande år
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BILD: JOHAN BERGMARK

Prisregn över nästa
generations filmare
2015 var året då STHLM Debut dominerade bland årets
Guldbaggar. Peter Grönlunds hårdslående socialrealism
TJUVHEDER var nominerad i hela sex kategorier och tog
hem priset i inte mindre än fem:
• Bästa kvinnliga huvudroll
• Bästa manuskript
• Bästa klipp
• Bästa kostym
• Bästa scenografi

P

roducenten Anna Weitz tillsammans med regissörerna Anna
Persson och Shaon Chakraborty
tilldelades Guldbaggen för Bästa dokumentärfilm för FÖRVARET.
Samma år belönades FÖRVARET också med VICTOR-priset för bästa film
producerad i Stockholm-Mälardalen.
Priset delas ut av Filmregionen i
samarbete med branschföreningen
Filmallians Stockholm-Mälardalen
(FAS) på det årliga branschminglet på
Stockholms filmfestival.

En framgångssaga – många
starka berättelser
STHLM Debut är en satsning på
långfilmsdebuterande regissörer
och producenter i StockholmMälardalsregionen. Ett samarbete
mellan Filmregionen, Film Stockholm/
Filmbasen och Stockholms internationella filmfestival. Huvudfinansiär är
Stockholms läns landsting.
Om 2015 var året då STHLM Debut
nådde sitt största publika genomslag
med premiärerna, recensionerna av
och priserna till TJUVHEDER och
FÖRVARET, så har satsningen även
föregående år tydligt visat att man
har en skarp blick och bra gehör för
att snappa upp, möta upp och coacha
regionens och Sveriges kanske allra
mest intressanta nya filmare, berättelser, röster och perspektiv.

Bästa
kortfilm
David Sandberg vann Guldbagge för Bästa
kortfilm med KUNG FURY. Filmen har fått
över 20 miljoner träffar på YouTube, gjort
succé på SVT Play och kvalificerade sig till
tävlan på filmfestivalen i Cannes, sektionen
Directors Fortnight.

F

ilmen är ett Moving Sweden-projekt – ett samarbete
mellan Svenska Filminstitutet, Sveriges Television,
regionala produktionscenter, däribland Filmregion
Stockholm-Mälardalen, samt regionala filmresurscenter.
Moving Sweden är en satsning som vill ge filmare tillfälle att
sparka upp nya dörrar, söka nya historier, flytta gränserna,
utmana gestaltandet och beröra publiken med starka berättelser i nya och spännande format. Satsningen vill främja
förnyelse och kontinuitet för svenska filmskapare, både för
dem som är i början av sin karriär, oavsett ålder och för dem
som redan är etablerade.
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Nästa generations filmare är här:

Välkommen
till en ny omgång med
STHLM Debut!

Utveckling
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Ledarskap är viktigt.
Därför gör vi ett
ledarskapsprogram
för producenter.

Många projekt ansökte till årets omgång av
STHLM Debut. 2015 års fem utvalda projekt är:
• BIODLAREN av Marcus Carlsson
• ANIARA av Pella Kågerman och Hugo Lilja
• CLARA SOLA av Nathalie Álvarez Mesén
• MIN FRANSKA REVOLUTION av Hanna Högstedt
• SON OF WAR av Zanyar Adami

DE DEBUTERANDE REGISSÖRERNA OCH PRODUCENTERNA I STHLM DEBUT: HANNA HÖGSTEDT, NATHALIE ÁLVAREZ MESÉN, NIMA
YOUSEFI, PELLA KÅGERMAN, ZANYAR ADAMI, MARCUS CARLSSON, LOVISA CHARLIER OCH HUGO LILJA.

Under våren startade en ny omgång
av Filmregionens ledarskapsprogram
Producenten som ledare. 13 producenter
deltar i programmets tredje omgång
som arrangeras med stöd av Svenska
Filminstitutet. Programmet har genom åren
fått stor uppmärksamhet, bland annat i
SVT Kulturnyheterna och Tidningen Chef.

BILD (FR V): JOHANNE ERIKSEN (PROCESSLEDARE), SUSANNE
BILLBERG (JAROWSKIJ), LINA JONSSON (ALTARFILM), MALINI
AHLBERG OCH FRANCY SUNTINGER (FILMANDE), MARIA DAHLIN
(AVANTI), CILLA HOLM (CILLA HOLM FILMPRODUKTION).
ÖVRE RADEN (FR V): ANNIKA BELLANDER (SF/TRE VÄNNER),
EMMA NYBERG (JAROWSKIJ), REBECKA HAMBERGER
(BREIDABLICK FILM), BEATA MANNHEIMER (PROJEKTLEDARE PÅ
FILMREGIONEN), SOFI PALAGE (PRIMODROM PRODUKTION).
I FOTOT SAKNAS ANNA WALLMARK (EYEWORKS), SUSANNE
KARLSSON (SALMONFOX) OCH ANNA WEITZ (RÅFILM OCH
MANTARAY).
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MAD MEN
+
HBO Europe
=

Örebro Manuskonvent 2015 med fokus
på konsten att skriva TV-drama

Vass penna –
slipad entrepenör
Välkommen till Entreprenörskap för manusförfattare

S

om manusförfattare är du expert på att skriva och analysera
texter, men är du lika bra på att
finna styrkor och svagheter i ditt eget
författarskap? Du skapar intressanta
karaktärer, men hur får du rätt personer och bolag intresserade av dig och
din kompetens? Hur hittar du den väg i
branschen som passar just dig och dina
projekt bäst?

Filmregionen har skräddarsytt en unik
seminarieserie för manusförfattare
med fokus på just de här frågorna.
Under hela 2015 har Filmregionen
arrangerat en serie föreläsningar och
workshops inom områden som karriärutveckling, marknadsanalys, omvärldsbevakning och marknadsföring för
manusförfattare.

D

en 1–2 september samlades ett
stort antal manusförfattare i
Örebro för två fullspäckade dagar med föreläsningar och workshops i
konsten att skriva TV-serier.
Filmregionen hade, i samarbete
med Svenska Filminstitutet, SVT,
MediaXchange och Kreativa Europa,

bjudit in några av världens främsta
inom internationell TV-produktion till
årets manuskonvent.
Här fanns personerna bakom några
av de mest populära TV-serierna i
Europa och USA. Bland annat Chris
Black och Victor Levin som båda har
skrivit för MAD MEN. Och Antony

Root, Executive Vice President för HBO
Europe. Och många fler.
Konventet arrangerades samtidigt som
Peace & Love Filmfestival/Live at Heart
i Örebro – en festival som Filmregionen
gav stöd till.
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Tempo
Documentary Award

Högt tempo med:

TEMPO
DOKUMENTÄR
FESTIVAL
2015 års upplaga av Tempo dokumentärfestival blev
en succé med en publikökning på nästan 50 procent.
Filmregionen har under flera år satsat på festivalen. Det
här året spelade Filmregionen också en nyckelroll under
flera programpunkter:
Tempo Transmedia

Work In Progress

Initiativ till ett Transmedia-stipendium
där ett av fem deltagande projekt fick
stöd att åka till Power to the Pixels Lab
i Skottland.

Beata Mannheimer var även moderator under Work In Progress som
visade delar ur tre dokumentärfilmer som samtliga fått stöd av bland
annat Filmregionen: Angela Bravos
INNANFÖR, Tora Mkandawire
Mårtens MARTHA & NIKI samt Anna
Hylanders ESTER BLENDA.

Tempo Pitch
Medfinansierade utvecklingsstöd till
Sophia Josephson, Lisa Josephson
och Susanne Karlsson för vinnarfilmen
TRYGGT, TRÅKIGT, NORSJÖ.
Filmregionens projektkoordinator
Beata Mannheimer satt i juryn.

Tempo Short Award
My Sandström med filmen
KULTURPENGAR gick hem som en
vinnare.

Filmpolitisk Hearing
Med Filmregionens ordförande tillika
Stockholms stads kultur- och stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert och
kulturlandstingsrådet Anna Starbrink.
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I

nte nog med att FÖRVARET hade
världspremiär på årets Tempofestival. Tora Mkandawire Mårtens
dansdokumentär MARTHA & NIKI
blev 2015 års vinnare av Tempo
Documentary Award.
Tora Mkandawire Mårtens är en av
Sveriges nya spännande röster inom
film. Hon föddes 1978 och är uppvuxen i Stockholm. Med en bakgrund
som stillbildsfotograf avslutade hon
sin utbildning i TV-produktion vid
Dramatiska institutet 2007.
Dansdokumentären MARTHA & NIKI,
som hon både regisserat och producerat med sitt produktionsbolag Neo
Publishing, dansade hem 2015 års
Tempo Documentary Award.
Den vann också Honorary Mention
Award på Nordisk Panorama där den
även var festivalens öppningsfilm, och
var uttagen till sektionen Panorama på
IDFA i Amsterdam.
Filmen har fått utvecklings- och produktionsstöd av Filmregionen samt är
samproducerad av SVT/K-Special.

Ett lysande år
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STOCKmotion
festivalen

Studiobar på
Subtopia i Botkyrka

YouTube film? Är mobilen den nya pennan? Vem väljer vilka bilder
er? Får alla göra film? Hur ser en riktig regissör ut? Är alla bilder lika
ycket värda? Kan film vara en demokratisk process? Hur lång är en
ortfilm? Vill du göra film? Finfilm? Fulfilm? Perspektiv? Politisk film?
mokratisk film? Är YouTube film? Är mobilen den nya pennan? Vem
er vilka bilder vi ser? Får alla göra film? Hur ser en riktig regissör ut?
alla bilder lika mycket värda? Kan film vara en demokratisk process?
r lång är en k ortfilm? Vill du göra film? Finfilm? Fulfilm? Perspektiv?
litisk film? Demokratisk film? Är YouTube film? Är mobilen den nya
ennan? Vem väljer vilka bilder vi ser? Får alla göra film? Hur ser en
tig regissör ut? Är alla bilder lika mycket värda? Kan film vara
n demokratisk process? Hur lång är en kortfilm? Vill du göra film?
10 – 11 OKTOBER
PÅDemokratisk
FILMHUSET
film? Fulfilm? Perspektiv?
Politisk film?
film? Är YouTube
m? Är mobilen den nya pennan? Vem väljer vilka bilder vi ser? Får alla
a film? Hur ser en riktigSeminarium
regissör ut? Är alla bilder
lika mycket värda?
Speed-dating för producenter
FEST
FÖR
FILMBRANSCH
OCHprocess?
FILMÄLSKARE
I ALLA
filmare!
Kan
film
vara
en demokratisk
Hur och
lång
är enÅLDRAR
kortfilm?
Filmregionens projektutvecklare
Beata
Mannheimer och produktionsansvarig
Lisa Widén informerar om verksamheten. Moderator: Zanyar Adami, tidigare chefredaktör för den prisbelönta
tidskriften Gringo.
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För speciellt inbjudna producenter
och filmare i regionen, ett gemensamt initiativ mellan Filmregionen och
Filmbasen/Film Stockholm. Ett unikt
tillfälle för producenter och filmare att
presentera sina projekt och visioner.
STOCKmotion är Stockholms läns
kort- och dokumentärfilmfestival där
filmskapare i alla åldrar ges plats på
vita duken. Huvudarrangör är Film
Stockholm/Filmbasen.

Panelsamtal: INNOVATION –
PRODUKTION – DISTRIBUTION
– Om konsten att göra nytt och
tänka framåt

F

ilmregionen och branschföreningen FAS bjöd in producenten
Anna Wallmark, som ligger bakom webbserier som PORTKOD 1525,
och Michael Werner, mannen bakom
Boxer, Magine och nu Flow Network.
Dragningen drog en stor publik.

ÖVRE BILD: BEATA MANNHEIMER,
PROJEKTUTVECKLARE FILMREGION
STOCKHOLM-MÄLARDALEN.
NEDRE BILD: FR. V. MODERATOR JOPPE
PIHLGREN, ANNA WALLMARK OCH
MICHAEL WERNER.
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SMART
KREATIV
STAD
Stärkt samarbetsplattform för de
kreativa och kulturella näringarna
Film, digitala media och innovativa processer i hållbar
stadsutveckling

F

ilm och digitala media är en central skärningspunkt inom de kreativa och kulturella näringarna med
kraftfull potential för tvärsektoriella synergier – i synnerhet stadsutveckling.
Smart Kreativ Stad är plattformen för
att stimulera samspelet mellan den kreativa/kulturella sektorn och andra sek-

torer för att främja dynamik, innovation, affärsutveckling, regional tillväxt
och utvecklingen av en mer attraktiv,
tillgänglig och öppen region.
Smart Kreativ Stad sammanför kompetens inom film, TV och digitala media
– bland annat scenografi, ljussättning,
animation och dataspelsutveckling –

med aktörer inom stadsplanering, fastigheter och IT.
Projektet tillför nya perspektiv och
öppnar nya fönster för rörlig bild i
stadsrummet, skapar mer dynamik och
interaktivitet, stärker affärsutveckling,
konkurrenskraft och hållbar tillväxt –
socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Projektet drivs av Filmregionen i samarbete med filmbranschen, kommuner
och landsting, högskolor, fastighetsbolag och IT-sektorn. Responsen är
enorm.
Projektets totala budget är 26 miljoner
kronor för perioden 2015–2020.

BILD: JULIEN NONNON / SAFARI URBAIN
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Smart Kreativ Stad

Pop up & light up
Stockholm capital region!
Nyckelroll för filmen i staden. Filmen rör sig ut ur biomörkret in i stadsrummet. Med Smart
Kreativ Stad erbjuds Filmregionens medlemskommuner flera konkreta mervärden, bland
annat i form av:
BILD: JULIEN NONNON / SAFARI URBAIN

Popupbio

Moving Murals

Drömmer du om att projicera din favoritfilm på en husvägg? Eller vill du göra
en mini-filmfestival i en park? Fylla ett
helt garage med videokonst? Som del
av projektet Smart Kreativ Stad har
du chansen att skapa din popupbio,
utomhus eller inomhus, någonstans i
Stockholmsregionen.

Bortglömda platser får nytt liv, nytt
ljus. I samarbete med medlemskommuner, aktörer inom fastigheter, IT och
kreatörer erbjuder Smart Kreativ Stad
medlemskommunerna möjlighet att
lysa upp bortglömda platser i stadsrummet för att på så vis skapa ett mer
intressant och attraktivt stadsrum.

Modell för innovativ
stadsutveckling
Vi har byggt upp en kreatörspool med
samlad kompetens från ett stort antal
kreatörer inom film och digitala media
som via en matchningsprocess slussas
vidare till pilotstudier/testlabb kring
konkreta utmaningar inom stadsutveckling i regionen.
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Mer än en roll
Filmproduktion spelar en betydande roll – eller
snarare flera roller – för en region. I filmen möts
och sammanstrålar flera perspektiv. Film är kultur.
Samtidigt är film näringsliv, jobb och demokrati.
På samma gång som filmen är en stark kulturform är
den också betydelsefull för såväl ekonomisk som social
hållbarhet och demokrati. Film är en central del av de
kreativa och kulturella näringarna. Filmen som konstruktiv
kraft och värdeskapare har inneburit att fler har fått upp
ögonen för filmens nya roll. Ett växande antal kommuner
och regioner – nationellt och internationellt – arbetar
strategiskt för att främja film. På den vägen skapar man
lokal och regional tillväxt utifrån en rad perspektiv.

Stimulerar den lokala ekonomin

Marknadsföringseffekt

Kultur och demokrati

När en produktion kommer till en stad
eller kommun innebär det en skjuts
för den lokala ekonomin. Effekten på
servicesektorn är närmast omedelbar.
Filmteamet behöver en rad olika tjänster och produkter på plats, t.ex. hotell,
restaurang, catering med mera.

En film eller TV-serie är många gånger
ett kraftfullt verktyg för en kommun
eller stad att nå ut till en nationell och
internationell publik. Det stimulerar
turism, vilket genererar jobb inom
besöksnäringen.

Film bidrar till att skapa ett öppet samhälle. Film kan stimulera förståelse,
intresse och engagemang. Den kan
ställa frågor, skapa empati, förmedla
nya perspektiv, berika såväl intellektuellt som emotionellt och konstnärligt.
Den kan stimulera samtal och dialog.
Den kan öppna nya horisonter för alla
åldrar, oavsett bakgrund. På så vis
skapar filmen valmöjligheter, lyser upp
stigar du inte visste fanns eller hittills
ignorerat. Film är ett brett inkluderande medium. Film kan få oss att relatera
till dig och mig, grupp och individ, stad
och land, Europa och resten av världen.

Millennium-filmerna är ett tydligt exempel på den stora ekonomiska effekt
som en film kan skapa för en region, i
synnerhet vad gäller marknadsföring
och turism. TV-serien MARIA LANG är
ett annat lite färskare exempel. I Nora
i Örebro län där man arbetat mycket
med turism i Maria Langs fotspår
märktes en omedelbar turisteffekt
kopplad till TV-serien.
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FILM
KOM
MIS
SION
Filmkommissionens verksamhet är inriktad på
att förenkla och ge service för filminspelningar i
regionen, att göra den mer filmvänlig. För att nå dit
jobbar filmkommissionen med kompetensutveckling
av tjänstemän hos medlemskommunerna – bland
annat i form av workshops. Filmkommissionen
marknadsför också regionen varje år på ett fåtal
selektivt utvalda filmfestivaler.

FOTO: ERIK MOLLBERG

Ett lysande år

Filminspelningar
Under året har Filmkommissionen
hjälpt flera inspelningar i regionen.
• Flera TV-serier
• Bl.a. MODUS, MARIA
WERN och ARNE DAHL
• Tio långfilmer
• En indisk långfilm
• Tre stora reklamfilmer
• Hanterat cirka 100 förfrågningar från utländsk TV
JOURNALISTEN ARVID STJÄRNBLOM (SVERRIR
GUDNASON) OCH KONSTNÄRSDOTTERN
LYDIA STILLE (KARIN FRANZ-KÖRLOF)
TRÄFFAS I SKÄRGÅRDEN EN VACKER
FÖRSOMMARKVÄLL. PERNILLA AUGUST
REGISSERAR FILMEN BASERAD PÅ HJALMAR
SÖDERBERGS KLASSISKA ROMAN DEN
ALLVARSAMMA LEKEN.

Ett lysande år
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FOTO: REBECKA MOEN

Location, location,
location:
Stärkt digital infrastruktur för locations!
Bildbanken är ett led i Filmregionens arbete
med att stärka marknadsföringen av medlemmarna gentemot film-, TV- och reklamfilmsbranschen. Något förenklat kan plattformen beskrivas som en digital bildbank
på webben.

SKÅDESPELERSKAN EVA RÖSE SPELAR MARIA WERN, EN DECKARSERIE MED STARK FÖRANKRING PÅ GOTLAND.

Internationell slagkraft
med lokal effekt
TV-serien MARIA WERN når en miljonpublik både
i Sverige och internationellt. Gotlands Filmfond är
samproducent av säsong 5 och 6 tillsammans med TV4
och produktionsbolaget Warner Bros. Inspelningarna äger
rum på Gotland där också handlingen utspelar sig.

E

tt av motkraven för att Gotlands
Filmfond skulle investera i MARIA
WERN-produktionen var ett så
kallat spenderingskrav, det vill säga att
produktionen spenderade en betydande del av sin budget lokalt på Gotland.
Spenderingskravet var på 200 procent
av investerat kapital.

Målet har följts upp och uppnåtts.
Utöver det har lokal arbetskraft på
Gotland fått möjlighet att arbeta med
produktionen och därmed erbjudits
utvecklingsmöjligheter.
Lägg därtill att Gotland som region
synliggörs i produktionen, vilket ger
möjlighet till fotspårsturism. Produk-

tionerna har fått bra uppmärksamhet
i media och det har bidragit till att
Gotland tornar upp som en region som
satsar på kulturellt högkvalitativa, internationellt gångbara produktioner.
Även samarbetet med Gotlands
Filmcenter, Film på Gotland och
Folkhögskolan i Fårösund har stärkts.
I samband med nya deckarfestivalen
Crime Time på Gotland, genomförde
produktionsbolaget Eyeworks (numera Warner Bros) både inspelning (13
augusti – 1 september) av den nya säsongen och galapremiär av den säsong
som spelades in 2014.

Den fungerar som ett avancerat skyltfönster för att synliggöra ett brett spektrum av
potentiella inspelningsplatser (locations)

hos Filmregionens medlemmar. Därigenom
kan producenter, platsletare, regissörer
med flera enkelt få tillgång till relevant bildmaterial, vilket på så vis underlättar deras
arbete med att hitta bra inspelningsmiljöer.
Bildbanken är klar och redo att användas.
Nästa steg är att medlemmarna länkar till
den via sina lokala hemsidor.

Ett lysande år
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Filmfestivaler

F

ilmregionen samarbetar med ett
selektivt urval av festivaler. På
plats arrangerar vi aktiviteter för
att marknadsföra regionen gentemot
filmbranschen – både nationellt och
internationellt.
På föregående sidor har vi redan rapporterat om Örebro filmfestival, Tempo dokumentärfestival och STOCKmotion. Här
presenterar vi vårt samarbete med några
ytterligare filmfestivaler.

I MAJ 2015 HADE DEN HYLLADE DOKUMENTÄREN OM INGRID BERGMAN – JAG ÄR INGRID – VÄRLDSPREMIÄR PÅ FILMFESTIVALEN I
CANNES, DÄR DEN VAR UTVALD I KATEGORIN CANNES CLASSIC. DEN LEGENDARISKA SVENSKA FILMSTJÄRNAN STOD I FOKUS UNDER
HELA FESTIVALEN. FILMEN FICK STÅENDE OVATIONER OCH DESSUTOM VAR INGRID BERGMAN LEDMOTIVET PÅ ÅRETS FESTIVALAFFISCH.
SÄLLAN, OM NÅGONSIN, HAR EN SVENSK FILMPERSONLIGHET VARIT SÅ FRAMTRÄDANDE PÅ VÄRLDENS FRÄMSTA FILMFESTIVAL

Ett lysande år
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SXSW
S

outh By Southwest (SXSW) är kanske världens just
nu främsta mötesplats och konferens för musik, film
och ”interactive”. Redan på festivalens första dag
deltog filmkommissionär Ingrid Rudefors från Filmregion
Stockholm-Mälardalen i en panel tillsammans med kollegorna Mikael Svensson från Film i Skåne och Truls Kontny från
Film Commission Norway. Fokus var inställt på att informera
om möjligheter för svensk-amerikanska samproduktioner.
Festivalen lockar närmare 150 000 besökare. Sveriges USAambassadör Björn Lyrvall uppskattade på plats att närmare
400 svenskar deltog det här året. En rad svenska teknikbolag
satsar hårt på festivalen, bland annat hade Spotify en kraftfull närvaro med flera svenska artister.

Prisutdelning på
Stockholms filmfestival
I

november varje år på Stockholms
filmfestival lyser Filmregionen upp
höstmörkret med ett filmmingel för
filmbranschen och filmregionens medlemmar. Ett event som för varje år har
blivit alltmer välbesökt. Kvällens höjdpunkt är prisutdelningen av VICTORpriset – som delas ut till bästa film producerad i Mälardalen.
2015 gratulerade juryn – bestående av
styrelsen för branschföreningen FAS –
RåFILM med producenten Anna Weitz
samt regissörerna Anna Persson och
Shaon Chakraborty för filmen FÖRVARET.
Priset delades ut av Stockholms kulturborgarråd och Filmregionens ordförande Roger Mogert.

Om VICTOR

Tidigare pristagare

Filmpriset VICTOR är instiftat av
Filmregion Stockholm-Mälardalen
och branschföreningen Filmallians
Stockholm-Mälardalen (FAS) med
stöd av Stockholm Business Region
Development. Juryn består av styrelsen för FAS.

Patrick Ryborn (Fladenfilm) för HIMLEN
ÄR OSKYLDIGT BLÅ (2011), Fredrik
Heinig och Mattias Nohrborg (B-Reel
Films) för dokumentären PALME (2012),
Lena Rehnberg (StellaNova Film) för
MONICA Z (2013) samt Martina Stöhr
Torell och Karin Fahlén (Chamdin &
Stöhr Film) för STOCKHOLM STORIES
(2014).
Priset är uppkallat efter den legendariske regissören Victor Sjöström.
Statyetten är designad av konstnären
Annica Johansson, baserad i Filmstaden
i Solna, där också Victor Sjöström var
verksam.

Ett lysande år
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Investeringar & stöd
• Kraftigt förstärkta resurser för filminvestering
• Nätverk av investeringsbolag
• Investeringar i 15 produktioner1
• Inspelningsstart för 5 produktioner
• Biopremiär för 6 långfilmer
• Stöd till 10 filmprojekt2
• Totalt antal långfilmer: 11
• Totalt antal långfilmsdokumentärer: 9
• Totalt antal TV-produktioner: 3
Kraftigt förstärkta resurser för
filminvestering
2015 blev Filmregionens starkaste investeringsår hittills. I samarbete med
dess nätverk av investeringsbolag
investerades 17,7 miljoner kronor i
filmproduktion.
Den i särklass mest betydelsefulla anledningen till den stärkta investeringskapaciteten bygger på att Stockholms
stad i det fjärde kvartalet 2014 allokerade 20 miljoner kronor i Film Capital
Stockholm (”Stockholmsfonden”).
Satsningen har i sin tur stimulerat flera
privata finansiärer att investera i film

Nätverk av investeringsbolag
En annan komponent i Filmregionens
styrka är att vi agerar utifrån ett nätverk av investeringsbolag där en del av
bolagen är offentligt finansierade medan andra är privat finansierade. Den
här ambidextriösa modellen är unik för
ett regionalt produktionscenter – ur
både ett nationellt och internationellt
perspektiv.

Offentlig finansiering
• Film Capital Stockholm
• Gotlands Filmfond
• Örebro Läns Filminvestering

Privat finansiering
• Spellbound Capital

Investeringar i 15 produktioner³

• Filminvestering i Örebro

Resultatet av Filmregionens stärkta
investeringskapacitet syns tydligt: 2015
blev ett år då vi kunde se en lång rad
närproducerade filmer inom en bredd
av format och genrer – långfilm, dokumentärfilm, TV, drama, komedi, familjefilm samt barn- och ungdomsfilm.

1 TSATSIKI, FARSAN och OLIVKRIGET har fått både investering och stöd. Därför är summan av antalet filmer som fått investering
och stöd (25) högre än summan av antalet långfilmer, dokumentärer och TV-produktioner (23).
2 Se fotnot 1.
3 Med en investering i en produktion avses att ett Letter of commitment har undertecknats under perioden 2015.01.01–2015.12.31.

Ett lysande år
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FOTO: KARIN ALFREDSSON

FOTO: ELLINOR HALLIN

TriArt Film och
Fundament Film Stockholm
presenterar

Flickan
Mamman och
Demonerna
en film av Suzanne Osten

REGI: SUZANNE OSTEN MANUSKRIPT: SUZANNE OSTEN OCH ERIK UDDENBERG FOTOGRAF: SEBASTIAN DANNEBORN KLIPPARE: SOFIE MARIE KRISTENSEN PRODUKTIONSDESIGN: KATARINA BONNEVIER SCENOGRAF: ÅSA ISACSSON KOSTYMTECKNARE: EMELIA CARLSSON GRAFISK FORMGIVARE: DANIEL BJUGÅRD STILLBILDSFOTOGRAF: SARA P BORGSTRÖM
KOMPOSITÖR: ANDERS NISKA LJUDSUPERVISOR: MATTIAS EKLUND KOREOGRAF: RASMUS ÖLME EXEKUTIV PRODUCENT: LARS PETTERSSON PRODUCENT: AGNETA J BERGENSTRÅHLE MEDVERKANDE: ESTHER QUIGLEY

MARIA SUNDBOM MAJA EMBRINK ULRIKA NILSSON SIMON NORRTHON GUSTAV DEINOFF ARDALAN ESMAILI MFL.

FILMEN ÄR PRODUCERAD AV FUNDAMENT FILM STOCKHOLM LARS PETTERSSON AB I SAMPRODUKTION MED SUZANNE OSTEN ABFILM CAPITAL STOCKHOLM/FILMREGION STOCKHOLM-MÄLARDALEN INDEPENDENT STUDIOS CHIMNEYSPELLBOUND CAPITAL I SAMARBETE MED FILMREGION STOCKHOLM-MÄLARDALEN
MED STÖD AV HENNING MANKELL SVENSKA FILMINSTITUTET NORDISK FILM OCH TV FOND SCHIZOFRENIFONDEN ÅLANDS LANDSKAPSREGERING OCH I SAMARBETE MED SVERIGES TELEVISION

FLICKAN MAMMAN och
DEMONERNA

En film om sorg och saknad, men också om kärleken som övervinner sorgen.
Producent/regissör Karin Ekberg är
dokumentärfilmare med en bakgrund
inom fotografi och journalistik. Hennes
långfilmsdebut ATT SKILJAS hade
premiär på CPH Dox 2013 och var invigningsfilm på Tempo dokumentärfes-

tival 2014. Den nominerades till både
Kristallen och Prix Europa.
Samproducent: Filmregion StockholmMälardalen/Film Capital Stockholm,
SVT m.fl. Karin Ekberg har tidigare
gått Filmregionens Mentorprogram för
kvinnliga producenter.

JAG ÄLSKAR DIG
– EN SKILSMÄSSOKOMEDI
Med bl.a. Christine Meltzer, Björn
Kjellman, Martina Haag, Sven-Bertil
Taube och Nour El Refai. Regi Johan
Brisinger, producent Lena Rehnberg,
StellaNova Film. Samproducerad av
Filmregion Stockholm-Mälardalen
i samarbete med Film Capital
Stockholm och Spellbound Capital.
Distributör: Nordisk Film.

FOTO: SVT NYHETER STOCKHOLM

Regisserad och skriven av Suzanne
Osten som tar avstamp i sin egen uppväxt och berättar en lika färgstark som
gripande film om ett barns kärlek och
lojalitet till sin förälder. Filmen som kan
beskrivas som en thriller för barn och
ett kärleksdrama för vuxna, utspelar sig
i Stockholm där den också är inspelad
och redigerad. Inspelning har också
gjorts i Solna, Sundbyberg, Botkyrka
och på Åland samt Independent
Studios i Nacka.

EFTER INEZ

Producerad av Fundament Film
Stockholm Lars Pettersson AB i
samproduktion med Suzanne Osten
AB, Filmregion Stockholm-Mälardalen
via Film Capital Stockholm och
Spellbound Capital, Independent
Studios samt Chimney. Med stöd
av Henning Mankell, Svenska
Filminstitutet, Nordisk Film och TV
Fond, Schizofrenifonden, Ålands landskapsregering och i samarbete med
Sveriges Television.

EN UNDERBAR JÄVLA JUL

STOCKHOLM MY LOVE
Långfilm med hög konstnärlig höjd om
två dagar i en kvinnas liv i Stockholm.
Regi Mark Cousins som också skrivit
manuset tillsammans med svenska
huvudproducenten Anita Oxburgh.
Australiensaren Christopher Doyle är
en av världens främsta filmfotografer
som bl.a. arbetat tillsammans med kinesiska mästerregissörerna Wong Karwai, Zhang Yimou samt Gus van Sant
och Barry Levinson.

Neneh Cherry gör här skådespelardebut, och hon har också skrivit ny musik
(producerad av Cameron Mcvey) till filmen. Inspelningen har ägt rum på flera
platser i Stockholm. Produktionsbolag
är svenska Migma Film i samproduktion med Bofa i Skottland och
Filmregion Stockholm-Mälardalen/Film
Capital Stockholm. Distributör: TriArt
Film.

Helena Bergströms familjekomedi
blev en rejäl publiksuccé – etta på
biotoppen! Camilla Thulin nominerades
till en Guldbagge för Bästa kostym.
I rollerna ser vi bland annat Maria
Lundqvist, Robert Gustafsson och
Helena Bergström. Manus av Edward
af Sillén (som också skriver manus till
Mello och Eurovision), Daniel Réhn
och Helena Bergström. Producerad
av Sweetwater, och distribuerad av
AB Svensk Filmindustri. Filmregionen
är samproducent via Film Capital
Stockholm.

JAG VILL INTE
BLI GAMMAL NU
Hon Guldbaggenominerades för sin
insats i Ruben Östlunds TURIST. Det
här är Fanni Metelius långfilmsdebut
som regissör – en film om intimitet och
en relation som tar slut. Producerad
av Rebecka Lafrenz och Mimmi Spång
på Garage Film. Produktionsstöd av
Svenska Filminstitutet. Samproducerad
av Filmregion Stockholm-Mälardalen/
Film Capital Stockholm. Distributör:
TriArt Film.

Ett lysande år

INNAN VI DÖR
SVT:s nya crimedrama spelas in
i Stockholmsområdet – såväl i
Stockholms innerstad som i Solna
och Sollentuna. I huvudrollerna ser vi
bl.a. Marie Richardson, Adam Pålsson
och Alexej Manvelev. Producerad av
B-Reel Films i samproduktion med SVT,
ZDF (bolagets största satsning hittills
i en svensk TV-dramaproduktion) och
Filmregion Stockholm-Mälardalen/
Film Capital Stockholm. Serien säljs
internationellt av ZDF Enterprises och
beräknas ha premiär tidig vår 2017 på
SVT1.

A JOURNEY INTO THE
RUSSIAN SOUL
Den svenske filmaren Staffan Julén
gör en film om årets nobelpristagare i
litteratur: Svetlana Aleksijevitj. Filmen
är en samproduktion med Filmregion
Stockholm-Mälardalen genom
Gotlands Filmfond, som också gett
projektet utvecklingsstöd.
En dokumentär berättad i ett fiktivt
ramverk, regisserad av Staffan Julén
som skrivit manus tillsammans med
Svetlana Aleksijevitj. Filmen görs för
både TV och bio med planerad visning
först på SVT K Special.
Producent Johan Seth på Overcoat
Productions.
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TAIKON
Dokumentären om Katarina Taikon
hade nationell premiär i början av oktober. Klipp presenterades på ett fullsatt
seminarium på Almedalsveckan. Regi
Lawen Mohtadi och Gellert Tamas,
producent Åsa Jacobsson. Filmen har
fått både utvecklingsstöd och investering av Gotlands Filmfond.
En viktig beståndsdel i filmen var den
roll Gotland och huset i Lärbro spelade i Katarinas Taikons liv. Det var hit
Katarina drog sig tillbaka och skrev
de älskade Katitzi-böckerna. Åren på
Gotland representerar en tid av samling och fokusering av ett konstnärskap
och en kamp för rättvisa som gav eko i
hela det svenska samhällsbygget.

Filmfinansiering
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”Att få möjlighet att filma det Stockholm som
många av våra manusförfattare har som en så
viktig komponent och
ibland till och med huvudroll i sina manus, som
exempelvis våra filmer
GENTLEMEN, DEN
ALLVARSAMMA LEKEN,
TJUVHEDER eller nu vår
TV-serie INNAN VI DÖR
känns underbart!”
Fredrik Heinig
Producent och Founding Partner, B-Reel Films

Ett lysande år
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Filmen är baserad på senaste Tsatsikiboken av författaren Moni NilssonBrännström som har skrivit filmens
manus och samtliga Tsatsiki-böckerna,
varav två redan med framgång gjorts
till film. Den ena filmen – TSATSIKI,
MORSAN och POLISEN – belönades
med en lång rad tunga Guldbaggar:
Bästa film, Bästa regi, Bästa manus och
Bästa foto. Moni Nilsson-Brännström
har en lång författarkarriär av framförallt barnböcker som sålts över hela
världen
Produceras av Susann Billberg på
Jarowskij (huvudproducent) och Lotta
Westberg. Susann Billberg har tidigare
producerat flera TV-serier för SVT, bl.a.
barn- och ungdomsserierna HABIB och
LAURA TRENTER (Emmy-nominerad)
samt LASERMANNEN. Hon har också
varit line-producer, för bl.a. de svenska
Millennium-filmerna.
Lisa James Larsson har tidigare regisserat Stockholmskomedin EGO och
den prisbelönta kortfilmen SMÅ BARN
STORA ORD. Hon har även regisserat
avsnitt ur TV-serien 100 CODE.
Distribueras av Nordisk Film.
Filmregion Stockholm-Mälardalen har
gett filmen produktionsstöd. I samarbete med Filmregionen investerar också Spellbound Capital.

Maud Nycanders senaste film –
PALME (2012) – sågs av 240 000 biobesökare i Sverige, fick två Guldbaggar
och ett sällan skådat genomslag i
samhällsdebatten. I samarbete med
producenten Rebecka Hamberger och
Jannike Åhlund ställer hon nu in fokus
på Harry Schein.
En samproduktion med Filmregion
Stockholm-Mälardalen via Film Capital
Stockholm och Spellbound Capital.

LABOR OF LOVE

THE WIFE

En film i gränslandet mellan konst och
dokumentär. Om en ballerinas sista år.
Gestaltad i närhet och rörelse, lyfter
den fram drivkraften hos en stor konstnär hängiven sin kärlek till dansen.
Huvudkaraktär är Marie Lindkvist,
hovdansös vid Kungliga Operan i
Stockholm.

Producenten Piodor Gustafsson och
regissören Björn Runges nya långfilmsdrama med Glenn Close i huvudrollen.
Jane Anderson är en Emmy-vinnande
manusförfattare som bl.a. skrivit för
TV-serien MAD MEN.
Samproduktion med Filmregion
Stockholm-Mälardalen/Film
Capital Stockholm och intresse från
Spellbound Capital.

Kersti Grunditz är en prisbelönt regissör och producent för bland annat filmen MICHAEL JACKSONS
KOREOGRAF – THE MAN BEHIND
THE THRONE. Hon har nyligen avslutat sin film CJDG – en film om Carl
Johan De Geer.
FOTO: JÖRN DONNER

CITIZEN SCHEIN

41

FOTO: NICKLAS KARPATY

TSATSIKI, FARSAN och
OLIVKRIGET

Filmfinansiering

Producenten Giuditta Sunnemark är
utbildad på Kungliga Operan och har
en lång karriär som dansare bakom sig.
Efter omskolning har hon arbetat som
producent i många år. Hennes senast
avslutade filmprojekt som producent
är VÄGENS ÄNDE som hon gjorde tillsammans med Maud Nycander 2014.
Produktionsbolag Ditta produktion.
Samproducent Filmregion StockholmMälardalen/Film Capital Stockholm.

INGMAR BERGMAN 100 ÅR

THE COLDEST CITY

Produktionsbolaget B-Reel Films producerar en långfilm och TV-serie i tre
delar om Ingmar Bergmans liv och
konstnärskap. Filmen med arbetstiteln
BERGMAN siktar på världspremiär i
Cannes 2018, samma år som filmskaparen skulle ha fyllt 100 år. Regissören
Jane Magnusson har tidigare gjort
bl.a. TRESPASSING BERGMAN och
BERGMANS VIDEO. Samproducerat
av Filmregion Stockholm-Mälardalen i
samarbete med Gotlands Filmfond och
Film Capital Stockholm.

Snabb thriller i spionmiljö med Charlize
Theron i huvudrollen. David Leitch är
– bokstavligt talat – en av Hollywoods
mest slagkraftiga regissörer. Han
har varit stuntman åt Brad Pitt i bl.a.
OCEAN’S ELEVEN, FIGHT CLUB
och SPY GAME. Och åt Jean-Claude
Van Damme. Och i MATRIX. Och i
THE BOURNE ULTIMATUM. Räkna
med gastkramande action. Svenska
Chimney är ett av filmens produktionsbolag. Spellbound Capital investerar i
produktionen via Filmregionen.
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Inspelningsstart 2015:
Fem produktioner
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Stöd
Sammanställning av filmer som fått utvecklingsoch produktionsstöd 2015: 1 969 000 kr.
Målet uppnått: Minst 10 % av budget.

• STOCKHOLM MY LOVE
• DEN ALLVARSAMMA LEKEN
• INNAN VI DÖR
• FLICKAN MAMMAN OCH DEMONERNA
• JAG ÄLSKAR DIG – EN SKILSMÄSSOKOMEDI

• TSATSIKI, FARSAN OCH OLIVKRIGET

500 000 kr (prodstöd)

• DRÖMSPEL (även Moving Sweden)

100 000 kr (prodstöd)

• DRAKHJÄRTA

200 000 kr (prodstöd)

• MARTHA & NIKI

250 000 kr (prodstöd)

• FLICKAN MAMMAN OCH DEMONERNA

Biopremiärer 2015:
Sex långfilmer
• FÖRVARET – 10 april

469 000 kr (prodstöd)4

• AMINA & ELSA

50 000 kr (utvstöd)

• BARA VÄNNER

100 000 kr (utvstöd)

• SILVANA IMAM

135 000 kr (utvstöd)

• SOM BRÖDER (även STHLM Debut)

115 000 kr (utvstöd)

• AV JORD ÄR DU KOMMEN

50 000 kr (utvstöd)5

• JAG ÄR INGRID – 25 augusti
Tillkommer gör filmer som fått stöd genom:

• TJUVHEDER – 20 september

• STHLM Debut (i samarbete med Filmbasen/Film Stockholm)
Den här satsningen har vi berättat om under kapitlet Utveckling.

• TAIKON – 2 oktober

• Tempo-pitch (25 000 kr) TRYCKT, TRÅKIGT, NORSJÖ
av Sophia Josephson och Lisa Josephson

• EN UNDERBAR JÄVLA JUL – 13 november

• STDH-pitch (25 000 kr) SCHEME BIRDS av Ellen Fiske
• STOCKmotion (25 000 kr) TURKKIOSKEN av Bahar Pars

• TSATSIKI, FARSAN OCH OLIVKRIGET – 11 december

4. Stöd från Ålands landskapsregering.
5. Stöd via Gotlands Filmfond. Normalt ges stöd à 50 000 kr till två filmer per år. 2014 gavs stöd till tre filmer, därför finansierade Gotlands Filmfond
en film 2015.
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Filmer 2015

Ett
lysande
filmår
2015

Sammanställning utifrån format
Antal långfilmer, långfilmsdokumentärer och TV-produktioner
som investerats i och/eller fått stöd.6
Långfilmer: 11
1.

EN UNDERBAR JÄVLA JUL
Komedi

2.

TSATSIKI, FARSAN OCH
OLIVKRIGET
Komedi för barn och ungdom

3. FLICKAN MAMMAN OCH
DEMONERNA
Thriller för barn och kärleksdrama
för vuxna
4. STOCKHOLM MY LOVE
Drama
5.

JAG ÄLSKAR DIG –
EN SKILSMÄSSOKOMEDI
Komedi

6. JAG VILL INTE BLI GAMMAL NU
Drama
7.

THE WIFE
Drama/internationell
samproduktion

8. THE COLDEST CITY
Thriller/internationell
samproduktion
9.

DRAKHJÄRTA
Barn- och ungdomsfilm.
Produktionsstöd från Filmregionen.

10. BARA VÄNNER
Drama. Utvecklingsstöd från
Filmregionen.

Långfilmsdokumentärer: 9
1.

TAIKON
Stöd och samproduktion via
Gotlands Filmfond

2.

MARTHA & NIKI
Produktionsstöd av Filmregionen

3. EFTER INEZ
Samproduktion med Film Capital
Stockholm
4. A JOURNEY INTO
THE RUSSIAN SOUL
Stöd och samproduktion via
Gotlands Filmfond
5.

TV-produktioner: 3
1.

INNAN VI DÖR
TV-serie/crimedrama/internationell samproduktion med Film
Capital Stockholm

2.

DRÖMSPEL
Även för bio. Produktionsstöd från
Filmregionen samt även stöd via
Moving Sweden.

3. AMINA & ELSA
Utvecklingsstöd

CITIZEN SCHEIN
Samproduktion med Film Capital
Stockholm och Spellbound Capital

6. LABOR OF LOVE
Samproduktion med Film Capital
Stockholm
7.

INGMAR BERGMAN 100 ÅR
Samproduktion med Gotlands
Filmfond och Film Capital
Stockholm

8. SILVANA IMAM
Dokumentär
9.

AV JORD ÄR DU KOMMEN
Utvecklingsstöd via Gotlands
Filmfond

11. SOM BRÖDER
Drama. Utvecklingsstöd från
Filmregionen samt stöd via
STHLM Debut.

6. Tillkommer gör filmer som fått stöd genom Tempo-pitch (25 000 kr till TRYCKT, TRÅKIGT, NORSJÖ av Sophia Josephson och Lisa Josephson),
STDH-pitch (25 000 kr till SCHEME BIRDS av Ellen Fiske) samt STOCKmotion (25 000 kr till TURKKIOSKEN av Bahar Pars).

FOTO: ERIK MOLBERG HANSEN

B-REEL OCH TRIART FILM PRESENTERAR

E N F I L M AV P E T E R G R Ö N LU N D

FOTO NADJA HALLSTRÖM

FOTO: JÖRN DONNER

TriArt Film och
Fundament Film Stockholm
presenterar

FOTO: REBECKA MOEN

Flickan
Mamman och
Demonerna
en film av Suzanne Osten
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