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Verksamhetsberättelse 2017
Film Capital Stockholm
Huvudstadsregionens filmfond – en samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna
med fokus på film, TV och rörlig bild.
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Ett historiskt år

Meit Fohlin
Ordförande

Foto: Region Gotland

Å

ret 2017 var på många vis ett år
att minnas. Det var i filmbranschen hela den revolution som
Metoo är startade och vi har påverkats
av dess kraft sedan dess. Uppropet
”Tystnad tagning” har präglat året
och i och med manifestationen på
Guldbaggegalan skrevs filmhistoria.
Filmregion Stockholm-Mälardalen
(nu Film Capital Stockholm!) har
mycket att vara stolta över! Vi har
fantastisk statistik när det kommer till
jämställdhet och för att ta nästa steg
behöver vi säkerställa att vi fortsätter
arbeta medvetet och systematiskt för
fler kvinnor i alla delar av filmproduktionen i linje med målen som Svenska
Filminstitutet satt upp.
Jag är glad och stolt över det förtroende jag fått sedan jag tillträdde
som ordförande i slutet av november.
Film är och har länge varit en viktig
utvecklingsfaktor för Gotland och med
min mångåriga erfarenhet av att jobba
med filmutbildning i synnerhet och
film i allmänhet ser jag fram emot att
kunna bidra i rollen som ordförande
framåt. Vi har mycket kvar att uträtta tillsammans. För att bli en än mer
tydlig kraft inom svensk film behöver
vi samverka mer både sinsemellan och
med andra. Målet att vara en tydlig
kraft i öst och en självklar och stark
partner internationellt behöver stärkas
ytterligare och vi har goda förutsättningar framåt!
Jag vill tacka alla medlemmar, styrelserepresentanter och personal för
ett fantastiskt väl genomfört år – nu
blickar vi framåt med gemensam kraft!
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Nya vindar och ljusnande framtid

2

017 var ett historiskt år. #metoo-rörelsen svepte över världen
med enorm kraft. Vittnesmålen
gav röst åt och belyste missförhållanden som alltför länge dolts i tystnad
och mörker. Några av filmens mest
fundamentala beståndsdelar är att
belysa och vara en progressiv kraft
framåt.
Film Capital Stockholm (tidigare
Filmregion Stockholm-Mälardalen) har
länge jobbat medvetet med jämställdhet, både inom organisationen och i
relation till resten av branschen.
Efter att det uppdagats att vår dåvarande ordförande agerat på ett sätt
som inte är acceptabelt genomförde vi
utan dröjsmål ett byte på den posten.
I de nya interimsstyrelserna tog Meit
Fohlin över ordförandeklubban i såväl
ekonomiska föreningen som verksamhetsbolaget.
Meit Fohlin är sedan länge väl insatt
i vår verksamhet – dels som styrelseledamot, dels sedan flera år genom
sitt arbete med filmfrågan på Gotland,
där hon till vardags är ordförande i
Regionstyrelsen. På så vis kunde en
smidig övergång utan något avbrott i
verksamheten säkerställas.
Det var också ett styrkebesked
att Stockholms stads vikarierande
kulturborgarråd Mirja Räihä trädde in
som ledamot i båda styrelserna samt
som ordförande i Stockholmsfondens
styrelse. Sammantaget innebar dessa
byten att den kvinnliga representationen i våra styrelser kunde stärkas.
Vi har även en hög andel kvinnliga
medarbetare. Och ser vi till kvinnlig
representation på nyckelpositioner
inom de samproduktioner som vi
investerat i genom vårt nätverk av
investeringsbolag, så är våra siffror
fortsatt starka nivån.
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2017 var också året då flera års trägen
opinionsbildning, där vi varit en viktig
aktör i samarbete med andra i branschen, nådde en viktig milstolpe.
Tillväxtverkets rapport för produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar togs
emot positivt av såväl kultur- som
näringsminister. Om förslaget antas av
Riksdagen så skulle det innebära ett
stort kliv framåt för hela landet och
vår region. Det ser nu ljusare ut än på
mycket länge för Sverige som inspelningsland.
På följande sidor vill vi ge dig en bild –
många bilder – från ett år som visar på
mycket god måluppfyllelse, ett stort
antal nya film- & TV-produktioner som
tillsammans fångar tre dimensioner –
bredd, höjd och djup. Här ser du ett
brett spektrum som rymmer såväl hög
konstnärlig höjd, som höga publiksiffror och djupdykning i angelägna
ämnen och frågeställningar.
Finns det också en fjärde dimension i
verksamheten?
Absolut, vår förmåga att se och skapa
nya samarbeten och röra oss framåt.
Välkommen till 2017! Välkommen till
Film Capital Stockholm 2018!
Anette Mattsson
Vd
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10 år och ny kostym!

N

är det här skrivs så har
Filmregion StockholmMälardalen växlat upp till ett
nytt namn – Film Capital Stockholm
– och nytt varumärke. Vi har då varit
verksamma i över 10 år.
Under den perioden har vi hunnit
samproducera och göra det möjligt
för ett stort antal film- och TVproduktioner som har satt vår region
på världskartan. Det har skapat jobb.
Ekonomisk och kulturell tillväxt. Ökad
jämställdhet. Nu växlar vi upp, och
ser fram emot nästa avsnitt med nytt
namn, ny hemsida och ny kraft.
Vårt fokus är oförändrat: Att utveckla våra medlemmar, vår region
och branschen här till en av Europas
främsta inom film, TV och rörlig bild.

Namnet på ägarföreningen oförändrat

Film Capital Stockholm –
vårt nya varumärke

Arbetet med ett nytt namn har pågått
i över 1,5 år – och har omfattat kontinuerlig dialog med samtliga medlemmar och förankring på medlemsmöte.
Namnet på ekonomiska föreningen
– Filmpool Stockholm-Mälardalen –
förblir oförändrat. Det är här i ägarföreningen som medlemmarna – kommuner och branschförening – ingår.

Verksamhetsbolaget – Filmregion
Stockholm-Mälardalen AB – får namnet Film Capital Stockholm. Det är ett
enklare namn som fungerar lika bra
på svenska som engelska. Film Capital
Stockholm blir det nya externa varumärket med ny logotyp. Varumärket
kommer att användas tillsammans
med en så kallad byline: Film i
Mälardalen, Gotland & Åland. Engelsk
version: Film in the Stockholm region.

Följ oss på filmcapitalstockholm.se
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Årets ljuspunkter

Beslut om 13 nya
samproduktioner!

8

Inspelningsstart av
Tårtgeneralen i Köping
(biotoppen 2018!)

Långt över 4,5 miljoner har sett
våra samproduktioner på bio eller
TV (inkluderas TV i andra länder
blir siffran långt större)

Inspelning av filmen
Stockholm med Ethan
Hawke och Noomi Rapace

2 Guldbaggar och
9 nomineringar,
1 Kristallen och
3 nomineringar

19 premiärer, bl.a.

Dokumentären Silvana – Väck mig
när ni vaknat, som uppmärksammas
på festivaler internationellt.

Ministrarna
för kultur och
näring tar
emot rapport
om incitament
för film- och
TV-produktion
i Sverige

Den tredje mest sedda svenska
filmen på bio i Sverige 2017 –
All Inclusive, med Suzanne Reuter

Nästa generations filmare tar
ett kliv fram i STHLM Debut

252 miljoner kr. i spend i regionen
för dessa samproduktioner, vilket
innebär 15 kr. tillbaka till regionen
per investerad krona

Välkommen till vår nya medlem – Danderyds kommun
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Foto: Mini Gemoll

Tårtgeneralen. Mikael Persbrandt under inspelningen av Filip Hammar och Fredrik Wikingssons långfilmsdebut.

Det här är Film Capital Stockholm
Vision
Att vara den självklara europeiska
partnern för nationella och internationella film- och TV-produktioner samt
stimulera innovation inom rörlig bild.

Verksamhetsområden

Filmfinansiering

Filmkommission

Utveckling

Vi samproducerar och investerar i film
och TV-drama.

Genom vår filmkommissionära service
förenklar vi för inspelning av film, TV
och reklamfilm samt marknadsför
regionen som inspelningsplats.

Vi framtidssäkrar branschen genom
bl.a. kompetensutveckling, samarbeten och stöd.

9
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Ny närproducerad film

F

ilm Capital Stockholm samproducerar och investerar i film och
TV i Mälardalen, på Gotland och
Åland. Vi är inriktade på professionell
svensk och internationell spel- och
dokumentärfilm av långfilmsformat
samt TV-drama.

Vårt nätverk av investeringsbolag

ANTAL PRODUKTIONER
PER FORMAT 2017

Film Capital Stockholm förvaltar fem
investeringsbolag med offentlig eller
privat finansiering. Bolagen i vårt
nätverk är:

Format

Antal

Spelfilm

6

Dokumentärfilm

4

Finansieringen görs genom olika
investeringsbolag, främst i form av
toppfinansiering. Under 2017 fattade de beslut om investeringar i 13
produktioner till ett totalt värde av
närmare 16,3 milj. kr.

Stockholm Film Fund (offentlig)

TV-serie

3

Film Capital Stockholms samproduktioner har regional förankring.
Spelfilmer och TV-serier produceras
helt eller delvis i någon av Film Capital
Stockholms medlemskommuner.
Dokumentärfilmer har sitt produktionsbolag i eller spelas in i regionen.

Bolaget har under 2017 fattat beslut
om investering i elva film- och TVproduktioner till ett totalt värde av
nästan 12,5 milj. kr.

MÅLUPPFYLLELSE
Gotlands Filmfond (offentlig)
Bolaget har under 2017 fattat beslut
om investering i två filmproduktioner
till ett totalt värde av 2,8 milj. kr.

Örebro Läns Filminvestering
(offentlig)
Bolaget har finansierat spelfilmen
Goliat med 500 000 kr.

Filminvestering i Örebro (privat)
Bolaget har finansierat spelfilmen Eld
och lågor med 300 000 kr.

Spellbound Capital (privat)
Har finansierat spelfilmen
000 kr.

med 200

Ett av verksamhetsmålen för 2017 var
att stärka nätverket av investeringsbolag så att antalet filminvesteringar
under året kan uppgå till minst 10.
Resultat: Överträffat mål med 16
investeringar
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Foto: Mantaray Film

”Utan Film Capital Stockholms stöd och engagemang i
Innan vi dör skulle troligtvis serien inte blivit av. Vi kunde
också fullt ut använda den stad, Stockholm, som berättelsen
baserades på och som spelade en av huvudrollerna.”
Maria Nordenberg, producent SVT Drama
Foto: Peter Cederling/SVT

Adam Pålsson och Marie
Richardsons spelar huvudrollerna i Innan vi dör säsong 2.
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Brett spektrum av film och TV
Samproduktioner 2017 per investeringsbolag
STOCKHOLM FILM FUND
Produktion

Kategori

Producent

Regissör

Manusförfattare

Goliat

Spelfilm

Mattias Nohrborg
Frida Bargo
/ B-Reel Films

Peter Grönlund

Peter Grönlund

Hjärtat

Spelfilm

Rebecka Lafrenz
Mimmi Spång
/ Garagefilm International

Fanni Metelius

Fanni Metelius

Innan vi dör säsong 2

TV-serie

Fredrik Heinig
Maria Nordenberg
/ B-Reel Films

Kristina Humle
Kristian Petri

Niklas Rockström

Julkalendern 2017:
Jakten på tidskristallen

TV-serie

Anna Wallmark
/ Warner

Oskar Mellander
Tord Danielsson

Oskar Mellander
Tord Danielsson

Lyubov – Kärlek på ryska

Dokumentärfilm

Johan Seth
/ Overcoat

Staffan Julén

Staffan Julén
Svetlana Aleksijevitj

Om det oändliga

Spelfilm

Pernilla Sandström
/ Roy Andersson Filmproduktion

Roy Andersson

Roy Andersson

Silvana – Väck mig när ni vaknat

Dokumentärfilm

Stina Gardell
Anna Weitz
/ Mantaray Film

Olivia Kastebring
Mika Gustafson
Christina Tsiobanelis

Olivia Kastebring
Mika Gustafson
Christina Tsiobanelis

Sthlm Requiem

TV-serie

Martina Stöhr
Piodor Gustafsson
Petra Jönsson
/ Black Spark & Kärnfilm production

Karin Fahlén
Lisa Ohlin

Jörgen Hjert
Pauline Wolff
Åsa Lantz

Stockholm

Spelfilm

Fredrik Zander / Sierra Affinity
Chimney

Robert Budreau

Robert Budreau

Eld och lågor

Spelfilm

Kristina Åberg
/ Atmo Rights

Måns Mårlind
Björn Stein

Måns Mårlind

The Life and Death of Yung Lean

Dokumentärfilm

David Herdies
Michael Krotkiewski
/ Momento Film

Henrik Burman

Clara Mannheimer
Henrik Burman

Foto: Ken Woroner, courtesy of Darius Films Inc ©

Ethan Hawke och Noomi Rapace
med flera i spelfilmen Stockholm
om Norrmalmstorgsdramat.
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Foto: Tina-Marie Qwiberg

Livets Vatten, en dokumentärfilm om
naturresursen sötvatten, är den tredje
filmen i en serie av fyra dokumentärfilmer om grundläggande frågor med
stor bäring på vår miljö. Regissören
Tina-Marie Qwibergs tidigare filmer,
Bieffekten om pollinering och Den sista skörden om vår odlingsbara mark,
har visats på SVT.

GOTLANDS FILMFOND
Produktion

Kategori

Producent

Bergman Island

Spelfilm

Charles Gilibert / CG Cinema
Mia Hansen-Løve
Erik Hemmendorff / Plattform Produktion

Regissör

Manusförfattare
Mia Hansen-Løve

Livets vatten

Dokumentärfilm

Mikael Qwiberg / Triq Produktion

Tina-Marie Qwiberg

Tina-Marie Qwiberg
Mikael Qwiberg

ÖREBRO LÄNS FILMINVESTERING
Produktion

Kategori

Producent

Regissör

Manusförfattare

Goliat

Spelfilm

Mattias Nohrborg
Frida Bargo / B-Reel Films

Peter Grönlund

Peter Grönlund

FILMINVESTERING I ÖREBRO
Produktion

Kategori

Producent

Regissör

Manusförfattare

Eld och lågor

Spelfilm

Kristina Åberg / Atmo Rights

Måns Mårlind
Björn Stein

Måns Mårlind

Produktion

Kategori

Producent

Regissör

Manusförfattare

Eld och lågor

Spelfilm

Kristina Åberg / Atmo Rights

Måns Mårlind
Björn Stein

Måns Mårlind

SPELLBOUND CAPITAL
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Film skapar tillväxt
Kulturell, social och
ekonomisk tillväxt

Stimulans av lokala
ekonomin

Kraftfull
marknadsföring

Filmen är inte bara en stark kulturform. Filmen är också betydelsefull för
såväl ekonomisk som social hållbarhet
och demokrati. Ett växande antal kommuner och regioner – nationellt och
internationellt – arbetar därför strategiskt för att främja film. Detta skapar
lokal och regional tillväxt utifrån en
rad perspektiv.

Filmproduktioner skapar arbetstillfällen. Det syns lättast genom att kika
på de långa eftertexterna som visas
i slutet på en film. En produktion i
kommunen innebär också en betydande kapitalinjektion för det lokala
näringslivet. Inspelningar efterfrågar
en rad tjänster inom servicenäringen
såsom hantverkare, catering, hyrbilar
och hotell.

En film eller TV-serie kan vara ett
positivt och starkt sätt för en kommun
eller stad att nå ut till en nationell och
internationell publik. Det stimulerar
turism, vilket genererar jobb inom
besöksnäringen.
Ett färskt exempel är Filip & Fredriks
Tårtgeneralen som både är inspelad
och utspelar sig i Köping. Även TVserien Jordskott som är inspelad i Sala
och Stockholm bör nämnas. Den har
nu sålts till 160 länder.

Spend 2017

D

e 13 filmer och TV-serier som
Film Capital Stockholm och
dess nätverk av investeringsbolag beslutat om att investera i under
2017, beräknas sammanlagt vid inspelningarnas slut ha spenderat över 252*
miljoner kronor i regionen på bl.a.
löner, utrustning, hotell och resor. Den
totala investeringssumman i dessa
samproduktioner är 16,8** milj. kr.
Det innebär att för varje satsad
krona har regionen fått tillbaka 15 kronor i form av spend. Alltså 15 gånger
investeringen!
Baserat på de siffror som vi har i
dagsläget för spend per kostnadspost
(för sju produktioner, varav två prognos), bestående av både faktisk data

* Värdet av spenden består av både faktisk
data och prognoser. För de sex produktioner med faktisk data är den totala spenden
runt 45 milj. kr. och spend/investerad
krona ca. 7 kr. För de sju produktioner med
prognoser, beroende på att inspelning inte
är klar än, är den totala spenden ca. 207
milj. kr. och spend/investerad krona ca. 20
kr. Dessa högre siffror för prognos beror
på att två stora TV-produktioner med stor
spend i regionen ännu inte har spelats in.

och prognoser, ser vi att runt hälften
av spenden läggs på lokal arbetskraft.
Det innefattar löner till bl.a. producenter, regissörer, filmarbetare och skådespelare och även inhyrda tjänster som
advokater och revisorer. En stor post
på ca 30% är efterproduktion (bl.a.
klippning, visuella effekter, ljudeffekter). Drygt 10% läggs på olika typer av
utrustning, medan resterande knappa
10% består av hotell, måltider, hyrbilar
och resor.
Även vår filmkommissionära service
bidrar till spend i regionen, särskilt
från de internationella storproduktioner som kommer hit för inspelning.

** Investeringssumman för 2017 är 16,3 milj. kr.,
men den totala investeringen i dessa produktioner över flera år är 16,8 milj. kr. Vi har
valt att räkna med vår totala investering i
de 13 produktionerna för vilka vi beräknar
spend.
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252 miljoner kr.

252 15
miljoner kronor
spend i regionen

kronor spend per
investerad krona

Spend i regionen för sju produktioner*, kr.

LÖNER/LOKAL
ARBETSKRAFT
43,4 milj. kr.

UTRUSTNING
9,4 milj. kr.

EFTERPRODUKTION
24,9 milj. kr.

* Siffrorna är baserade på tillgänglig data
för spend uppdelad på olika poster (fem
produktioner med faktisk data, två med
prognos). Produktionerna är samproduktioner där Film Capital Stockholm och dess
nätverk av investeringsbolag under 2017
tagit beslut om att investera.

HOTELL
3,8 milj. kr.

RESOR
1,3 milj. kr.

HYRBILAR
1,3 milj. kr.

MÅLTIDER
0,2 milj. kr.
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Stöd
Stöd
STHLM Debut*
Alla deltagare i programmet fick 100 000 kr var

Summa [kr]
500 000

Tempopitch
TITEL: Häxan Anna (dokumentärfilm)

25 000

STOCKmotion
TITEL: Svenskarna (kortfilm)

25 000

Smart Kreativ Stad
Stöd till Kreatörspoolen

422 720

Greenlight		

50 000

Total

MÅLUPPFYLLELSE
Ett av verksamhetsmålen för 2017 var
att stöd skulle uppgå till minst 10% av
budget.
Resultat: Nära målet med 9,2 % av
budget till stöd.

1 022 720

Foto: Film Capital Stockholm

Moving Murals i Hagalund,
del av Smart Kreativ Stad.

* Läs mer om STHLM Debut i kapitlet
Vi utvecklar.
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Ett vinnande recept
Filip Hammar och Fredrik Wikingssons dramakomedi
Tårtgeneralen är en kärleksfull hyllning till Köping, till alla
egensinniga kämpar och till alla som går samman för att uppnå
gemensamma mål.
Filmen med Mikael Persbrandt i huvudrollen levererar ett starkt budskap
– att med en tydlig vision och några
matskedar jäklaranamma är ingenting
omöjligt. Det här är faktiskt ett vinnande recept oavsett om du vill göra
världens längsta smörgåstårta, en film
om världens längsta smörgåstårta
eller för den delen få någonting gjort
oavsett vad!
För precis som en smörgåstårta har
många bottnar så har nämligen den
här filmen om världens längsta smörgåstårta flera viktiga beståndsdelar.
Den hade inte blivit av utan regionalt
samarbete och just precis några rejäla
matskedar vilja.
Film Capital Stockholm är stolt över
att tillsammans med Köpings kommun
kunnat vara med och göra verklighet av den här filmen. Kommunens
näringslivschef, Camilla Nilsson, och
hennes nätverk har spelat en nyckelroll. Vi ser mycket fram emot att
vidareutveckla det här samarbetet för
flera produktioner i Köping!

PRODUKTIONEN I SIFFROR
• Antal inspelningsdagar i Köping: 38
• Lokal spendering: 5 milj. kr.
• Biopublik: Hittills 290 000 personer

17
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Foto: Atmo Rights AB

Kraft för ökad jämställdhet

K

vinnor har länge varit kraftigt
underrepresenterade på nyckelpositioner inom svensk filmbransch. På många håll i branschen
är det dessvärre fortsatt den rådande
ordningen. Men det finns klart lysande
undantag, det visar statistik från de
filmer Film Capital Stockholm samproducerat genom sitt nätverk av investeringsbolag.
Fördelningen av kvinnor och män
på nyckelpositioner i Film Capital
Stockholms samproduktioner står sig
starkt både nationellt och internationellt. En del av förklaringen är att
vi i många år jobbat medvetet med
utvecklingsaktiviteter inriktade på att
lyfta kvinnliga filmare.
”Jag tror att fler kvinnor på ledande
positioner är en av flera vägar i rätt
riktning. På Film Capital Stockholm
är vi stolta över att ha höga andelar
kvinnliga producenter, regissörer och
manusförfattare i våra filmer – både i
en nationell och internationell jämförelse”, säger vd Anette Mattsson.

Jämställdhet 2017
Statistiken till höger baseras på de
13 produktioner som Film Capital
Stockholm beslutat om att samproducera via nätverket av investeringsbolag under 2017. Den översta diagramraden visar att ungefär lika många
kvinnor som män var manusförfattare,
regissör och producent, med en liten
övervikt av män. 30 kvinnor och 33
män har någon av dessa yrkesroller i
produktionerna.
De mellersta staplarna visar att
andelen produktioner med en kvinna
i en av yrkeskategorierna var något
lägre för manusförfattare och regissör,
och lika stor för producenter, jämfört
med andelen produktioner med en
man. Skillnaden beror delvis på att en
produktion har tre kvinnliga manusförfattare/regissörer.
De nedre cirkeldiagrammen visar
andelen män och kvinnor i produktionerna per yrkeskategori, enligt
en uträkningsmetod som Svenska
Filminstitutet tagit fram.
Våra styrelser har en övervikt av
kvinnor och andelen anställda kvinnor
är hög.

Albin Grenholm och Frida Gustavsson i spelfilmen Eld och lågor
om tivolit Gröna Lunds historia.

Film Capital Stockholm / Verksamhetsberättelse 2017

Vi finansierar

19

Statistik för samproduktioner 2017
Baserat på de 13 produktioner som
Film Capital Stockholm och dess nätverk av investeringsbolag beslutat att
samproducera under 2017.

Män

Kvinnor

Antal kvinnor och män som manusförfattare, regissör och producent
11

10

10

9

12

11

Antal produktioner med kvinna resp. man
som manusförfattare, regissör, producent

7

6

10

8

8

8

Andel män och kvinnor i produktionerna
per yrkeskategori*
60%

40%

58%

42%

49%

51%

Statistik för anställda och styrelser
Anställda i Film Capital Stockholm

Styrelsen i Filmpool StockholmMälardalen ekonomisk förening

Styrelsen i Film Capital Stockholm AB

1
3

3
4
6

* Andelen kvinnor och andelen män för
respektive produktion har summerats och
sedan delats med totala antalet produktioner. Metoden applicerad för att räkna fram
statistiken för ’ Andel män och kvinnor
i produktionerna per yrkeskategori’ har
utvecklats av Svenska Filminstitutet.

6
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Premiärer 2017

PREMIÄRER 2017
Premiär

Titel

Kategori

Regissör

Samproduktion/stöd

15 jan

Innan vi dör säsong 1

TV-serie/Drama, Thriller

Simon Kaijser
Kristian Petri
Kristina Humle
Jonas Westbom

Samproduktion

9 mar

Hjärta Norsjö

Dokumentärfilm

Sophia Josephson
Lisa Josephson

Stöd

10 mar

Citizen Schein

Dokumentärfilm/Biografi

Maud Nycander

Samproduktion

17 mar

Dröm vidare

Spelfilm/Drama

Rojda Sekersöz

Stöd (STHLM Debut)

24 mar

Stockholm My Love

Spelfilm/Drama, Musikal

Mark Cousins

Samproduktion

25 apr

Sista skörden

Dokumentärfilm/Miljö

Tina-Marie Qwiberg

Stöd

26 apr

Marie’s Attitude

Dokumentärfilm/Biografi

Kersti Grunditz

Samproduktion

6 maj

Gryningsfeber

Spelfilm/Drama

Péter Gárdos

Samproduktion

28 jul

Atomic Blonde

Spelfilm/Action, Thriller

David Leitch

Samproduktion

16 aug

Superswede: En film om Ronnie Peterson

Dokumentärfilm/Biografi

Henrik Jansson-Schweizer

Samproduktion

8 sep

Trafikljusen blir blå i morgon

Dokumentärfilm

Ragnhild Ekner

Stöd (STHLM Debut)

15 sep

Silvana – Väck mig när ni vaknat

Dokumentärfilm/Biografi

Olivia Kastebring
Mika Gustafson
Christina Tsiobanelis

Samproduktion/stöd

29 sep

Efter Inez

Dokumentärfilm

Karin Ekberg

Samproduktion

6 okt (TIFF)

Euphoria

Spelfilm/Drama

Lisa Langseth

Samproduktion

15 okt

Jordskott säsong 2

TV-serie/Crime, Drama

Henrik Björn
Daniel di Grado
Jakob Ström

Samproduktion/stöd

10 nov

All Inclusive

Spelfilm/Komedi

Karin Fahlén

Samproduktion

11 nov

Lyubov – Kärlek på ryska

Dokumentärfilm/Spelfilm

Staffan Julén

Samproduktion/stöd

1 dec

Julkalendern 2017:
Jakten på tidskristallen

TV-serie/Barn

Oskar Mellander
Tord Danielsson

Samproduktion

15 dec

Para Knas

Spelfilm/Drama, Action, Crime

Nikeisha Andersson

Samproduktion
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Säg hej till publiken

T

re solstolar och över 340 000
biofåtöljer. All Inclusive – med
Liv Mjönes, Suzanne Reuter och
Jennie Silvferhjelm i huvudrollerna –
blev den tredje mest sedda svenska
filmen på bio 2017, efter Solsidan och
Hundraåringen som smet från notan
och försvann.
I november 2017 så tystnade en av
våra finaste skådespelare och mest
personliga och varma röster, då Rikard
Wolff gick ur tiden. Djupt sorgligt och
rörande. Närmast kosmiskt vackert att
vi tillsammans med närmare 2,3 miljoner andra fick se hans sista nya roll i
TV-rutan i årets julkalender: Jakten på
tidskristallen
Lyubov – Kärlek på ryska. Silvana
– väck mig när ni vaknat. Det är
exempel på andra samproduktioner i
en annan del av vårt breda spektrum.
Här ser vi verk som inte nödvändigtvis
når det stora publikhavet. Men det
är berättelser som inte lämnar någon
oberörd, filmer som går på djupet.
Lyubov fick lysande recensioner och
visades på Liljevalchs i Stockholm.
Silvana gjorde ett hejdundrande
internationellt segertåg på en lång rad
filmfestivaler.
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Foto: Carl-Johan Paulin

Foto: Ellinor Hallin

Foto: Tina-Marie Qwiberg

Foto: Hasselbladporträtt

Öv: Efter Inez
Öh: Jordskott säsong 2
Nv: Superswede: Filmen om Ronnie Peterson
Nh: Sista skörden

4,6 miljoner sålda biljetter och TV-tittare!
Här följer exempel på publiksiffror
för de filmer och TV-serier som vi
samproducerat och som haft premiär
på bio elller TV 2017. Informationen
är baserad på tillgänglig statistik och
uppgifter från produktionsbolag alternativt distributör.
Denna statistik är exklusive internationella publiksiffror.

* Genomsnittligt antal tittare per avsnitt.

ANTAL SÅLDA BILJETTER OCH TV-TITTARE
Produktion

Kategori

Publik (antal biobiljetter/TV-tittare)

Julkalendern 2017: Jakten på
tidskristallen

TV-serie

1 867 000* SVT
422 382 SVTPlay

Sista skörden

Dokumentärfilm

768 000 SVT
91 814 SVTPlay

Jordskott säsong 2

TV-serie

537 000* SVT
128 000 SVTPlay

All Inclusive

Spelfilm

339 783 biljetter

Superswede: En film om Ronnie Peterson

Dokumentärfilm

48 107 biljetter

Citizen Schein

Dokumentärfilm

38 000 biljetter,
228 000 SVT
64 201 SVTPlay

Euphoria

Spelfilm

23 328 biljetter

Silvana – Väck mig när ni vaknat

Dokumentärfilm

ca. 10 000 biljetter
ca. 5 000 på specialvisningar

Hjärtat

Spelfilm

4 730 biljetter

Lyubov – Kärlek på ryska

Dokumentärfilm

2 787 på specialvisning
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Festivaler och utmärkelser
Flera av de filmer och TV-serier som Film Capital Stockholm
samproducerat eller gett stöd till under 2017 har vunnit fina
priser och utmärkt sig på festivaler.

Guldbaggar
Hela 11 nomineringar gick till filmer
som Film Capital Stockholm samproducerat eller gett stöd till. Två filmer
vann en Guldbagge.
Bästa dokumentärfilm:
Silvana – Väck mig när ni vaknat
Årets nykomling:
Rojda Sekersöz, regissör Dröm vidare
Foto: Johan Bergmark
Foto: NonStop Entertainment

Övriga nominerade

Gizem Erdogan, Evin Ahmad,
Segen Tesfai och Malin Persson
i Dröm Vidare, som deltog i
STHLM Debut.

Bästa kvinnliga huvudroll: Jennie
Silfverhjelm/All Inclusive, Evin
Ahmad/Dröm vidare
Bästa kvinnliga biroll: Gizem
Erdogan/Dröm vidare
Bästa manus: Maud Nycander,
Jannike Åhlund och Kersti Grunditz
Brennan/Citizen Schein
Bästa klipp: Kersti Grunditz Brennan/
Citizen Schein
Bästa ljud/ljuddesign: Mira Falk och
Brian Dyrby/Silvana – Väck mig när ni
vaknat
Bästa mask/smink: Sara Klänge/All
Inclusive
Bästa musik: Karl Frid och Pär Frid/
Citizen Schein
Guldbaggens publikpris: Superswede:
En film om Ronnie Peterson
Även en Moving Sweden-film var
nominerad: kortfilmen Nattbarn, med
regissör Sanna Lenken och producent
Annika Rogell. Film Capital Stockholm
var med och startade Moving Sweden
för tre år sedan.
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Kristallklart
Två av våra samproduktioner blev nominerade till Sveriges största TV-pris
Kristallen och en vann pris:
• Årets manliga skådespelare i en
TV-produktion 2017: Adam Pålsson,
Innan vi dör säsong 2.
Övriga nomineringar var:
• Årets Dokumentärprogram 2017:
Jag är Ingrid.
• Årets kvinnliga skådespelerska
i en TV-produktion 2017: Marie
Richardson, Innan vi dör säsong 2.
• Årets TV-drama 2017: Innan vi dör
säsong 2.

Ett urval av festivaler och utmärkelser
All Inclusive

Gryningsfeber

GULDBAGGE 2018:

FESTIVALER:

Nominerad: Bästa kvinnliga huvudroll
Nominerad: Bästa mask/smink

Human Rights-festivalen Lund 2016

FESTIVALER 2017:
Komedifestivalen (ej tävlan)

Citizen Schein

Lyubov – Kärlek på ryska
FESTIVALPRIS:
Nominerad: Tempo Documentary Award 2018

FESTIVALER:

GULDBAGGE 2018:

Docs Against Gravity Festival 2018

Nominerad: Bästa manus
Nominerad: Bästa klipp
Nominerad: Bästa musik

Silvana – Väck mig när ni vaknat

FESTIVALER:

Bästa dokumentärfilm

GULDBAGGE 2018:
Göteborgs Filmfestival 2017

Dröm Vidare (STHLM Debut)
GULDBAGGE 2018:
Årets nykomling Rojda Sekersöz, regissör
Nominerad: Bästa kvinnliga huvudroll
Nominerad: Bästa kvinnliga biroll

FESTIVALPRIS:
Svenska kyrkans filmpris Angelopriset och Publikens
pris på Göteborgs Filmfestival 2017.

FESTIVALER:
Nordiska Filmdagarna i Lübeck (öppnade festivalen)

Efter Inez
FESTIVALPRIS:
Tempo Documentary Award 2017
Nominerad: Prix Europa 2017

Euphoria
FESTIVALPRIS:
Nominerad: Dragon Award for Best Nordic Film,
Göteborg Film Festival 2018
Nominerad: Toronto International Film Festival 2017:
Platform Prize (Lisa Langseth)

FESTIVALPRIS:
Nominerad till Tempo Documentary Award 2018
Best Documentary, SEEyousound International
Independent Film Festival, Turin, Italy

FESTIVALER:
Tempo Documentary Film Festival, Stockholm
BUFF, Malmö
Nordisk Panorama, Malmö
International Independent Film Festival, Turin, Italy
IDFA, Amsterdam, The Netherlands
DocPoint, Helsinki, Finland
Docpoint, Tallinn, Estonia
SEEyousound International Independent Film
Festival, Turin, Italy
!f Istanbul International Independent Film Festival,
Turkey
Cineteca, Madrid, Spain
Thessaloniki International Documentary Film
Festival, Greece
One World Human Rights Documentary Film
Festival, Prague, Czech Republic
Vilnius Film Festival, Lithuania
One World Romania Human Rights & Documentary
Film Festival, Bucharest
CPH:DOX, Copenhagen, Denmark
Docudays UA International Human rights
documentary film festival, Ukraine

DocLounge, Finland
Northern Lights, Belarus
Crossing Europe film festival, Linz, Austria Dok.Fest,
München, Germany
CinéDOC, Tbilisi, Georgia
Beat Film, Moscow, Russia
Jecheon International Music & Film Festival, South
Korea
Vision du Réel, Switzerland
Kaunas IFF, Lithuania
Filmmor Women’s FF, Istanbul,Turkey
Flying Broom, Ankara, Turkey
Oslo:Pix, Norway
Kinodvor, Ljubljana, Slovenia
BY: LARM, Oslo, Norway
Riviera, Helsinki, Finland
Cleveland IFF, USA
Outview Queer FF, Greece
Kristiansand Int. Children FF, Norway
Docs Against Gravity, Poland

Superswede: En film om Ronnie
Peterson
GULDBAGGE 2018:
Nominerad: Guldbaggens publikpris

Trafikljusen blir blå i morgon
(STHLM Debut)
FESTIVALPRIS:
Hedersomnämnande på Tempo Dokumentärfestival
2017.
Regissör Ragnhild Ekner fick Stockholms stads
Kulturstipendium inom Film 2018. Motiveringen
löd: ”Med konstnärlig och berättande stringens
ger denna punkigt essäistiska dokumentärfilm
ett berörande livskollage. Ragnhild Ekners
personliga blick speglar vänskap och kreativitet,
tillhörighet och död i ett ungt Graffitistockholm.”

FESTIVALER:
Haga Göteborg
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En filmvänligare region

F

Produktionsincitament
Filmkommissionen har haft nära
samarbete med flera stora filmproduktioner som hade kunnat spelas in i vår
region om Sverige hade haft produktionsincitament.
Bland dessa stora produktioner finner vi Game of Thrones, The Girl in the
Spider’s Web, Stockholm och Mamma
Mia! Here we go again. Därför är det
mycket positivt att Tillväxtverket på
uppdrag av regeringen har tagit fram
en rapport om filmincitament som vi
har arbetat mycket med under året.
Foto: Film Capital Stockholm

ilm Capital Stockholms filmkommissionära verksamhet har
fokus på att förenkla för filminspelningar i medlemskommunerna.
Filmkommissionen marknadsför regionen gentemot film- och TV-branschen
i Sverige och utomlands så att fler
inspelningar kommer hit. Vi fungerar
sedan som en länk mellan filmbranschen och de aktörer som berörs av
inspelningar, såsom polis, trafikkontor
och myndigheter.
I Sverige ger vi service till spelfilm, dokumentärfilm och TV-drama
i huvudsak. Internationellt även till
underhållsprogram, TV-shower och
reklamfilm. Under året fanns ett stort
intresse från Bollywood (Indien har en
enorm filmindustri) för Stockholm och
Gotland. Intresset för att spela in film
i regionen var också betydande från
stora länder såsom Storbritannien,
Tyskland och USA. Flera team besökte
regionen och rekognocerade potentiella inspelningsplatser.

Foto: Film Capital Stockholm

Överst: Historisk milstolpe. December 2017
Tillväxtverkets rapport om produktionsincitament för filminspelningar i Sverige överlämnades till näringsministern och kulturministern.
Nederst: Till havs. Producenter från Australien inbjudna till Sverige för att nätverka med
svenska film- och TV-branschen.

2017: KOMMISSIONÄR SERVICE
TILL CA 130 PRODUKTIONER
• Ca. 70 internationella med budget < ca 200 milj. kr.
• 12 internationella med budget > ca 200 milj. kr.
eller stor spridning
• 20 svenska med budget < ca 20 milj. kr.
• 26 svenska med budget > ca 20 milj. kr.
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Foto: Christoffer Hjalmarsson

Peter Grönlunds andra
spelfilm heter Goliat.

Svenska inspelningar
Filmkommissionen har under 2017 hjälpt ett stort antal
produktioner att spela in i regionen. Exempel på svenska
produktioner:

Advokaten

Hassel

Aniara

De dagar som blommorna blommar

(SF Studios). TV-serie regisserad
av David Gerron och Geir Henning
Hopland.
(Meta Film Stockholm AB). Spelfilm
regisserad av Pella Kågerman och
Hugo Lilja.

Eld och lågor

(Atmo Rights AB) Spelfilm regisserad
av Måns Mårlind och Björn Stein.

Enkelstöten

(FLX). TV-serie/krimkomedi regisserad
av Felix Herngren för TV4.

Goliat

(B Reel Films). Regissör Peter
Grönlund, som slog igenom med
Tjuvheder. Inspelad i Örebro län och
Västmanland.

Gåsmamman säsong 3

(Endemol). Dramaserie producerad för
C More. Produktionen har haft sin bas
i Solna.

(Nice Drama) Den klassiska polisserien
återupplivas. Amir Chamdin regisserar, Ola Rapace spelar huvudrollen.

Morden i Sandhamn

(Filmlance). Kriminalserie som sänds
på TV4/ C More.

Sthlm Requiem

(SVT) Dramaserie av Jonas Gardell,
regisserad av Simon Kaijser.

(Black Spark & Kärnfilm production
AB). TV-serie regisserad av Karin
Fahlén och Lisa Ohlin.

Jordskott säsong 2

Ted – För kärlekens skull

Julkalendern: Jakten på tidskristallen

Tårtgeneralen

(Palladium Fiction). TV-serie regisserad av Henrik Björn och Daniel di
Grado. Inspelad i Stockholm och Sala.

(Warner/Eyeworks). Sändes på SVT i
december 2017.

Modus

(Miso Film, med produktionskontor i
Hägersten). Kriminalserie för TV4, har
även sålts internationellt till flera länder, bl.a. Tyskland, Frankrike, Spanien
och Storbritannien.

(Stella Nova Film AB). Spelfilm om
Ted Gärdestad regisserad av Hannes
Holm.
(Nexiko AB). Spelfilm regisserad av
Filip Hammar och Fredrik Wikingsson.

Vår tid är nu

(SVT). Dramaserie med premiär på
SVT i oktober 2017. SVT:s största dramasatsning genom tiderna.
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Foto: Filip Hammarström/Palladium Fiction

”Tack vare Film Capital Stockholms
finansiering och support kunde vi skapa
ytterligare en högkvalitativ säsong.”
Filip Hammarström, producent Jordskott I och II

Välkommen till Silverhöjd

Inspelning av Jordskott säsong 2
i Sala, a.k.a. Silverhöjd.

Finns det guld att gräva
i Sala Silvergruva?

Effekten för Sala och det
lokala näringslivet

Internationell
marknadsföring

Det verkar så. TV-serien Jordskott
har sålts till 160 länder. Inspelningen
ägde rum i Sala under 150 dagar i åtta
månader.

Produktionsteamet spenderade totalt
ca. 10 milj. kr. i Sala på bl.a. 1 000
hotellnätter, catering samt lokalt team
och skådespelare. Det betyder mycket
för näringsliv och jobb lokalt.

Sala med dess fantastiska och mytiska skogsmiljöer har blivit känt som
platsen Silverhöjd för en internationell
mångmiljonpublik.
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Foto: Zoltan Kirsch

Regissör Damon Gameau (till
höger) besökte Stockholm i tre
dagar för att filma delar av sin
senaste dokumentärfilm 2040.

Internationella inspelningar
Exempel på internationella stora produktioner
som Filmkommissionen hjälpt under 2017 och
som filmat i Stockholmsregionen.
Mamma Mia! Here We Go Again

Better Late than Never

Stockholm

Greyzone

The Girl in the Spider’s Web

2040

Amerikansk spelfilm regisserad av
Ol Parker.
Amerikansk spelfilm regisserad av
Robert Budreau.
Amerikansk spelfilm regisserad av
Fede Alvarez.

Amazing Race

Kinesisk reality-TV-serie baserad på
amerikanskt koncept, visas över hela
världen, ca. 800 milj. TV-tittare.

Reseprogram i USA, 15 miljoner
TV-tittare.
Dansk TV-serie inom drama/thriller för
TV4 och C More.
Dokumentärfilm med fokus på miljö
och som ställer frågan ”Hur skulle
framtiden se ut om vi omfamnade de
bästa lösningarna som finns idag”.
Regissör Damon Gameaus (bilden
ovan) tidigare film That Sugar Film
(2014) är prisbelönad och har visats i
över 30 länder.

Cirka 70 internationella mindre
film- och TV-produktioner
Förfrågningar har under året kommit
från produktionsbolag och TV-kanaler
från hela världen, bl.a. Storbritannien,
Tyskland, Polen, Kina och USA. Det
gäller allt från TV-inslag, reseprogram,
till dokumentärfilm och reklamfilmsinspelningar.
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Foto: Ken Woroner, courtesy of Darius Films Inc ©
Foto: Peder Strauss

På väg till banken. Ethan Hawke
går i land som Clark Olofsson
– på Långholmen – i en scen
i filmen Stockholm om Norrmalmstorgsdramat 1973.
Höger: Rekognosering i skärgården. Filmteamet bakom The
Girl in the Spider’s Web besöker
Grönskär utanför Sandhamn.

Stockholm

Nästa Millennium-film!

Film Capital Stockholm samproducerar nya storfilmen Stockholm om
Norrmalmstorgsdramat, med Ethan
Hawke och Noomi Rapace i huvudrollerna. En del av filmens exteriörer är
inspelade i Stockholm och resten av
filmen i Kanada. Vår filmkommissionär
hjälpte till att hitta bra inspelningsplatser och inspelning i Stockholm
ägde rum under maj 2017.

The Girl in the Spider’s Web. I augusti
2017 besökte producenter från Sony
tillsammans med regissören Fede
Alvarez Stockholm för att rekognosera
inspelningsplatser med vår filmkommissionär. Det ledde till inspelning på
flera platser i Stockholm, under en
vecka i april 2018.
The Girl in the Spider’s Web baseras
på fjärde boken i Millennium-serien,
skriven av David Lagercrantz efter
originalförfattaren Stieg Larssons död.
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Marknadsföring av regionen
Film Capital Stockholm marknadsför regionen och svensk
filmbransch gentemot internationella aktörer i olika
sammanhang i Sverige, Skandinavien och internationellt.

MARKNADSFÖRING AV REGIONEN
Event

Syfte

Datum

Berlin Filmfestival, Tyskland

Möte med filmkommissionärer i Europa

11–14 februari

IIFTC, Mumbai, Indien

Filmkommissionen marknadsför vår filmregion
på film- och turismmässan i Mumbai

februari

Göteborgs Filmfestival

TV-drama dagarna. Mingel med internationella aktörer.

1–4 februari

Fête de l’Europe, Frankrike

Film Capital Stockholm och Stockholm Business Region
visar filmen Stockholm My Love i Stadshuset i Paris

12–14 maj

Cannes Film Festival, Frankrike

Film Capital Stockholm ordnar mingel, deltar i seminarium
om spel och film, och ordnar producentträff

18–22 maj

Filmfestivalen i Haugesund, Norge

Film Capital Stockholm organiserade pitch-event
Scandinavian Debuts tillsammans med Filmlab
Norway/Mediefabrikken, Film i Skåne, Filmbasen

augusti

Toronto Film Festival, Kanada

Samproduktionen Euphoria i tävlan

9–14 september

Nordisk Panorama, Malmö

Möte med Cine Regio och Docu Regio, nätverk för europeiska
fimfonder. Seminarium om grön film (miljövänlig filmproduktion).

25–27 september

AFCI Cineposium, Los Angeles

Möte i AFCI (Association of Film Commissioners International)

19–21 oktober

Screen City Biennial, Stavanger, Norge

Festival för rörlig bild i stadsrummet. Artikel om
Smart Kreativ Stad i peer-reviewed journal som
utkommer som del av festivalens forskningsdel.

oktober

Filmfokus, England

Filmkommissionen marknadsför vår filmregion

4–6 december

Foto: Atmo Rights AB

Varmt välkommen! Vi arbetar med att film- och TV-branschen ska känna sig välkomna i vår
region. Här en bild från ett av våra mest aktuella exempel – Eld och Lågor, inspelad på bl.a.
Djurgården i Stockholm och med Robert Gustafsson i rollen som tivolidirektör. För regin står
Sveriges internationellt hetaste regiduo: Måns Mårlind och Björn Stein (Bron, Känn ingen sorg).
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Talang- och kompetensutveckling
Film Capital Stockholms utvecklingsverksamhet fokuserar
på talang- och kompetensutveckling av film- och TV-branschen
i regionen. Och på innovation.

I takt med att antalet produktioner
och inspelningar ökar i Stockholm,
ökar efterfrågan på kompetent arbetskraft. Film Capital Stockholm, i
samarbete med Kunskapsförbundet
Väst, skickade under året in en ansökan till Yrkeshögskolemyndigheten om
att starta en utbildning i Stockholm
liknande den befintliga filmarbetarutbildningen i Trollhättan.

Foto: Film Capital Stockholm

Filmarbetarutbildning

”Den ökade internationella efterfrågan
på svensk film och TV-produktion ökar
i sin tur efterfrågan på kompetens
inom en rad yrkeskategorier inom
filmbranschen. Stockholmsregionen
står inför en positiv utmaning – och
möjlighet! – att etablera en FAUutbildning som gör det möjligt för fler
personer att få jobb här samtidigt som
regionens konkurrenskraft stärks på
den internationella filmkartan.”
Anette Mattsson
Vd, Film Capital Stockholm

Scandinavian talents on the go i Cannes

Moving Sweden

Scandinavian talents on the go

Moving Sweden var en treårig satsning som varade fram till december
2017. Fokus var inställt på filmberättare – både etablerade och nya
talanger. Här gavs tillfälle att sparka
upp nya dörrar, söka nya starka berättelser, flytta gränser och beröra i
spännande former.
Stöden gick till fiktion, hybrid,
animation och barnfilm med fyra
olika spellängder: 30, 45 och 60
minuter samt kortserier. Bakom
samarbetet stod Sveriges Television,
Svenska Filminstitutet, Regionala
filmresurscentrum, Film Capital
Stockholm, Filmpool Nord, Film i
Skåne och Film Väst.

Under 2017 påbörjades Scandinavian
talents on the go, ett samarbete
mellan de skandinaviska talangutvecklingsprogrammen STHLM
Debut (Film Capital Stockholm,
Filmbasen), Producing People (Film
i Skåne) och Film Lab Norway (bl.a.
Mediefabrikken).

Nio talangfulla producenter fick
under Cannes Film Festival lära sig om
festivalen, nätverka med branschfolk
och möjlighet att presentera sig själva
och sina projekt. På filmfestivalen i
Haugesund fick producenterna pitcha
sina projekt för publik och panel.
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Foto: Mikael Ström

STHLM Debut
Sveriges hetaste växthus

Nästa generations filmare.
Victoria Verseau, Malin Hüber,
Isabella Carbonell, Jonas Westbom, Ellen Fiske, Ellinor Hallin,
Lovisa Sirén och Siri Hjorton
Wagner.

De flerfaldigt Guldbaggebelönade Tjuvheder, Förvaret och
Dröm vidare har alla gjort det – deltagit i STHLM Debut,
utvecklingsprogrammet som ger regissörer och deras
producenter ett extra stöd när de utvecklar sin första långfilm.

S

THLM Debut består dels av
ett finansiellt utvecklingsstöd,
dels av praktiska insatser som
workshops och coaching. STHLM
Debut är ett samarbete mellan Film
Capital Stockholm, Film Stockholm/
Filmbasen och Stockholms internationella filmfestival. Finansiärer är
Stockholms läns landsting och Film
Capital Stockholm.
Omgång sex startade i april 2017
och består av följande produktioner.

Dogborn
Isabella Carbonell, regi
Cecilia Forsberg Becker, producent StellaNova Film

Isabella Carbonell är regissör och
manusförfattare född och uppvuxen i
Stockholm. Hon har gjort flera kortfilmer och 2015 visades hennes kortfilm
Pojkarna på Cannes Filmfestival.
Filmen har vunnit priser på festivaler
världen över.

En svensk tiger
Jonas Westbom, regi
Markus Waltå & Eliza Jones, producenter Grand Slam

Jonas Westbom gick regilinjen på
Dramatiska Institutet 2009–2012 och
har sedan dess regisserat avsnitt i
TV-serierna Min bror Kollokungen och
Innan vi dör.

Meril
Victoria Verseau, regi
Malin Hüber, producent HER Film

Victoria Verseau är konstnär och
filmskapare utbildad vid Kungliga
Konsthögskolan. Hon rör sig mellan
uttryck som fotografi, rörlig bild,
installation och performance. Victoria
utgår från den egna erfarenheten som
transperson. Hennes kortfilm Exercise
One visades på GIFF/Folkets Bio 2017.

Sagres
Lovisa Sirén, regi
Siri Hjorton Wagner, producent [sic] film

Lovisa Sirén är verksam som manusförfattare, filmregissör och klippare.

Hennes filmer har prisbelönats
i Startsladden GIFF och Uppsala
Internationella Filmfestival. 2016 och
2017 var hon Guldbaggenominerad
med kortfilmerna Audition och Baby.

Scheme Birds
Ellen Fiske & Ellinor Hallin, regi
Mario Adamson, producent Sisyfos Film Productions

Ellen Fiske är utbildad dokumentärfilmsregissör vid StDH efter att
ha studerat på Biskops Arnö och
Birkagårdens dokumentärlinje. Hon
har tidigare regisserat Moja Mama,
Keep me Safe och Lone dads.
Ellinor Hallin är fotograf och regissör
utbildad vid Birkagårdens dokumentärlinje och StDH. Hon har jobbat som
fotograf på flera uppmärksammade
produktioner. Tillsammans har Ellen
och Ellinor gjort kortfilmen Det röda
som fick hederspris i manustävlingen
Efter Bergman 2012 och hade premiär
på GIFF 2015.
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Samlar och kompetensutvecklar regionen
Vad har prisutdelning, Virtual Reality, seminarier och
Speed-dating gemensamt? De är aktiviteter som Film
Capital Stockholm har medarrangerat på tre filmfestivaler.

Speed-dating på
STOCKmotion
Filmfestival
Under STOCKmotion i oktober
arrangerade Film Capital Stockholm
och Filmbasen en speed-dating mellan
etablerade producenter och talangfulla filmare från Filmbasen. Eventet har
ordnats varje år sedan 2014 och har
lett till både kunskaputbyte och flera
samarbeten.
Film Capital Stockholm delade även
ut priset Stockmotion 27+ till Manolo
Diaz Rämö för kortfilmen Svenskarna.

Tempo
Dokumentärfilmsfestival
Film Capital Stockholm samarbetar
sedan flera år med Tempo dokumentärfestival – Sveriges största festival
för dokumentära uttryck. På festivalen
i mars arrangerades Tempo pitch tillsammans med Svenska Filminstitutet
(SFI) och SVT. Vinsten kammades hem
av projektet Häxan Anna, regi Peter
Gerdehag, producenter Zara Arrehed
och Malcolm Dixelius.
Vi deltog även i seminariet Samtal
pågår som fokuserar på visning och
spridning, bl.a. tillsammans med
Filmbasen, SFI, SVT, Non Stop, Triart
och FHP Tempo.
Film Capital Stockholm var även
delaktigt i ett VR (Virtual Reality)
show case Det levda baklänges av
Osynliga teatern och Afripedia Dance
Battle 360° av Senay Berhe och Marie
Skovgaard.

Stockholm Filmfestival
I november deltog Film Capital
Stockholm i filmfestivalen dels genom
att leda ett seminarium med fokus
Åskådarperspektiv (del av Smart
Kreativ Stad) där bl.a. där STHLM
Debut-filmerna presenterades, dels
genom prisutdelning av Victorpriset
samt branschmingel.
Victorpriset till bästa film producerad i regionen gick till Ivica Zubak
(regi, manus), Abbe Hassan (producent) och Can Demirtas (manus) för
filmen Måste gitt. Priset delas ut i
samarbete med Stockholm Business
Region och branschföreningen FAS.

Foto: Film Capital Stockholm

Victor-priset. Abbe Hassan och
Anette Mattsson
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Filmens nyckelroll för
stadsutveckling
Smart Kreativ Stad är ett rörligt laboratorium med en
verktygslåda för innovativ stadsutveckling i StockholmMälardalen. I samarbete med kommun, akademi och
näringsliv väcker vi slumrande, bortglömda platser till liv.

P

De sju genomförda och avslutade
pilotstudierna vid projektperiodens
halvtid är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kreatörspoolen
Smart Kreativ Stads kreatörspool
samlar idag över 300 kreatörer vars
kompetens kan slussas till uppdrag
inom projektet. Ambitionen är att på
sikt utveckla Kreatörspoolen till en
samlingsplats för kompetenser inom
film och rörlig bild.

Kulturen och livet
mellan husen
Dåvarande landshövding i Stockholms
län Chris Heister arrangerade i augusti
en seminariekväll med fokus på Film
Capital Stockholm och filmens nyckelroll för stadsutveckling. Ett stort
antal kommuner och fastighetsbolag
informerades om Smart Kreativ Stad
och dess betydelse för regionen.
Foto: Film Capital Stockholm

rojektet är branschöverskridande
och intresset är stort. Ett brett
spektrum av kreatörer inom film,
TV och rörlig bild – bl.a. scenografi,
ljussättning, animation och dataspelsutveckling – möter här aktörer inom
stadsplanering, arkitekter, fastighetsägare och IT.
Samarbeten genomförs i form av
pilotstudier som omfattar minst tre
aspekter: (1) Rörlig bild som främjande
för stadsutveckling, (2) Samverkan
mellan KKN och stadsutveckling (3)
Synliggörande och tillämpning av
kompetenser inom filmbranschen.

Play or Pause Cinema
Popup Cinema
Fisksätra vibes
Next stop Brunkebergstorg
Safari Urbain Stockholm
Åskådarperspektiv
Moving Murals Hagalund

Överst: PG Sabel (vd Stena Fastigheter
Stockholm), Anette Mattsson (vd Film Capital
Stockholm), Chris Heister (dåvarande landshövding i Stockholms län), Magdalena Bosson
(kommundirektör, Huddinge) och Marian
Lantz (rektor Konstfack) på Tessinska Palatset.
Nederst: Skådespelaren och kulturgeografen
Lena Lagerlöfs konstverk REFLECT/Fisksätra
Stories är en vandringsföreställning som bygger på Fisksätrabornas egna berättelser.

Foto: Film Capital Stockholm

Därtill är en pilotstudie i full gång och
två i uppstartsfasen. Här kan du läsa
om några av pilotstudierna som varit
aktuella under året. För mer information besök smartkreativstad.se.
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Under 2017 har tre pilotstudier slutförts: Next Stop Brunkebergstorg,
Åskådarperspektivet och Moving
Murals Hagalund. Pilotstudien
Fisksätra Vibes fortgår än.

Fisksätra vibes
Smart Kreativ Stad, Konsten att
skapa stad/Nacka kommun och
Stena Fastigheter bjöd in yrkesverksamma konstnärer samt kreatörer
från filmbranschen för att skapa
konstnärliga gestaltningar i Fisksätra.
Fisksätraborna har fått rösta fram en
vinnare.
Torgets fontän, en gångbro, en
gångtunnel och kanske en fasad ska
transformeras till mötesplatser som
stimulerar till samtal och reflektion för
boende och besökare i alla åldrar och
från olika kulturer.

Next stop Brunkebergstorg

Karl Holmqvists installation
#FLU$$CH på Brunkebergstorg

Ett upplyst Sergelstorg
under etapp 2

På Brunkebergstorg invigdes i januari
2017 en ny semi-permanent visningsplats för rörlig bild och ljud i staden, en
plats där skiftande konstprojekt kunde
visas under en längre period. En sådan
plats kan bli en experimentell plattform
som bjuder in till nya perspektiv och
dialog kring samtida konst i det offentliga rummet. Initiativet genomfördes
i samarbete mellan Stockholm konst
och Film Capital Stockholm.
I etapp 1 projicerades en film av uppmärksammade konstnärsduon Nathalie
Djurberg och Hans Berg på betongväggen på Kulturhusets baksida.
I etapp 2 kunde besökarna beskåda
konstnären Karl Holmqvists installation
#FLU$$CH, där han experimenterar
med bildkonst och spoken word.

Premiär i Stockholms stadshus. Ringlande kö till en
historisk premiär av Silvana – Väck mig när ni vaknat

Foto: Anna Weitz

Åskådarens perspektiv
När är en film framgångsrik? Hur
många ska se en film för att den ska
anses lyckad? Genom att ge möjlighet
åt filmare att fördjupa sig i sina publikaktiviteter och utvärdera detta arbete
medverkar vi till att ta fram metoder
och modeller för att synliggöra filmens
verkliga värde.

Efter en workshop med STHLM Debut
där filmens väg till publiken diskuterades, gjordes en utlysning för innovativ
åskådarpåverkan. Resultaten av de
tre förslag som valdes ut presenterades vid ett seminarium på Stockholm
Filmfestival.

Ett av förslagen handlade om genomslag och värden utifrån filmen Silvana—väck mig när ni vaknat.
Producenten Anna Weitz hade som
mål att synliggöra filmens verkliga
värde. Hon undersökte filmen utifrån
alla visningsfönster och ville fånga upp
filmens mer långsiktiga betydelse.
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Moving Murals Hagalund
Hur kan konst vara en aktiv del i att
utveckla Hagalunds industriområde
i Solna? Moving Murals – en unik
blandning av väggmålningar och projektionsteknik applicerat av erfarna
gatukonstnärer och unga talanger
som genom sina uttryck tar plats i
stadsmiljön.
Konceptet ”Moving Murals” togs
fram av konstnärskollektivet Lapiztola
från Mexiko tillsammans med Geska
Brecevic, projektledare och konstnärlig ledare för Smart Kreativ Stad och
Robert Brecevic, adjunkt på Kungl.
Konst-högskolan. I projektet Hagalund
Moving Murals bjöds ungdomar från

området till workshops för att lära sig
format, teknik och att tänka i nya banor kring konst, sin stadsdel och sina
möjligheter. Projektet avslutades med
visning och vernissage av de gemensamt framtagna verken.
I Hagalunds industriområde kom
muralmålningen Kaninfågeln på plats
under 2017 (och projektionerna i
februari 2018). Industriområdet är
ett prioriterat område för utveckling,
och Solna kommun och fastighetsägaren Humlegården arbetar intensivt
med att etablera verksamheter som
vill bidra till en positiv utveckling av
området.

Foto: Jann Lipka

Moving Murals Hagalund
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Vi är Film Capital Stockholm
Styrelser

I

våra styrelser representeras både
filmbranschen och medlemskommuner. Där finns även ytterligare
spetskompetens från andra branscher.
Denna bredd är en av regionens och
våra styrkor. Verksamhetsbolaget Film
Capital Stockholm AB ägs av ekonomiska föreningen Filmpool StockholmMälardalen, i vilken medlemmarna
ingår.

Filmpool Stockholm-Mälardalen
ekonomisk förening

Film Capital Stockholm AB

•

Meit Fohlin, ordförande (Region Gotland)
Emilia Bjuggren (Stockholms stad)
• Anders Ekegren (Stiftelsen Filmstadens
Kultur/Solna stad)
• Katarina Hansson (Region Örebro län)
• Torbjörn Ahlin (Region Örebro län)
• Eva Esseen Arndorff (Filmallians
Stockholm-Mälardalen/FAS)
• Lars Pettersson (Filmallians StockholmMälardalen/FAS)

•

•

•

Meit Fohlin, ordförande (Region Gotland)
Emilia Bjuggren (Stockholms stad)
• Anders Ekegren (Stiftelsen Filmstadens
Kultur/Solna stad)
• Katarina Hansson (Region Örebro län)
• Peter Hald
• Eva Esseen Arndorff (Filmallians
Stockholm-Mälardalen/FAS)
• Lars Pettersson (Filmallians StockholmMälardalen/FAS)
• Jenny Huldschiner
• Marie Lidgard

Foto: Catharina Bratt

Vi som jobbar här
Övre raden: Beata Mannheimer/utvecklingsansvarig, Lisa
Widén/produktionsansvarig, Geska Brecevic/projektledare
och konstnärlig ledare Smart Kreativ Stad.

Nedre raden: Jeanette von Arnold/CRM-medlemsservice,
Anette Mattsson/vd, Jonas Feinberg/marknads- och kommunikationschef, Mia Uddgren/filmkommissionär.
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Medlemmar
Följande är medlemmar i den ekonomiska föreningen Filmpool Stockholm-Mälardalen
och de som möjliggör Film Capital Stockholms verksamhet. Danderyds kommun inträdde som medlem under 2017, och blev formell medlem 2018.

DANDERYDS
KOMMUN

Film Capital Stockholm
Medborgarplatsen 3-5
118 26 Stockholm, Sverige
www.filmcapitalstockholm.se
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Bergmanåret 2018!

Från inspelningen av filmen Kris,
Bergmans regidebut 1945. Fr. v.
Ingmar Bergman, Inga Landgré
och fotografen Gösta Roosling.

2018 blir också ett starkt filmhistoriskt år. Det här är året då
Ingmar Bergman skulle ha fyllt 100 år. En av vår tids allra största
filmskapare har en stark koppling till flera av våra medlemmar.
Fårö/Gotland, Gamla Filmstaden i Solna och flera platser i
Stockholm spelade en stor roll i Bergmans liv.
Under året uppmärksammar vi därför Bergmans livsgärning
och betydelse på flera sätt, bland annat genom två viktiga
samproduktioner.
Bergman – Ett år, ett liv

Bergman Island

Jane Magnussons lysande dokumentär valdes ut till världspremiär i Cannes
Classic i maj. TV-versionen i fyra delar
kommer att visas på SVT till jul. Producerad av B-Reel Films i samproduktion
med bl.a. Gotlands Filmfond och Film
Capital Stockholms fond (Stockholm
Film Fund)

Den här filmen om Ingmar Bergmans
Fårö regisseras av ett av de främsta
namnen inom europeisk independentfilm, den franska regissören Mia
Hansen-Løve. Filmen är inspirerad av
Fårö, har manus skrivet på Fårö och
inspelningen äger rum på en lång
rad platser på Fårö sommaren 2018.
Filmen samproduceras av Film Capital
Stockholm genom Gotlands Filmfond
som också givit filmen stöd.

Design möter film i en hommage
till Ingmar Bergmans verk
– 7 dagar, 7 filmer, 7 möbler.
Under Stockholm Design Week genomfördes en världsunik utställning
av möbeldesign som utvecklats med
Ingmar Bergmans verk som inspiration.
Ett samarbete mellan Stockholms stad,
Film Capital Stockholm, Stockholm
Design Week, Jönköping University
/Träcentrum och Klarabiografen.

Foto: Bergman Copyright AB Svensk Filmindustri

2018 bjuder på ett
fyrverkeri av färger och magi.
Frida Gustavsson i Eld och lågor – ett virvlande kärleksdrama som
får Romeo och Julia att blekna och änglarna att häpna. Premiär 2018.

