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Sammanfattning

Film Stockholm har under 2012 omsatt 12,4 mnr kr och 9,9 årsverken fördelade på filmpedagogisk verksamhet 1,25, visning och spridning 0,5, Film i vården 0,5, talangutveckling och växthusverksamhet 3, verksamhetsledning och
utvecklingsfrågor 1, information 0,7 årsverke. Inom EU-projekten arbetar en
projektledare 0,75 och en ekonom 0,5 på konsultbasis och på Filmbasen en
webbkonsult om 0,7 årsverke. Därtill kommer 1 årsverke som uppdragstagare
och coacher inom mediepedagogik och talangutveckling.
Film Stockholm har under året nått ut i länets samtliga 26 kommuner med
information genom våra nyhetsbrev och genom nätverksmöten med kulturoch fritidschefer, kultursekreterare och filmsamordnare samt genom fortbildningar för pedagoger och bibliotekspersonal samt Film i skolan-dagarna.
I februari genomfördes för andra gången en dag då länets kommuner erbjöds
speeddating med länets kulturfunktioner. För Film Stockholms del har dessa
möten inneburit fler och fördjupade kontakter med olika verksamheter i ett
antal kommuner och en mer övergripande syn på filmarbetet inom kommunerna. Vi har nått medborgarna i åldrarna från förskola till och med äldreboende och vi har i samtliga projekt involverat de tre aspekterna se – kritiskt
granska – göra film.
Det filmpedagogiska arbetet har utvecklats vidare genom pilotprojekt och
fortbildning av pedagoger, framtagande av baspaket för skolan, skolfilmfestival och samverkan med museipedagoger. Stockholms stad samfinansierar
tjänsten som konsulent för filmpedagogisk verksamhet och Järfälla kommun
har på uppdrag av Film Stockholm utvecklat pedagogisk samverkan i norrkommunerna.
Inom ramarna för Yo!BaNa har över 1 350 barn deltagit i processen att göra
film och se filmer gjorda av andra barn i skärgårdsområdet. 254 av dessa är
från Stockholmsregionen. Många av dessa barn har under projekttiden funnit
nya vänner runt Östersjön. Barnen har producerat över 600 filmer som finns
samlade på vår YouTube-kanal, www.youtube.com/yobanaproject. Filmerna
har haft mer än 71 000 videovisningar vilket visar hur engagerade barnen är i
sitt filmskapande. Projektet avslutas i december och kommer att få en fortsättning under 2013.
Tillsammans med övriga länsfunktioner och kulturförvaltningens enhet för
kultur i vården beviljades Film Stockholm Kulturrådets medel för projektet
Seniorkultur i Stockholms län under 2012-2013. Projektets syfte är att utveckla metoder med fokus på patienternas egen delaktighet. Övriga insatser
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inom Film i vården har varit inom Lekterapin på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge, Väntrumsfilm som visats på 10 platser i landet och
ett projekt inom öppenpsykiatrin i Södertälje. Vi har medverkat i seminariet
Läkande vårdmiljöer och tagit fram en skrift som redovisar erfarenheterna
från Film i vården.
Inom visningsområdet har arbetet intensifierats med i första hand de kommuner och biografer som efterfrågat konsultation inför att digitalisera den lokala
biografen. Det har genomförts både gemensamma träffar och enskilda besök
ute på biograferna. För några har det handlat om att hitta ny driftsform för
biografen och andra har haft fokus på att hitta finansiering för den digitala 2K
tekniken. Sammanfattningsvis kan sägas att ingen biograf i länet lagt ner sin
verksamhet under 2012, men en handfull som ännu inte har digitaliserat kvarstår och deras framtid är ytterst oviss. Vi har under året samarbetat med ett
antal visningsorganisationer och festivaler och utrett hur de filmer som får
stöd av Film Stockholm skall kunna göras tillgängliga på nätet.
Under året har talangutvecklingen inom filmen i Stockholm fortsatt att utvecklas. Verksamheten har tagit ett stort steg i att täcka glappet mellan de unga
filmarna och den professionella filmbranschen genom lanseringen av STHLM
Debut – ett stöd riktat mot långfilmsdebuterande regissörer och producenter i
Stockholm-Mälardalsregionen.
Samarbetet med resurscentrumen runt Mälardalen har fördjupats genom en
nysatsning på projektet Spektra som en arena för kunskapsfördjupning för
filmare.
I april utökades den entreprenöriella satsningen genom implementeringen av
ett system för Crowdfunding på Filmbasen.se. Under 2012 har antalet medlemmar vuxit från 2700 till över 3100. Hemsidan hade ca 82.000 unika besökare, mot knappt 70.000 för 2011. Filmbasen.se har under 2012 blivit en allt
viktigare informationskanal för branschen genom ökad rapportering och närvaro vid filmrelaterade arrangemang i Stockholm och Mälardalen.
Film Stockholm har genom Filmbasens webbsida mottagit 224 projektansökningar (fördelat på 37% kvinnliga regissörer och 63% manliga) och av dem har
48 projekt erhållit kontant stöd med sammanlagt 1 030 000 kr, varav 27 projekt (eller 56 %) med kvinnlig regissör och 21 projekt med manlig . Därtill har
Film Stockholm/Filmbasen delat ut teknikstöd till ett totalt värde av 982 300
kr. Stödet är fördelat på 51 projekt, varav 30 med kvinnlig och 21 med manlig
regissör.
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Under året har Film Stockholm tillsammans med Filmregion StockholmMälardalen delat ut teknikcheckar i samarbete med de privata teknikföretagen
DAGSLJUS, THE LINE och STOPP till 7 kortfilmer och ett sammanlagt värde
om 825 000 kronor.
Ett stort antal kurser har hållits på Filmbasen och för att öka tillgängligheten
för yngre filmare har vi utvecklat konceptet Filmbasen c/o, helt enkelt Filmbasens teknik, personal och kurser, som haft verksamhet på plats i flera kommuner.

2

Detta är Film Stockholm

2.1

Organisation och uppdrag

Film Stockholm är ett regionalt resurscentrum för film och rörlig bild i Stockholms län. Verksamheten drivs av Stockholms läns landstings kulturförvaltning på uppdrag av Kulturnämnden (KUN) och med stöd från Svenska Filminstitutet (SFI).
Film Stockholms uppdrag är:
 att följa och stödja den filmkulturella utvecklingen i länet
 att initiera, samordna och utveckla kommunernas filmpedagogiska
verksamhet i skola och på fritid
 att främja spridning och visning av kvalitetsfilm, i synnerhet på biograf
 att stödja talangutveckling och växthusverksamhet med tonvikt på
unga filmskapare
 utveckling av kort- och dokumentärfilmsproduktion
Film Stockholm följer de prioriteringar som angivits i kulturnämndens plattform för perioden 2010-2014.
2.2

Målgrupper och inriktningsmål

2.2.1 Barn och unga/mediepedagogik
Film Stockholms huvudsakliga målgrupp är barn och unga i Stockholms län.
Med barn och unga avses åldrarna 0-30 år, inom förskola, skola och fritidsverksamheter.
Då målgruppen är mycket stor – över 750 000 individer i länet – i förhållande
till Film Stockholms resurser har ett strategiskt och utvecklande arbete stått i
fokus för verksamheten.
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Film Stockholms mål är att länets alla barn och unga ges tillgång att lära, leka,
skapa och utvecklas med film och rörliga bilder oavsett bostadsort, kön, klass
eller kulturell bakgrund.
2.2.2 Film i vården
Efterfrågan från landstingets verksamheter inom vårdområdet har inneburit
att vi under året också riktat oss till barn, unga och äldre i olika vårdformer.
Film Stockholms mål är att ta fram modeller och metoder för arbete inom vården med de grupper som på grund av sjukdom och/eller ålder inte kan ta del
av det offentliga utbudet.
2.2.3 Visning av kvalitetsfilm
Film Stockholms arbete är inriktat på att samordna, stödja och utveckla aktörer inom länet som önskar tillhandahålla ett filmkulturellt utbud. Till dessa
aktörer hör kommuner, föreningar och studieförbund, biografer och visningsarrangörer samt film- och mediekulturella organisationer och mediepedagoger
med egen verksamhet. Till målgruppen hör också filmfestivaler i länet som
arbetar för att nå ut med kvalitetsfilm och/eller ungas egna filmer.
Film Stockholms mål är att alla medborgare i länet ska kunna se kvalitetsfilm i
sitt närområde.
2.2.4 Talangutveckling
Stockholms län och Mälardalsområdet har den största koncentrationen av
branschföretag inom film och rörlig bild. Regionen verkar därmed som en
magnet för unga som söker sig till utbildningar och arbete inom branschen. I
Film Stockholms målgrupp ingår de unga talanger som söker stöd och nätverk för att vidareutveckla sig inom området.
Film Stockholms mål är att den äldre gruppen unga i länet ska ges goda möjligheter att både konstnärligt och entreprenöriellt förkovra och professionalisera sig inom filmen och det bredare audiovisuella fältet.
2.3

Strategier

Film Stockholms uppdrag är att följa och stödja den filmkulturella utvecklingen i länet. Genom vår tillhörighet till Stockholms läns landsting och kulturförvaltningen kan vi verka som initiativtagare till samordning och informationsspridning. Då vi har ett offentligt uppdrag att nå alla i hela länet och inte har
ett egenintresse att sälja en specifik aktivitet eller metod har vi legitimitet att
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samarbeta med och stödja andra aktörer för att nå ut på bästa sätt och nå
största måluppfyllelse.
Genom att samverka med kommunerna och verka genom dem som i sin tur
når många, pedagoger inom förskola, skola och fritid, fritidsledare, bibliotekspersonal och museipedagoger, kultursekreterare och skolbioansvariga, når det
mediepedagogiska arbetet ett stort antal barn och unga.
Vår verksamhet inom vården har hittills karaktären av pilotprojekt för att etablera kontakter och goda modeller och arbetet kräver tålamod och lång planeringstid. Den största utmaningen ligger i att få arbetsformerna inom vården
respektive kulturen att fungera tillsammans. Under 2012 samverkar vi med
övriga länsfunktioner inom projektet Seniorkultur i Stockholms län.
Stödet till biograferna för utveckling av nya verksamhetsformer i den nya teknikeran har mycket formen av direktkontakter och fortbildning. Genom att
verka för visningar av ungas egna filmer, programformen film och samtal och
spridning av festivalfilmer utanför innerstadsområdet vidgas möjligheterna för
alla i länet att ta del av kvalitetsfilm.
Inom Filmbasen har antalet deltagare fortsatt växa explosionsartat. Den effekten har uppnåtts genom nätverket filmbasen.se, stödverksamhet och kurser
samt utveckling av samverkan med branschen. Genom det nya stödet STHLM
Debut utökas verksamheten till att också på försök omfatta långfilm.
Film Stockholms och Filmbasens hemsidor och nyhetsbrev är viktiga kanaler
för informationsspridning, i synnerhet sedan den nationella nyhetsportalen
www.filmnyheterna.se lades ned.
För att kunna genomföra verksamheterna i enlighet med mål och strategier
deltar konsulenterna i Film Stockholm i ett stort antal nätverk i länet, i regionen, nationellt och internationellt. Vi arbetar kontinuerligt för att öka vår finansiering och söka samverkan med branschföretag och offentliga finansiärer.
Under året har systemet med teknikcheckar utvecklats ytterligare och förberedelser har skett för att skriva kontrakt med en stor extern finansiär.
Under december kommer det av Central Baltic finansierade projektet Yo!BaNa
att avslutas. Vi har under året lagt grunden för nya internationella samarbeten
och ett nytt EU-finansierat projekt.
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Kvalitativa och kvantitativa mål

Genomgående gäller även följande mål för de aktiviteter som arrangeras eller
stöds av Film Stockholm:
 Att en jämn fördelning råder mellan deltagande pojkar och flickor/män
och kvinnor
 Att verksamheten erbjuds och omfattar en mångfald bland deltagarna,
avseende kulturell och etnisk bakgrund samt hemhörighet i länet
 Att barns och ungas delaktighet finns som bärande princip i all verksamhet riktad till målgruppen
 Att hänsyn tas till aspekter rörande miljö och hållbar utveckling
Under 2012 har vi arbetat efter följande kvantitativa mål:
 Att nå ut med vår verksamhet och vårt ”erbjudande” till samtliga 26
kommuner.
 Att finnas med i hela ålderskedjan från förskola till seniorer.
 Att täcka in de tre aspekterna av arbete med rörlig bild:
se film– kritiskt granska – eget skapande.
2.5

Måluppfyllelse

2.5.1 Kvalitativa mål
Jämställdhet och mångfald
Film Stockholm har under året följt landstingets övergripande mål om jämställdhet och mångfald. Vi för könsbaserad statistik i alla delar av verksamheten. Inom det mediepedagogiska arbetet är jämställdhetsarbetet integrerat i
förhållningssätt och metodarbete riktat till barn och unga. Film Stockholms
personal har en jämn könsfördelning och ett åldersspann mellan 26 och 61 år.
FS gör kontinuerligt särskilda satsningar för att öka jämställdheten inom stödverksamheten. Bland annat har en större satsning skett på unga kvinnliga
filmskapare finansierat genom projektmedel från Kulturdepartementet. Det
har gett effekten att vi också under 2012 har en jämn könsfördelning i vårt
produktionsstöd liksom i deltagandet i kurser och seminarier och en mycket
bättre statistik än den från Svenska Filminstitutet.

10 (62)

2012-12-20

Diarienummer:
2012/02

Ingen statistik har förts över hur den etniska och sociala mångfalden är representerad inom vår verksamhet, vi ser dock att arenan Filmbasen.se som är
öppen och tillgänglig bidrar till en annan rekrytering än den annars gängse.
Genom Filmbasens placering i Alby och aktivt uppsökande i Filmbasen c/o når
vi ut till även till dem som inte självklart hittar oss. Film Stockholm gör aktiva
val för att öka mångfalden i våra filmer genom att bjuda in och uppmuntra nya
berättare och konsekvent arbeta med uppsökande verksamhet och spridningen
i länet.
Delaktighet och Barnperspektiv
Film Stockholm har uppdraget att arbeta för att barn i hela länet ska ha möjlighet att ta del av vår verksamhet. Genom att utveckla och stärka nätverken
mellan aktörer i länet når vi också till skolor i olika typer av områden och når
på så vis ”automatiskt” barn och unga med olika bakgrund.
Film Stockholm strävar efter att i all verksamhet ge utrymme till ungas delaktighet och engagemang i allt från idé och process till färdig film/resultat. Verksamhetens hela idé är att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sig, göra sina
röster hörda, berätta sina historier i egna bilder. Vi har under året fortsatt utveckla pilotverksamheter för att nå dem som inte självklart når oss så som
unga ensamkommande flyktingar, inskrivna inom psykiatrin, personer inom
äldrevården.
Delaktighet och barnperspektiv är viktiga frågor som tas upp i fortbildningen
av pedagoger inom våra nätverk. Vi skapar visningsmöjligheter för de ungas
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egna produktioner i festivaler; Vårrullen, FilmGala Norr samt genom visningskvällar lokalt, i Filmbasen och på biografer.

Miljö och hållbar utveckling
Film Stockholm följer landstingets miljömål och har enligt miljörevisionen låg
miljöpåverkan. I alla verksamheter och enskilda projekt strävar vi efter kontinuitet och att ha ett långsiktigt perspektiv. Det innebär att vi i alla engagemang
söker efter förankring, delaktighet i verksamheterna och uppföljning för att
utvärdera och säkra kvalitet i alla led. Genom det arbetssättet har vi möjlighet
att direkt påverka arbetsprocesser och medverka till att satsningarna ger effekt
också på sikt. I den praktiska vardagsverksamheten arbetar vi miljömedvetet
genom att välja skypemöten i stället för resor till möten, tåg i stället för flyg
samt i huvudsak digital informationsspridning
2.5.2 Kvantitativa mål
Film Stockholm har under året nått ut i länets samtliga 26 kommuner med
information genom våra nyhetsbrev och genom nätverksmöten med kulturoch fritidschefer, kultursekreterare och filmsamordnare samt genom fortbildningar för pedagoger och bibliotekspersonal samt skolbiodagarna.
I februari genomfördes för andra gången en dag då länets kommuner erbjöds
speeddating med länets kulturfunktioner. För Film Stockholms del har dessa
möten lett till fler och fördjupade kontakter med olika verksamheter i ett antal
kommuner och en mer övergripande syn på filmarbetet inom kommunerna.
I redovisningarna nedan från de olika verksamhetsgrenarna framgår att vi nått
medborgarna i åldrarna från förskola till och med äldreboende och vi har i
samtliga projekt involverat de tre aspekterna se – kritiskt granska – göra film.
I redovisningarna har vi också angivit hur många personer som varit direkt
involverade i de olika projekten. Det säger emellertid inte tillräckligt om antalet som i realiteten nås av Film Stockholms verksamhet och effekterna av deltagandet. Ett exempel är Filmbasen c/o Orhem: Där deltog 8 ensamkommande flyktingungdomar från Afghanistan – men närmare 300 personer har
tagit del av deras berättelse vid visningar och diskussioner och vi har förfrågningar från andra boenden att göra nya projekt där. Två av ungdomarna har
gått vidare till Filmbasen för att utveckla sitt filmande. Alla ungdomarna talar
om hur viktigt filmandet varit för deras möjlighet att förstå och komma in i det
svenska samhället och hur det stärkt dem i en svår situation.
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Ett annat exempel är Filmbasen som redovisar 500 aktivt deltagande i verksamheten. Men 3100 finns listade på filmbasen.se och webbplatsen hade
snudd på 149 000 besök perioden november 2011-november 2012.
Det är med andra ord en angelägen uppgift att finna rapporteringsverktyg som
ger en mer heltäckande bild av en verksamhets effekter än siffror i en statistik.
2.5.3 Nätverk och samordning
Samarbeten i länet
I länet finns ett antal aktörer som arbetar med visningar och/eller mediepedagogiska projekt. Film Stockholm samarbetar kontinuerligt med FilmCentrum,
Folkets Bio, Tempo dokumentärfestival, CinemAfrica, Medioteket, Bio Rio,
Antirasistiska filmdagar, Fanzingo med flera för att medverka till samordnade
insatser som når ut till så många som möjligt.
Film Stockholm har regelbundna kontakter med övriga länsfunktioner och har
under året samarbetat med Regionbibliotek Stockholm, Länsmuseet, Hemslöjdskonsulenterna och Danskonsulenten i Stockholms stad och län.
Verksamhetsledaren har deltagit i möten och seminarier om landstingets internationella arbete under ledning av enheten för Tillväxt, miljö och regionplanering.
Film Stockholm deltar också i träffar och seminarier med Transit, Creative
Stockholm och Filmregion Stockholm – Mälardalen.
Fyrlänssamverkan med Regionala filmresurscentrum i Sörmland, Örebro och
Västmanland har under året fortsatt inom områdena pedagogik, visning och
talangutveckling
2.5.4 Nationella och internationella nätverk
Vi arbetar med att utöka våra nätverk och knyta bra kontakter närmare oss.
Syftet är att skapa fler samarbeten som kan möjliggöra spännande projekt,
initiera erfarenhetsutbyte, verka för fler visningsmöjligheter för de filmer vi
ger stöd till.
Moving Pictures Stockholm – Mälardalen har under tre år varit ett projekt
delfinansierat av EU där Filmregion Stockholm-Mälardalen varit projektägare
och Film Stockholm/Filmbasen ingått med en stor kursverksamhet. Projektet
avslutades i december 2011 och fick 2012 en fortsättning i projektet Moving
Pictures 2.o.

13 (62)

2012-12-20

Diarienummer:
2012/02

Young Baltic Narratives har under 2012 haft många aktiviteter för barn, unga
och pedagoger på skärgårdsöarna i Stockholm, Åland, Väståboland och Estland samt på Gotland. Projektet avslutas i december 2012.
De EU-finansierade projekt vi deltar i har inneburit mycket arbete men också
många goda erfarenheter. Film Stockholm kommer fortsattarbeta att vidareutveckla sådana externt finansierade projekt.

Filmomediepedagogik.se är ett nationellt nätverk för informationsspridning
och erfarenhetsutbyte för filmpedagoger och andra aktörer inom området.
Charlotte Carlsson ingår i dess styrelse.
Centrum för barnkulturforskning genomför årligen en träff för redovisning av
pågående forskning inom barnkulturområdet som samlar forskare från landets
universitet och högskolor. Film Stockholm redovisade vid årets träff arbetet
vid Orhems asylboende.
Regionala Filmresurscentrums samarbetsråd samlar landets nitton filmresurscentra för att samordna och driva gemensamma frågor. Inom samarbetsrådet verkar arbetsgrupper inom mediepedagogik, visning, talangutveckling
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och fortbildning. Kerstin Olander och Joakim Blendulf är aktiva inom arbetsgrupperna för statistik respektive talangutveckling.
Nordisk Panorama är ett nätverk och en mötesplats och festival för kort- och
dokumentärfilm som turnerar i de nordiska länderna och årligen i september
samlar branschen för möten och visningar. Film Stockholm deltar i gruppen
nordiska resurscentra.

3

VERKSAMHET

3.1

Filmpedagogik

Mål för den filmpedagogiska verksamheten 2012:
Att verka för att barn och unga i Stockholms län ges möjlighet att uppleva och
skapa film genom att samordna de olika aktörernas utbud och komplettera
detsamma med egna insatser och aktiviteter för att nå geografisk spridning
under hela året för alla åldersgrupper.
Antal tjänster
Charlotte Carlsson, konsulent filmpedagogik 100%

15 (62)

2012-12-20

Diarienummer:
2012/02

Fredrik Nordbladh, tjl för studier
Filmpedagoger inom projekt 25%
Årets arbete inom filmpedagogik har organiserats i samarbete med Mediepedagogiskt Centrum Norr i Järfälla och Stockholms stad. Samverkan med
Sörmlands, Västmanlands och Örebro län inom ramen för 4-länssamarbetet
samt EU-projektet Young Baltic Narratives (Yo!BaNa) har också pågått under
året.
I utformningen av det filmpedagogiska arbetet utgår Film Stockholm från
EU:s mediepedagogiska visioner. Inom utbildningsområdet har EU identifierat åtta nyckelkompetenser varav Media Literacy är en. Begreppet innefattar
förmågan att kombinera kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation och
multikulturell kompetens i en digital omvärld.
Som stöd för det filmpedagogiska arbetet inom skolan finns i Lgr 11 och gymnasieskolans nya ämnesplaner ett konsekvent mediepedagogiskt perspektiv.
Mediekritik eller skapande med digitala medier finns integrerat som en aspekt
i alla ämnen och eleverna ska få kunskap om genrer, berättartekniska och stilistiska drag i film och andra medier. I årskurs 4-6 ska barnen lära sig filma
och redigera i datorprogram.
3.1.1 Samarbete med Stockholms stad
Stockholms stad har sedan 2009 gett Film Stockholm uppdraget att samordna
det strategiska filmpedagogiska arbetet i staden. För detta betalade man
320tkr år 2012 vilket motsvarar en halv tjänst. Därtill genomförs ett antal projekt som drivs av Film Stockholm och där staden är en av flera deltagande
kommuner. Genom den särskilda tjänsten och projekten underlättas samordningen mellan staden och övriga länet.
Specifikt i avtalet för 2012 har ingått att samverka med Stockholms stads kulturförvaltnings satsning på tillväxtplatserna Bredäng, Farsta, Husby, Skärholmen och Tensta, att lyfta fram och kvalitetssäkra filmpedagogiskt utbud på
Kulan, samverka med Kulan kring mötesplatser samt bevaka och aktivt sprida
goda exempel på samverkan mellan filmpedagogik och skolan.
Kulan
Kulan är både en webbplats och fysiska mötesplatser för att organisera och
förbättra kommunikationen mellan kultur och skola. Filmkonsulenten för
filmpedagogik ingår i Kulans referensgrupp, sprider information till filmaktörer om Kulan och bevakar och uppdaterar det filmutbud som presenteras.
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Filmkonsulenten skickar också aktuella aktiviteter till Kulans nyhetsbrev och
deltar på Kulans träffar med pedagoger och skolledare.
Växtplatserna
Samverkan med växtplatserna har inneburit ett fördjupningsarbete specifikt
för staden och filmkonsulenten har inför 2013 gjort en inledande projektering
där Farsta valts som första plats för samarbete kring filmpedagogisk verksamhet. Diskussioner pågår med Kulturskolan, biblioteket och stadsdelsförvaltningen om vilka aktiviteter, samarbeten och projekt som ska prioriteras under
nästa år.

Museinätverk
Filmkonsulent Charlotte Carlsson har tillsammans med FilmCentrum startat
ett nätverk för museer i Stockholm med syftet att inspirera museerna att
starta/utveckla användandet av film inom sina verksamheter. Med specialkunskap om sina ämnen, omfattande pedagogisk kunskap och verksamhet, stor
publik, upparbetade kontakter i skolan och bra lokaler för visning och workshops har stadens museer en stor potential för att arbeta med film och storytelling för att gestalta och skildra kulturer och fenomen. Flera museer har goda
exempel på sådant arbete men mycket mer kan göras till exempel i form av
filmklubbar, fortbildning för pedagoger och lärare, skolprogram och offentliga
visningar, film i den pedagogiska verksamheten och som lunchbio och i utställningarna.
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Tre träffar med olika teman, bland annat visningsrättigheter, filmanalys och
dokumentärt berättande, har genomförts under året och cirka 20 museer har
deltagit. Flera av museerna har anmält intresse för de fortbildningar som filmpedagoger från Film Stockholms pedagogpool kommer att erbjuda under
2013.
I love dox

Under våren pågick dokumentärfilmsprojektet, I love dox, för ungdomar i
stadsdelen Årsta-Enskede-Vantör. I love dox bygger på personligt berättande i
form av en egen kort dokumentärfilm som tar avstamp i något positivt i filmarens eget liv. Idéerna till filmerna kom från ungdomarna. På filmpremiären på
fritidsgården i Högdalen visades ungdomarnas sex filmerna upp för fritidsgårdens besökare, föräldrar, vänner och personal.
3.1.2 Mediepedagogiskt center i norra länsdelen
De 15 kommunerna i norra delen av länet ingår i ett särskilt nätverk för att
stärka samverkan kring mediepedagogik, visning och talangutveckling. Film
Stockholm har ett avtal med Järfälla kommun som nod för mediepedagogiskutveckling och fortbildning i norra länsdelen. Film Stockholm bidrar med ekonomiskt stöd till fortbildning av pedagoger och teknik som erbjuds skolorna i
norra länet. Järfälla står för samordning, insatser, personal och lokaler.
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Under året har Järfälla tagit fram mediepedagogiska paket som erbjuds skolorna, bland annat i samverkan med Stockholms länsmuseum, Livrustkammaren, Skansen och RFSU.
Under året har Mediepedagogiskt centrum haft uppdrag i sju kommuner; Järfälla, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Täby, Danderyd och Upplands-Bro. Totalt har 700 grundskoleelever deltagit i projekten, under sammanlagt 152
veckor. Därutöver har två lärarfortbildningar arrangerats på uppdrag, animation samt digitalt berättande, för sammanlagt 16 personer. Fortbildningen genomfördes i Täby och Järfälla.
3.1.3 Södra länsdelen
I södra länsdelen är Botkyrka den kommun som har en samlad strategi för
sina insatser inom mediepedagogik, film och kreativa näringar. Film Stockholm har där ett utvecklat samarbete genom Filmbasen och festivalen Vårrullen (redovisas under visning). Film Stockholm bidrog med ekonomiskt stöd till
Xenter för genomförande av en Film i skolan-dag som erbjöds länets pedagoger och skolledare och till Fanzingo för en stumfilmsfestival som arrangerades
i samarbete med Botkyrka kommun. Festivalen visade ett urval av de stumfilmer som har gjorts av drygt 300 elever i Botkyrka under våren 2012. Filmerna
ackompanjerades på piano av Matti Bye, Cinematekets pianist.
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3.1.4 4-länssamarbete
Inom ramen för samarbetet med de regionala resurscentren i Örebro, Västmanland, Uppland och Sörmland genomfördes ett heldagsseminarium där
filmkonsulenterna och två inbjudna personer från varje län diskuterade aktuella ämnen som rör film och skola. Deltagarna var rektorer, lärare, kultur- och
IT-samordnare och resultatet kommer att ligga till grund för fortbildningsinsatser i de fyra länen under nästa år.
3.1.5

Förskola och skola

Fortbildning MINIBIO
En inspirationsträff om Minibio, film för förskolan på bibliotek, med föreläsningar och goda exempel genomfördes i februari tillsammans med Regionbibliotek Stockholm och FilmCentrum. Inbjudna var bibliotek i Stockholms län
som vill komma igång med Minibio. Av de elva bibliotek som deltog svarade
tio i enkäten efter träffen att de kommer att göra någon Minibioaktivitet på sitt
bibliotek.

Filmpedagogpoolen
Film Stockholm samordnar ett nätverk bestående av ett 15-tal frilansande pedagoger. Pedagoger som ingår i denna filmpedagogiska pool kan skolor kontakta och boka till workshops eller föreläsningar. Poolen anlitas även för fortbildning av lärare, bibliotekarier, museipedagoger och personal på fritidsgår-
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dar. Filmkonsulentens roll är att vara rådgivande i kursupplägg och att hjälpa
skolan att hitta en pedagog som passar just deras önskemål och ge inspiration
till filmarbete.
Filmkonsulenten samarbetar med FilmCentrum kring utveckling och fortbildning av poolen i syfte att stärka filmens plats i skolan. För att säkerställa kvalitén i uppdragen, utveckling och ökade möjligheter att nå fler beställare i skolan träffas poolen regelbundet för kompetensutveckling, projektredovisningar
och för att diskutera utvecklingsidéer. I maj genomfördes en två-dagars fortbildning för filmare/pedagoger som ville fördjupa sina kunskaper i filmpedagogiska metoder för att kunna se film och ha efterföljande analyser tillsammans med barn och unga.
Filmkonsulenten har tillsammans med FilmCentrum tagit fram enkäter för
elever, lärare och filmpedagoger. Svaren från dessa ska ge en bild av skolans
behov och användas för att göra möten mellan lärare, pedagoger och elever så
bra och givande som möjligt. Poolen presenteras på Film Stockholms hemsida,
via Film Stockholms kommunikationskanaler och på filmkonsulentens möten
med lärare och pedagoger.
Skapande skola
Film Stockholm ger konsultation till skolor som vill göra filmprojekt inom ramen för Skapande skola. Via möten, mejl och telefon erbjuds rådgivning och
kontakter för att genomföra filmarbete i skolan. För att inspirera och underlätta planering och genomförande av kultur i skolan bjöd filmkonsulenten tillsammans med Dans i staden (DIS), Teatercentrum Öst och Länsmusiken
Stockholm in pedagoger och skolledare till en träff i januari och en i november,
med exempel på hur dans, teater, film och musik kan bidra till att uppfylla
skolans mål. Som exempel på projekt för skolan inom film fanns Fanzingo och
CinemAfrica på plats och berättade om sin verksamhet.
Baspaket
Filmkonsulenten har tillsammans
med FilmCentrum tagit fram fyra
olika baspaket som innehåller allt
som behövs för att genomföra ett
filmarbete i skolan. Samtliga baspaket kan anpassas till olika teman
och ämnen i skolans undervisning
och till olika årskurser. Paketen
uppfyller också de kriterier som
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behövs för att kunna finansieras med pengar från Skapande skola.
De fyra paketen har rubrikerna Film & Analys, Möt en filmare, Animera film
och Gör din egen kortfilm. Paketen finns samlade i en folder och har lanserats
under hösten 2012 genom lärarträffar och filmpedagogpoolen, utskick och
digitala kommunikationskanaler.
Film i skolan-dagar
Två Film i skolan-dagar har genomförts under året.
Film Stockholm arrangerade tillsammans med Medioteket och FilmCentrum
en fortbildningsdag den 3 maj på Bio Rio och Medioteket för pedagoger, skolledare, kultursekreterare och skolbioarrangörer. Programmet bestod av presentationer av aktuella skolbiofilmer, föreläsningar, bland annat om den nyligen framtagna, globala läroplanen för Media and Information Literacy. Deltagarna kunde dessutom välja bland fyra workshops kring praktiskt filmskapande och filmsamtal. Lärare och pedagoger från 27 skolor i Stockholms län
deltog.
I februari arrangerade Xenter i Botkyrka en Film i skolan-dag med föreläsningar, seminarier och workshops med stöd från Film Stockholm.
Skolbio
Film Stockholm har tagit initiativ till ett skolbionätverk för samtliga kommunala skolbioarrangörer i länet. Nätverket har träffats två gånger under året och
diskuterat gemensamma och aktuella frågor som hur man kan bredda skolbioutbudet, metoder för att göra eleverna mer delaktiga i urvalet av filmer och hur
man på olika sätt kan förbereda skolan via förhandsvisningar och filmintroduktioner till lärarna. I samarbete med Medioteket kommer Film Stockholm
att genomföra en filmutbudsdag på biografen Victoria i februari där nio filmer
för tre olika åldersgrupper kommer att visas för skolbioarrangörer, lärare och
elevrepresentanter.
Filmkonsulenten kan också hjälpa till att arrangera visningar av enskilda projekts filmer på biograf. I maj fylldes Bio Rio med elever, lärare och föräldrar
för att titta på dansfilmer skapade av åk 3 och 6 från Mariaskolan i Stockholm.
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Stockholms skolfilmsfestival
Filmkonsulenten startade under året Stockholms skolfilmsfestival som visar
filmer gjorda inom skolan. Festivalen genomfördes tillsammans med Medioteket på biograf Victoria den 24 maj. Alla genrer var välkomna, som till exempel animation, boktips, dokumentär, spelfilm, musikvideo och filmerna fick
vara högst fem minuter långa.
Filmskaparna delades upp i två salonger, från år 6 till åk 6 i den ena, högstadiet och gymnasiet i den andra. Sammanlagt visades 50 filmer för drygt 200
elever. Stockholms skolfilmsfestival 2013 kommer att vara på biografen Grand
den 28 maj, i samarbete med Medioteket och med hjälp av elever från en av de
deltagande skolorna.
Skola+museum=sant
Filmkonsulenten deltog med information riktad till skolor tillsammans med 45
av Stockholms museer på en skolmässa i februari som besöktes av drygt 400
lärare/pedagoger från förskola, grundskola och gymnasium.
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Fritid

Nätverk film-unga-fritid
Film Stockholm har startat ett nätverk för alla som arbetar med unga på deras
fritid och är intresserade av film. Syftet är att genom samarbete och utbyte av
kunskap, idéer och erfarenheter öka möjligheterna för att göra film tillsammans med ungdomar på fritid.
Det första mötet samlade personer som möter ungdomar på fritidsgårdar,
bibliotek, kulturskolan och festivaler. Mötet hölls på Filmbasen i Alby, Film
Stockholms centrum för talangutveckling av unga filmintresserade. Platsen
valdes för att denna strategiskt viktiga grupp ska ha kunskap om vart de kan
skicka filmintresserade unga som vill fördjupa sitt intresse.

ARF

Filmkonsulenten ingick i programgruppen för ARF Stockholm 2012.
Varje år arrangerar ARF, antirasistiska filmdagar, en filmvecka på temat antirasism, mänskliga rättigheter och utsatthet, för alla skolor i Stockholms län.
Med stöd från filmkonsulenten fick bland andra elever vid Storkyrkoskolan se
filmen Tigrar och tatueringar och efteråt ha ett samtal om filmen med Tove
Jonstoij, författare och radioproducent på UR (Utbildningsradion).
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Filmbasen c/o Orhem
- filmprojekt med ensamkommande flyktingungdomar

För att nå en ny grupp som inte självklart nås via ordinarie skol- och fritidskontakter har filmkonsulenten varit projektledare för ett pilotprojekt med ensamkommande asylsökande ungdomar. Dessa fick möjlighet att lära sig grunderna i dokumentärt filmberättande, att gå från en egen idé till färdig film. De
medverkande åtta ungdomarna kommer alla från Afghanistan och bodde på
Orhems Gård i Skarpnäck under sina första månader i Sverige.
Resultatet av workshopen blev kortfilmsdokumentär Vi och Sjön och den har
visats på biograferna Bio Rio och Zita för ca 300 personer, huvudsakligen
ungdomar och personal från Stockholms stads boenden för ensamkommande
barn och ungdomar. Vid båda visningarna har ungdomarna funnits med och
berättat om sin film och arbetet med den.
”Filmworkshopen gav mig möjlighet att berätta min historia. För första gången
i livet har jag fått uttrycka mig i film och jag tycker mycket om det”
Så sa deltagaren Aref Ansar, som nu undersöker möjligheterna att arbeta tillsammans med en filmare på Film Stockholm under sitt sommarlov.
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Filmvisningarna har varit mycket uppskattade och efter filmen har det varit
engagerade samtal med publiken. Utvärderingen med personalen på Orhems
Gård var också så positiv att mycket talar för en fortsättning på fler boenden
under 2013.
”Film Stockholms arbete med våra ungdomar har gett dem ett sätt att uttrycka
sig som de inte hade tidigare. Att ge dessa ungdomar ett sätt att spegla sig
själva och sin omvärld har varit ovärderligt och gett dem verktyg för att fortsätta att uttrycka sig i framtiden.”
Lisa Carlbom, behandlingsassistent Orhems Gård
3.1.7 Omvärldsbevakning
Konsulenten arbetar uppsökande för att hålla sig informerad om olika filmaktörers verksamhet och sammanföra dem i en gemensam strategisk utveckling
av filmarbetet för och med barn och unga. Inom ramen för uppdraget har konsulenten under året haft möten och/eller samverkansprojekt med bland andra
Medioteket, TioTretton, Kulturskolan Stockholm, Bokslukaren, Stockholms
kulturfestival, Stockholms stadsbibliotek, DIS, Doc Lounge Stockholm, FilmCentrum, Folkets Bio, Folkets Bio/Zita, Fanzingo, Svenska Filminstitutet, Medioteket, TeaterCentrum Öst, Bio Rio, Tempo Dokumentärfestival, CinemAfrica, Kulturstiftelsen, Regionbiblioteket, ABF Stockholm, Antirasistiska
filmdagar, Teatercentrum Öst, ett 20-tal museer, kulturförvaltningen i Stockholms stad, kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting och studieförbundet Sensus.
3.1.8 EU-projektet Yo!BaNa: Young Baltic Narratives
Mål för verksamheten 2012: Fullfölja den planering som antagits av Central
Baltic för 2012.
Antal tjänster
Lotti Fred, projektledare 75%
Fredrik Nordbladh, filmpedagog och handledare 25 %
Micaela Jansson, ekonomisk konsult 50%
Vårt treåriga EU-projekt Yo!BaNa påbörjades i april 2010 och avslutades nu
den sista december 2012. Yo!BaNa är ett Media Literacy-projekt som skapades
för att stärka arbetet med rörlig bild som uttrycksform och höja mediekompetensen hos lärare och fritidspedagoger. Projektet har också haft som ambition
att genom filmen stärka de ungas identitet som skärgårdsbor, skapa långsik-
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tiga internationella kontakter och ett ökat erfarenhetsutbyte i Östersjöregionen.

Deltagit har skärgårdsskolorna i Estland, Pargas/Åbos skärgård i Finland, på
Åland, Gotland och i Stockholmskommunerna Norrtälje och Värmdö. I Stockholms län har nio skärgårdsskolor samt en fritidsgård medverkat: Norrsundsskolan, Elmstaskolan, Grisslehamns, Singö, Björkö–Arholma, Svartsö, Runmarö, Möja och Djurö skola, samt Stavsnäs fritidsgård Fyrhuset.
Inom ramarna för Yo!BaNa har över 1 350 barn deltagit i processen att göra
film och titta på filmer från andra barn i skärgårdsområdet. 254 av dessa är
från Stockholmsregionen. Många av dessa barn har under projekttiden funnit
nya vänner runt Östersjön. Barnen har producerat över 600 filmer som finns
samlade på vår YouTube-kanal, www.youtube.com/yobanaproject. Filmerna
har haft mer än 71 000 visningar vilket visar hur engagerade barnen är i sitt
filmskapande. Barnen visar filmerna för sina vänner och sina familjer, och de
tittar på filmer gjorda i andra regioner.
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329 lärare och 33 fritidspedagoger har under projekttiden deltagit i läger, internationella workshops eller seminarier för att stärka sin mediemedvetenhet.
Från Norrtälje och Värmdö har 17 pedagoger deltagit. Under detta projekt har
alla regioner genomfört minst ett lokalt filmläger för barn och pedagoger samt
minst två lokala filmfestivaler för att visa de filmer som gjorts i regionen och
lyfta fram det pågående arbetet. I Stockholm hade vi till exempel en stor
filmfestival på Filmhuset den 5 juni i år.
Totalt har det i regionerna genomförts cirka 250 workshopdagar för barnen
och 123 för pedagogerna. Det har också genomförts två internationella 3dagars filmläger för 60 barn. Här har barnen lärt sig mer om film, gjort nya
filmer och träffat nya vänner. Det första var sommaren 2011 på Gotland och
det andra under våren 2012 på Åland. Under dessa tre år har också 60 pedagoger träffats en gång per år för att ta del av internationella föreläsningar och
workshops: Estland 2010, Pargas 2011 och på Åland 2012. Det har betytt
mycket för att skapa känslan av att alla är en del av samma Central Balticprojekt, och möjliggjort för dem att träffa andra pedagoger som delar samma
förutsättningar som de själva.

Alla pedagoger säger i sina utvärderingar att de kommer att fortsätta att arbeta
med film i skolan. De bedömer att deras nivå av mediemedvetenhet har ökat
från 2 till 4 på en 5 gradig skala där 1 = "Inte existerande" och 5 = "Jag arbetar
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nu utan stöd från externa handledare". I elevernas utvärderingar kan man läsa
att de har lärt sig väldigt mycket och att de i mycket hög utsträckning kommer
att fortsätta att göra film både i skolan och på fritiden.
Film Stockholm planerar nu tillsammans med övriga regioner ett uppföljningsprojekt för att hålla kontakten med övriga regioner vid liv och utveckling.
Mer information om Yo!BaNa finns på www.yobana.eu fram till slutet av 2015.
Det treåriga projektet har haft en total budget om drygt 1 mnr € och finansieras till 75% av EU:s Östersjösatsning Central Baltic INTERREG IV A Program
2007-2013, Archipelago and Islands. Projekttiden löper 2010-2012. Medfinansieringen från Stockholms läns landsting är 160 tkr/år. Därtill är RTK och
Länsstyrelsen med och finansierar med 50 tkr vardera och år samt en stor andel som utgörs av Film Stockholms egna insatser inom ordinarie budget.
Den formella slutrapporteringen till EU/Central Baltic kommer lämnas under
första kvartalet 2013.
3.2

Film i vården

Mål för verksamheten 2012: att utveckla och fördjupa mediepedagogiska
metoder inom vård och omsorg för att på sikt etablera möjligheten för patienter som befinner sig länge i vården att själva få uttrycka sig med rörlig
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bild. Samt att presentera genomförda verksamheter och resultat i rapport
och seminarium.
Antal tjänster
Anita Hjelm, projektledare 50%
Frilansande filmpedagoger
En halvtidstjänst är avsatt för att undersöka och utveckla möjligheterna för
patienter och indirekt personal i vården att få se, tala om samt uttrycka sig
genom filmmediet.
3.2.1 Seniorkultur i Stockholms län
Tillsammans med övriga länsfunktioner och kulturförvaltningens enhet för
kultur i vården beviljades Film Stockholm Kulturrådets medel för projektet
Seniorkultur i Stockholms län under 2012-2013. Projektets syfte är att utveckla metoder med fokus på patienternas egen delaktighet. Under året har
projektidéer blivit till programförslag som erbjuds äldreboenden i länet.

Det är dels program som Film Stockholm själva genomför och dels program
som genomförs i samarbete med andra länsfunktioner. Programmen kommer
att genomföras i början av 2013. Både kortare program med exempelvis visning av arkivfilm och ett fördjupat samtal efteråt och återkommande träffar
med eget skapande kommer genomföras. Eftersom våra filmpedagogiska me-
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toder är nya för vården så krävs ett omfattande arbete med att etablera Film
Stockholms program. Förutom möten och workshops med projektledning och
de andra länsfunktionerna så har ett flertal besök på olika äldreboenden har
genomförts under året.
3.2.2 Utbudskatalogen
Genom Kultur i Vårdens utbudskatalog kan verksamheter beställa subventionerade works-shops av Film Stockholm. Den möjligheten har endast tagits av
Järfälla kommun som redan är väl insatta i filmpedagogiskt arbete. Vi menar
att det nya utbud vi erbjuder behöver fördjupat förankringsarbete, mer utrymme, i katalog och på utbudsdag, för att synliggöras bättre mot vårdverksamheter.
3.2.3 Filmverkstan
Filmverkstan är en utökad fortsättning av 2010 års förstudie av eget skapande,
främst genom animation, på lekterapin på Astrid Lindgrens barnsjukhus i
Solna och Huddinge. Pedagogen Eva Valentin har tagit projektet vidare och
arbetar två dagar i veckan på respektive sjukhus. Film Stockholm konsulterar
och bidrar ekonomiskt till ytterligare fördjupning som ger de allra sjukaste och
mest isolerade barnen möjlighet att göra film på sitt eget rum. Projektet finansieras i övrigt genom stiftelser och Kultur i Vårdens projektstöd. 291 barn, 135
pojkar och 156 flickor hade gjort film i december 2012, och 76% av dem var i
åldrarna 7-12 år.
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”Det är så häftigt när man går förbi, det är tyst, koncentrerat. Magiskt nästan,
folk stannar upp och tittar.”
Kent Holmström, chef för Pedagogiskt resurscentrum och lekterapin på Astrid
Lindgrens barnsjukhus, om Filmverkstan.
Det är en ökning av antalet barn och fler barn återkommer nu också och gör
flera filmer. En annan tendens är att fler barn valt att i sina filmer berätta om
sin sjukdom. En tänkbar anledning till det är att pedagogen nu är så etablerad
i miljön, barn som återkommer känner förtroende för henne. Såväl barn, föräldrar och chefen för Pedagogiskt resurscentrum/lekterapin ger Filmverkstan
mycket gott betyg.
3.2.4 Eget skapande på psykosmottagning
Film Stockholm har under de senaste två åren haft filmsamtal med en grupp
män med psykosdiagnoser på den öppna verksamheten Österäng i Södertälje.
En önskan om att få berätta om sin egen livssituation uttrycktes och under
våren höll filmaren Erik Lindeberg och Anita Hjelm från Film Stockholm en
längre workshop i digitalt berättande. Detta är ytterligare ett exempel på vårt
fokus att lyfta fram berättelser som annars sällan berättas. Genom att tillsammans se och prata om digitala berättelser som andra, främst äldre, gjort såg vi
att alla har något intressant att berätta.
”Projektet har gett mig en inblick i hur olika våra liv är, men jag har också
sett vilken kraft film, även i denna enkla form, besitter i form av att formulera sig kring sin identitet och skapa värdighet”, Erik Lindeberg, filmpedagog

Fyra män skapade egna digitala berättelser i samarbete med personal och filmpedagogen. Gruppen på drygt tio personer har sett de färdiga ”filmerna” tillsammans vid flera tillfällen och diskussionerna om innehållet har varit engagerade och mycket positiva till hur generöst och öppet männen berättat i sina
”filmer”. Filmerna handlar om så vitt skilda ämnen som fiske, konstnärskap,
amerikanska bilar och tro.
Röster från deltagarna:
”Jag visste inte att jag kunde berätta så bra”
”Det var så friskt alltihop”
”Humorn finns kvar trots att man är sjuk”

32 (62)

2012-12-20

Diarienummer:
2012/02

"Ibland är det som att jag glömmer bort vem jag är, men då sätter jag på
min film och då minns jag vem jag egentligen är”.

Enligt personalen har arbetet tillfört hela gruppen mycket, någon som annars
är väldigt tyst diskuterade engagerat vid filmvisning och de som själva gjort
berättelser är mycket stolta över dem. I och med att de engagerat och reflekterande berättar om sina intressen lyfts det de är bra på fram. I diskussionerna
efter filmvisningarna har samtalet också haft fokus på att det friska lyfts fram.
Som en av männen sa: ”Det är viktigt att berätta att förståndet finns kvar trots
att man är sjuk”.
Vi lade prioritering på detta projekt och genomförde därför ingen verksamhet
för unga inom psykiatrin under 2012.
3.2.5 Väntrumsfilm
I samarbete med Svensk Kortfilm c/o Folkets Biohar vi sammanställt ett paket
med åtta noga utvalda kortfilmer (drygt en timmes visningstid), för testvisning
i väntrum. Tanken var att visa kortfilm i ett nytt sammanhang och inte minst
att skapa lekfulla och harmoniska avbrott i en vanligtvis ganska grå väntrumsmiljö. Att skapa en modell för framtida distribution av kortfilm i väntrum
genom att undersöka innehåll, teknik och framtida finansiering var ytterligare
ett mål. Genom det nationella nätverk av konstkonsulenter som beställer och
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köper konst till vårdinstitutioner på läns/regionnivå visades Väntrumsfilm på
ett tjugotal platser från Boden i norr till Göteborg i söder under septemberoktober månad. Såväl program som teknik utvärderas nu.
En tendens är att tv-apparater tycks
vara känsliga att byta innehåll i,
patienter har reagerat negativt mot
annat innehåll i dem, men vi har
också fått många positiva reaktioner på både filmer och själva idén att
visa film i väntrum. Precis som när
man arbetar med konst i vårdmiljö
betraktas innehållet särskilt kritisk
och det är av stor vikt med både
information och dialog med mottagarna för att hamna rätt. Vi har fått
flera förfrågningar om möjligheten
att visa film via de intranät/informationsskärmar som finns
på allt fler platser.
Folktandvården i Stockholms län är
en ny aktör som är intresserad av
att visa film i sina väntrum.

3.2.6 Seminariet Läkande vårdmiljöer
Kulturnämndens ordförande Anna Starbrink anordnade den 4 oktober ett seminarium för vård- och kulturpersonal där vi, Anita Hjelm, forskaren Georg
Drakos och filmpedagogen Stanislaw Przybylski, berättade om våra erfarenheter av Film i vården, med tyngdpunkt på förra årets projekt på ett äldre- och
omsorgsboende. Ett femtiotal personer deltog och visade stort intresse för vårt
projekt.
3.2.7 Erfarenhetsutbyte med regionala resurscenter
Kollegor från andra län och regioner efterfrågar våra erfarenheter av att arbeta
med film i vården. Med Film i Skåne och Skånes Kultur och hälsa har vi haft
fördjupade kontakter och stort erfarenhetsutbyte.
Under de årliga fortbildningsdagarna för de som jobbar med visning av film
var Väntrumsfilm en egen programpunkt.
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3.2.8 Film i vården skrift
I skriften Film i vården samlades våra erfarenheter och andras reflektioner
över några av de projekt vi genomfört de senaste åren. En första upplaga på
300 ex spreds, dels till deltagare och anhöriga, dels via seminariet Läkande
vårdmiljöer och våra regionala kontakter samt till tjänstemän och politiker
inom äldre- och vårdsektorn på kommunal, landstings samt statlig nivå. En ny
upplaga är nu tryckt.
3.3

Spridning och visning av kvalitetsfilm

Mål för verksamheten 2012: att länets lokala biografer klarar teknikskiftet
och utvecklar sin verksamhet.
Anita Hjelm, konsulent för visning 50%
3.3.1 Biografstöd
Under året har arbetet intensifierats med i första hand de kommuner och biografer som efterfrågat konsultation inför att digitalisera den lokala biografen.
Det har genomförts både gemensamma träffar och enskilda besök ute på biograferna. För några har det handlat om att hitta ny driftsform för biografen
och andra har haft fokus på att hitta finansiering för den digitala 2K tekniken.
Eftersom de kommersiella aktörerna under hösten bytt ut så gott som all teknik kommer dagsaktuell film enbart att distribueras digitalt från årsskiftet.
Biografer som inte digitaliserats hänvisas till alternativa visningar av äldre film
och med enklare teknik (i dagsläget DVD).
Konsultation har skett löpande under året med främst Värmdö, Ekerö, Sigtuna
och Vallentuna. I de tre förstnämnda kommunerna har/kommer snart biografen att digitaliseras, i Märsta (Sigtuna kommun) har besökssiffrorna efter digitalisering och ägarbyte redan lett till en kraftig ökning av publiken. I Vallentuna centrum har lokalfrågan (en ny lokal behövs på sikt) inte kunnat lösas
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och det ser ut som biografen kommer att hänvisas till att visa skolbio och
andra slutna (DVD) visningar i begränsad omfattning. Förortsbiografen Reflexen i Kärrtorp behövde stöd i sitt arbete med att söka finansiering. Med
Film Stockholms hjälp har de beviljats stöd och kunnat köpa in en digital utrustning. I Farsta finns ett lokalt intresse att starta en biograf i en befintlig
teaterlokal och den frågan ser vi nu över tillsammans.
Haninge och Södertälje är två större kommuner där befolkningen har ytterst
begränsade möjligheter att se film på bio. I Södertälje pågår en förstudie om
möjligheten att satsa på en mobil filmprojektor, Film Stockholm gör en extra
insats där eftersom vi anser att det är angeläget att den stora befolkningen kan
få tillgång till aktuell film i sitt närområde. I Haninge behöver också biograffrågan lyftas till en kommunal nivå om biografen ska ha någon framtid.
Sammanfattningsvis kan sägas att ingen biograf i länet lagt ner sin verksamhet
under 2012, men en handfull som ännu inte har digitaliserat kvarstår och deras framtid är ytterst oviss. När det gäller biograf- och visningsfrågor samarbetar vi med olika visnings/biograforganisationer och företag. Våra Gårdar, Folkets Hus och Parker, Folkets Bio och Eurostar är några av de som bidrag med
sina sakkunskaper åt biograferna i länet.
3.3.2 Arrangörskurs
Inom fyrlänssamverkan erbjöds biografaktiva en subventionerad arrangörskurs som genomfördes vid två tillfällen under hösten. Under ett dygn fick deltagarna lära sig hur man kan kommunicera sitt program mot olika målgrupper
och inte minst hur man får uppmärksamhet i lokala media. Sammanlagt deltog 32 personer, 19 kvinnor respektive 13 män. De var i åldrarna från dryga 20
till nästan 80 år. Kurserna var mycket uppskattade och fick genomgående
högsta betyg vid utvärderingarna.
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3.3.3 Film och samtal
Den uppmärksammade och starka filmen ”Våga minnas” där regissören Ewa
Cederstam berättar om den våldtäkt hon utsattes för som ung har gått på turné
i samarbete med Våra Gårdar. Genom vår insats har Ewa kunnat följa filmen
och lett det viktiga samtalet efteråt. Trots det tunga ämnet, vilket normalt gör
det svårare att locka en publik så har många velat komma och dela Ewas och
andras minnen. FS var delaktig i tre visningar i Stockholms län: Kärrtorp,
Årsta och Kallhäll.
3.3.4 Visningar av film producerad med stöd av Filmbasen
Film Stockholm inledde 2011 ett samarbete med Folket hus i Hallunda och
Folkets hus i Tumba för visning av kortfilm, producerad med stöd från Filmbasen. Satsningen erhöll 10 000 kr i stöd av Botkyrka kommun och under våren 2012 visades åtta kortfilmer som förfilmer eller i kortfilmfilmspaket på
respektive Folkets husbiograf.
I samband med Stockholms filmfestivals utomhusbio i augusti visades samma
filmpaket i ett separat tält. Filmerna nådde där en potentiell publik på många
tusen!

Under året har ett förslag arbetats fram över hur de filmer som producerats
med stöd från Film Stockholm/Filmbasen ska kunna tillgängliggöras på filmbasen.se. Förslaget pekar på några komplikationer framför allt när det gäller
rättigheter till filmmaterialet. Målsättningen är att under 2013 hitta fungerande system för detta och därtill bygga ut plattformen för att förenkla sökning
och visning av filmerna.
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Under 2011 inledde Filmbasen i samarbete med Bio Rio en serie kreativa samtal under samlingsnamnet DISPLAY. Display har fortsatt under 2012 och gästats av kända regissörer som Axel Petersén (AVALON), Malik Bendjelloul och
Camilla Skagerberg (SEARCHING FOR SUGAR MAN). Totalt besöktes Display av 120 personer under 2012 och omnämnade i bl a DN Stockholm visar på

ett stort genomslag.
3.3.5 Filmfestivaler
Film Stockholm har under året fortsatt tidigare samarbeten med lokala festivaler, Megafon i Södertälje är ett exempel. Nya initiativ som utomhusbio för
unga i Hagalund (Solna) med ca 800 besökare i augusti stöttade vi också.
Andra färska festivaler vi har dialog och planerar fördjupat samarbete med för
att sprida deras intressanta program i länet är bl a Asia Short och Yksi Kaksi.
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Vårrullen
Vårrullen är Stockholms läns största filmfestival för unga filmare. På uppdrag
av Film Stockholm ansvarar Xenter i Botkyrka för festivalen som är Stockholms läns uttagning till den nationella tävlingen Novemberfilmfestivalen.
Det stora priset - Stockholmsdiamanten i kategorin tungvikt – som i år gick till
filmen INTE BLÅ av Natalie Alvarez, består av ett produktionsstöd från Filmbasen/Film Stockholm på 25 000 kr och därtill teknik och mentorskap. Mellanviktpriset består av 10 000 kr i kontant produktionsstöd och mentorskap
och gick till FÖDELSEDAGSFESTEN av Simon Elvås

Priset Dokhopp (till en lovande dokumentärfilmstalang), består av teknikstöd
(värde 25 000 kr), kontant produktionsstöd (10 000 kr) samt mentorskap från
Film Stockholm/Filmbasen för att uppmuntra filmaren till ett nytt projekt.
Priset tilldelas Josefine Camitz för dokumentärfilmen VERAS VILJA.
Vinnarfilmen från tungvikt- och mellanviktsklassen, samt ytterligare två filmer
som utsågs av juryn kvalificerade sig för tävlan i Novemberfestivalen.
Vårrullen besöktes av 360 personer. Antalet anmälda deltagare/filmare var
119, varav 64 killar (16-19 år: 28 och 20-26 år: 36) och 55 tjejer (16-19 år: 16
och 20-26 år: 39).
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Novemberfestivalen
Över 400 tävlingsbidrag av filmare i åldrarna 16-26 år kom in till årets upplaga
av Novemberfilmfestivalen – Sveriges största arena för ung kortfilm. Efter de
19 regionala deltävlingarna (i Stockholm, Vårrullen) valdes 46 filmer ut till
tävlan om Novemberstatyetterna i Trollhättan 23-24 november.

Stockholm/Vårrullen vann (delat) första pris i Tungviktsklassen med DEN
STARKARE av Olof Leth. Filmen fick även publikens pris och blev utvald att
tävla på den norska filmfestivalen NUFF. Isabel Juréhn blev utsedd till bästa
skådespelerska för sin roll i INTE BLÅ av Nathalie Alvarez, och David Wrannebys film SANDRA valdes ut som en av tre filmer att visas på Göteborg International Film Festival 2013.
Drygt 300 personer besökte årets upplaga av Novemberfestivalen.
FilmGala Norr
FilmGala Norr är festivalen som arrangeras av norrortskommunerna i Storstockholmsområdet. Festivalen är inne på sitt fjärde år och anordnades i år av
Solna stad/Filmstadens kultur på Filmstaden i Råsunda. FilmGala Norr har på
kort tid etablerat sig som ett viktigt komplement till Vårrullen och en arena för
att synliggöra unga filmare från Norrortskommunerna.
FilmGala Norr besöktes av 350 personer. Antalet anmälda filmer var 59, och
antalet deltagare (sammantaget i hela filmprojekten, både skådespelare och
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filmteam), var 376, varav 164 killar (0-12 år: 31, 13-16 år: 23, 17-20 år: 43 och
20+: 67) och 122 tjejer (0-12 år: 28, 13-16 år: 28, 17-20 år: 7 och 20+: 49).
I år lade festivalen stort fokus på att öka antalet filmaktiviteter som händer
under året i de samarbetande kommunerna i form av workshops, filmvisningar, träffar där Filmbasen var en aktiv samarbetspart. Liksom Vårrullen drivs
festivalen praktiskt till stor del av ungdomar.
Noomaraton
Noomaraton är en filmtävling på tid där deltagande lag har 24 timmar på sig
att göra en film utifrån givna förutsättningar: ett tema, tre platser, tre föremål.
Tävlingen har arrangerats i flera län i Sverige sedan 2000. I år var det premiär
för Noomaraton i Stockholm där 25 lag anmälde sig.
De inlämnade bidragen visades på Zita inför 65 åskådare men också på internet via Filmbasens Youtube-kanal. Filmerna hade sammantaget ca 10 000
visningar på en vecka och publiken röstade fram sin favorit både i biosalongen
och på internet.

En jury, bestående av de prisbelönta filmarna Jerry Carlsson (LÄNGS VÄGEN)
och Ina Holmqvist (THE QUIET ONE, SÅ NÄRA m.fl.), samt Film Stockholms
konsulent för filmpedagogik Charlotte Carlsson, valde mellan internetomröstningens respektive bioomröstningens vinnare ut FARLIG FRESTELSE, av
Engelbrekt Krantz, Teodor Hultberg, Edgar Zan och Samuel Wiveson som
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Stockholmsrepresentant till riksfinalen som avgjordes på Filmhuset den 29
september.
Tempo
Tempo Dokumentärfestival är Sveriges största festival för dokumentära uttryck. Tempo står värd för tävlingarna Tempo Documentary Award, som är
Sveriges största tävling för långfilmsdokumentärer, och Tempo Short Award,
som delas ut till bästa korta svenska dokumentär, samt Film Stockholm/Filmbasens egna pris New Doc, som är ett dokumentärfilmspris för
oetablerade filmare.

Totalt skickades 147 bidrag in till tävlingarna. 2012 års New Doc-pris, bestående av 50 000 kr, varav 25 000 i teknikstöd från Filmbasen, gick till Irene
Lopez för hennes film PINOCCIO UTAN NÄSA.
Av de sju filmerna som uttogs till Tempo Documentary Award hade hela fyra
filmer fått stöd från Film Stockholm och Tora Mårtens tilldelades ett hedersomnämnande i klassen Tempo Documentary Award för sin långfilmsdebut
COLOMBIANOS som utvecklats under Filmbasens talangprogram.
I år hade Tempo en särskild visning som presenterade projekt, filmare och
filmer gjorda under dokumentärfilmsworkshopen Filmbasen c/o Sundbyberg
och Solna 2011.

42 (62)

2012-12-20

Diarienummer:
2012/02

BrasilCine
Den brasilianska filmfestivalen, BrasilCine ägde rum mellan 25-30 oktober på
Zita. Festivalens syfte är att lyfta fram den brasilianska filmen och ge Stockholmspubliken möjlighet att uppleva filmer de annars aldrig skulle fått se.
Årets huvudgäst var den prisbelönade regissören Marilia. Film Stockholm/Filmbasen var medarrangör till workshopen "The creative process and
experience of Marilia Rocha's documentaries" med Marilia Rocha och Rafael
Franco som processledare. BrasilCine besöktes av 451 personer.
3.3.6 Filmer på nationella och internationella festivaler
Många av de kort- och dokumentärfilmer som fått stöd av Film Stockholm/Filmbasen har under året visats och skördat stora framgångar på såväl
nationella som internationella filmfestivaler. Under Göteborgs Internationella
Filmfestival deltog hela 18 filmer gjorda med stöd av Film Stockholm. ASTRID
av Fijona Junuzi och BAGGY av Anderz Hazelius tävlade om Startsladden – ett
av Sveriges största kortfilmspriser – och Ester Martin Bergsmarks hybridfilm
POJKTANTEN tilldelades juryns hedersomnämnande.
En av 2011 års mest hyllade kortfilmer, BANGA
INTE av Fanni Metelius, tävlade i år på Berlinale,
Tysklands största filmfestival.
På Tempo dokumentärfestival var fyra av
totalt sju nominerade
filmer till Tempo
Documentary Award
stödda av Film Stockholm/Filmbasen:

COLOMBIANOS av Tora Mårtens, POJKTANTEN
av Ester Martin Bergsmark, LOVE ALWAYS CAROLYN av Malin Korkeasalo och Maria Ramström
och VÅGA MINNAS av Ewa Cederstam.
COLOMBIANOS erhöll ett hedersomnämnande från juryn och har efter
Tempo visats på Nordamerikas största dokumentärfilmsfestival Hot Docs i
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Toronto, Antenna Filmfestival i Sydney och vann 2012 Golden Starfish Award
på Hamptons filmfestival i New York.
På det internationella kortfilmsforumet Shortfilm Corner under Cannesfestivalen visades ASTRID av Fijona Jonuzi och DÄR BARN JAG LEKT av Sopia Bösch. Teamet bakom dokumentärfilmen GERILLASONEN av Zanyar Adami och
David Herdies nominerades till Prix Europa: kontinentens största festival för
produktioner inom tv, radio och internet som i år ägde rum i Berlin. VI VILLE
SPRÄNGA VASA av Simon Moser och Idji Maciel, fick ta emot
ett hedersomnämnande på It's All True, den största och viktigaste dokumentärfilmfestivalen i Sydamerika.

Tre filmer tävlade under Stockholm filmfestival i kategorin 1 kmfilm: BAGGY av Anders Hazelius,
FRANSK POJKVÄN av Charlotte
Wandt och ÅRHUNDRADETS
BROTT av Johanna Paulsdotter.
Stipendiet, som sedan festivalens
start delats ut till en lovande regitalang, gick till ÅRHUNDRADETS
BROTT och Johanna Paulsdotter
(bilden) som tidigare under året,
som enda svenska film, tävlade på
en av Englands största kortfilmsfestivaler: Encounters Short Film
and Animation Festival i Bristol.
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Talangutveckling och växthusverksamhet

Mål för verksamheten 2012: Fördela filmstöd om ca 900 tkr till ett 30 -tal
filmare och projekt. I samarbete med teknikbranschföretagen Dagsljus, The
Line och STOPP att utdela teknikcheckar till ett tiotal projekt för ett värde om
sammanlagt 2,5 mnkr. Bredda rekryteringen av yngre filmare genom Filmbasen c/o. Utveckla kursverksamheten.
Antal tjänster
Joakim Blendulf, samordnare och filmkonsulent 100% (pappaledig juli-dec).
Anne-Marie Söhrman Fermelin vik filmkonsulent 70% 5 månader
Rafael Franco, projektledare 50% jan-mars och 100% apr-dec
Rickard Monsén, tekniker 100%
Webbkonsulter, sammanlagt 75%
Under året har talangutvecklingen inom filmen i Stockholm fortsatt att utvecklas. Verksamheten har tagit ett stort steg i att täcka glappet mellan de unga
filmarna och den professionella filmbranschen genom lanseringen av STHLM
Debut – ett stöd riktat mot långfilmsdebuterande regissörer och producenter i
Stockholm-Mälardalsregionen. Samarbetet med resurscentrumen runt Mälardalen har fördjupats genom en nysatsning på projektet Spektra som en arena
för kunskapsfördjupning för filmare.
I april utökades den entreprenöriella satsningen genom implementeringen av
ett system för Crowdfunding på Filmbasen.se. Under 2012 har antalet medlemmar vuxit från 2700 till över 3100. Hemsidan hade ca 82.000 unika besökare, mot knappt 70.000 för 2011. Filmbasen.se har under 2012 blivit en allt
viktigare informationskanal för branschen genom ökad rapportering och närvaro vid filmrelaterade arrangemang i Stockholm och Mälardalen.
Under 2012 har ca 500 personer aktivt deltagit i Filmbasens verksamhet.
3.4.1 Teknikstöd
Filmbasens filmare har brukat teknikstöd till ett värde av närmare 1 mkr under
2012. Teknikparken har under året uppgraderats efter filmarnas efterfrågan
och teknikens utveckling. Filmbasen har idag en utlåningspark till ett värde av
700 tkr. Lokalerna på Filmbasen har under året renoverats och uppgraderats
säkerhetsmässigt och tekniskt för att tillmötesgå filmare och personal och för
att kvalitetssäkra arrangemang och workshops. Filmbasens teknikpark och
lokaler är under fortsatt utveckling.
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3.4.2 Projektstöd
Film Stockholm har genom Filmbasens webbsida mottagit 224 projektansökningar (fördelat på 37% kvinnliga regissörer och 63% manliga) och av dem har
48 erhållit kontant stöd med sammanlagt 1 030 000 kr, varav 27 projekt (eller
56 %) med kvinnlig regissör och 21 projekt med manliga . Därtill har Film
Stockholm/Filmbasen delat ut teknikstöd till ett totalt värde av 982 300 kr.
Stödet är fördelat på 51 projekt, varav 30 med kvinnlig och 21 med manlig regissör.
Under året har Film Stockholm tillsammans med Filmregion StockholmMälardalen delat ut teknikcheckar i samarbete med de privata teknikföretagen
DAGSLJUS, THE LINE och STOPP till 7 kortfilmer och ett sammanlagt värde
om 825 000 kronor. Satsningen, som startades 2011, har varit lyckad och
sponsringssamarbetet med teknikföretagen kommer fördjupas under 2013,
med målet att koppla fler företag till systemet med teknikcheckar.
3.4.3 Crowdfunding
I april 2012 implementerades ett system för Crowdfunding på Filmbasen.se i
samarbete med Crowdculture/Fabel Kommunikation. Systemet bygger på en
hävstångseffekt mellan privata mikrodonationer och offentliga medel. Den
offentliga fonden har finansierats av Filmregion Stockholm Mälardalen och
Film Stockholm med sammanlagt 160 000 kr. Under 2012 har 20 projekt startat Crowdfunding-kampanjer på Filmbasen.se, varav 11 har nått eftersökt
finansiering.
3.4.4 Kursverksamhet
Film Stockholm/Filmbasen arbetar med workshops och kurser för att stärka
filmarnas kreativa och entreprenöriella förmåga att hävda sig i den professionella branschen. Under 2012 har Filmbasen arrangerat en workshop i kreativa
samarbeten, där Film Stockholm fått riktade extraresurser om 100 tkr från
Kulturdepartementet via Svenska Filminsitutet för att särskilt stödja unga
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kvinnor i filmbranschen. Kursen hade nio deltagare mellan 23-29 år och regissören Lisa Aschan (Apflickorna) som processledare.
4-länsamarbetet Spektra har utvecklats till ett talangutvecklingsprogram och
en mötesplats för utvalda filmare från hela Mälardalen. Fokus har flyttats från
produktion till en arena för möten och kunskapsfördjupning. Totalt deltog 10
personer, varav två från Stockholm län.
Mellan februari och mars genomfördes en kurs i pitch för dokumentärfilm.
Processledare var dokumentärfilmarna Zanyar Adami och David Herdies
(GERILLASONEN), 12 personer deltog och utvecklade och förbättrade sin
förmåga att pitcha sina projekt.
För att hjälpa filmare att utveckla sina projektansökningar arrangerades i oktober en temakväll: Att söka projektstöd. Kvällen fungerade också som en
introduktion av Filmbasens nya konsulent för kort- och dokumentärfilm,
Anne-Marie Söhrman Fermelin. 20 personer deltog och fick möjlighet att
ställa frågor direkt till konsulenten som berättade om hur hennes arbete fungerar och vad en konsulent tittar på och värderar i en ansökan.

Två teknikworkshops har arrangerats under året. En introduktionskurs i att
filma med Arri Alexa hölls i oktober och hade 17 deltagare. Den andra works-
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hopen, en grundkurs i att arbeta med green screen – från ljussättning till filmning och postproduktion, hölls under två dagar i december i studion Light in a
Room. Workshopen hade åtta deltagare. Processledare för dessa båda workshops var Emil Mkrttchian (regissör och fotograf) och Gabriel
Mkrttchian (nyutexaminerad fotograf från StDH).
Filmbasen ger varje år stöd till många framgångsrika kortfilmer. I mars föreläste manusförfattaren och kortfilmsregissören Robert Andersson på Solna
ungdomscafé om konsten att skriva manus för kortfilm. Föreläsningen, som
arrangerades i samarbete med FilmGala Norr, besöktes av ca 12 personer, och
deltagarna fick lära sig olika tekniker och metoder för manusutveckling för det
kortare formatet.

I december lanserades Crash Course – lär dig berätta med det filmiska mediet,
en nybörjarkurs i filmskapande som riktar sig till personer som drömmer om
att göra film men inte har så mycket erfarenhet. Under en intensiv helg på
Filmbasen fick 12 deltagare lära sig att göra film från manus till filmning och
klippning. Ledare för kursen var Olof Leth och Maria Eriksson, nyutexaminerade regielever från STDH.
I november gästade den amerikanska manusförfattaren Robert Engels, producent och författare till tv-serien TWIN PEAKS, Filmbasen. Föreläsningen hade
ca 20 besökare och arrangerades i samarbete med Manuspiloterna.
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Den prisbelönta amerikanska filmskaparen Jennifer Fox är känd för sitt banbrytande sätt att finansiera dokumentärfilm. I mars besökte hon till Stockholm
i samband med Tempo Dokumentärfestival där hennes senaste film, MY REINCARNATION, hade Sverigepremiär. Hon höll en masterclass samt ett seminarium om sitts arbete med Crowdfunding, som arrangerades av Filmbasen i samarbete med Filmregion Stockholm-Mälardalen, 70 personer deltog i
masterclassen och seminariet, och ännu fler följde den genom Filmbasens festivalblogg.
I november var Sara Lithell från Dramatikerförbundet på Filmbasen/Subtopia
och pratade om hur man som manusförfattare och upphovsman kan leva på
sitt arbete, samt vilka rättigheter man ska vara rädd om. Föreläsningen hade
ca 20 deltagare och arrangerades i samarbete med manusförfattarutbildningen
på Broby Grafiska som var på Stockholmsbesök, samt Klump Subtopia.

I ett led att marknadsföra Filmbasen Crowdfunding arrangerades i september
en workshop i kampanjskapande. Workshopen gjordes i samarbete med
Filmregion Stockholm-Mälardalen, Crowdculture och Klump Subtopia. Kursen
hade processledare från samtliga organisationer, samt regissörerna Hanna
Sköld och Ida Lindgren som föreläsare. Kursen avslutades med en pitch inför
publik på Bio Rio. Totalt deltog 9 projekt och 15 deltagare i workshopen. Pitchen på Bio Rio besöktes av ca 80 personer och var mycket uppskattad.
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3.4.5 Talangutbyte Sverige - Grekland
SweGre är ett kreativt utbyte mellan unga svenska och grekiska regissörer med
syfte att stärka filmskapandet, utbyta kunskap och erfarenheter och skapa
vägar för framtida samarbeten. Fem filmare från Filmbasen deltog i utbytet.
13-15 januari 2012 arrangerades ett filmseminarium i Aten, i samarbete med
svenska institutet och Grekiska ambassaden i Stockholm.
Temat för seminariet var "Att
vända begränsningar till en
kreativ tillgång". Programmet
bjöd bland annat på masterclasses med regissörer och
producenter, däribland Argyris
Papadimitropoulos, medregissör till filmen ‘Wasted Youth’, Athina
Rachel Tsangari och Maria
Hatzakou (Haos
Film), regissör och producent
till den internationella succéfilmen ‘Attenberg’.
Seminariet avslutades den 15
januari med en filmvisning på
Nixon Bar and Cinema där
SweGre-filmarnas egna filmer
visas för publik. Parallellt med
seminariet pågick också en
utställning om regissörernas
kreativa processer.
3.4.6 Talangprogrammet
Tre av Filmbasens särskilt talangfulla filmare har under 2012 slutfört det s.k.
Talangprogrammet, där man under ett helt år får möjligheten att utveckla sitt
regihantverk och ett eller flera långfilmsprojekt med stöd av en erfaren coach:
Anne-Marie Söhrman Fermelin. Marta Dauliute, Peter Grönlund och Sanna
Lenken inledde sina år under 2011 och avslutade dem i mars 2012. Därefter
har talangprogrammet tagit en paus för att utvärderas.
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På den årliga talangträffen Swedish Talent i samband med Bergmanveckan på
Fårö, Gotland, deltog fyra filmare från Stockholm av totalt 22. Sedan 2011 är
även Uppsala Kortfilmfestival en nationell mötesplats för talangutveckling.
Totalt deltog 19 personer från hela landet i talangdagarna, varav 12 från
Stockholm.
3.4.7 STHLM Debut
Genom STHLM Debut tar Film Stockholm/Filmbasen, Filmregion StockholmMälardalen och Stockholm Filmfestival ett gemensamt ansvar för att överbrygga gapet mellan talangutveckling och professionell filmproduktion, och
arbeta fokuserat med att stärka möjligheterna för regissörer och producenter
att långfilmsdebutera.

STHLM Debut lanserades på Stockholms filmfestival under ett festligt mingel
och startade som ett pilotprojekt under 2012 och pågår till och med 2013 med
planer på förlängning till 2015. Projekt genomförs med särskild finansiering
om 2 milj kr från Stockholms läns landsting, med målet att stödja 2-4 projekt
per halvår. Till den första ansökningsomgången som avslutades 10 december
2012 inkom 55 ansökningar.
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3.4.8 Sponsring
Filmbasen har som tidigare beskrivet ett nära samarbete med filmteknikbranschen i regionen genom teknikcheckssystemet, där sponsring i form av varor
och tjänster utdelas till ett flertal filmprojekt i regionen. Under 2012 har Filmbasen också arbetat för att hitta ett närmre sponsorsamarbete med företag i
den övriga audiovisuella industrin. Under året har samtal förts med Telia Sverige som avser att satsa minst 1,5 milj kr i Filmbasens verksamhet under perioden 2013-2015. Medlen är framförallt riktade mot områdena nya distributionssätt, nya finansieringsmodeller och transmedia.
3.4.9 Transit
Filmbasen/Film Stockholm har varit en aktiv part i Transit Kulturinkubator
och under året har fem filmföretag innehaft en plats i Transits lokaler vid Telefonplan: produktionsbolagen TITTA, KOKAI, RÅFILM, KOMMUNEN FILM
och APRICOT STONE. Av de sammanlagt tio filmföretagarna är sex kvinnor.
Film Stockholms verksamhetsledare Kerstin Olander har under 2012 varit
ledamot i Transits styrelse.
3.4.10 Breddad rekrytering - Filmbasen c/o
För att tillgängliggöra Filmbasens resurser och nå de filmintresserade ungdomar i länet som har svårt att ta sig till Filmbasen i Botkyrka har filmpedagogen
Rafael Franco under året arbetat uppsökande med dokumentärfilmskurser.
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Filmbasen ℅ Orhem
Tillsammans med konsulenten för filmpedagogik har filmpedagogen Rafael
Franco arbetat med en dokumentärworkshop för asylsökande ungdomar i Orhem. Genom Filmbasen hittade vi en farsitalande filmare, Aida Strandberg
som blev en viktig kontaktskapare till de åtta afghanska ungdomar som deltog
i projektet. Pilotprojektet har varit mycket lyckat och vi arbetar nu för att fler
asylsökande ungdomar ska få möjlighet att uttrycka sig med film. Se vidare
under pedagogik.
Filmbasen c/o Sundbyberg
I Sundbyberg fick sex ungdomar i åldrarna 16-18 år ett alldeles speciellt sommarjobb: att göra dokumentärfilm om Sundbyberg. Genom uppdrag från fritidsförvaltningen gjorde ungdomarna en dokumentärfilm från idé till inspelning och redigering samt visning av den färdiga filmen. Filmen Sundbyberg –
ganska så nice visades för allmänheten under kommunens kulturfestival samt
vid särskilda visningar för kommunstyrelsen och tjänstemän i förvaltningarna.
Filmbasen c/o Alby bibliotek

I ett samarbete mellan Filmbasen, föreningen OPAD och Alby bibliotek och
med stöd från Botkyrka kommun har arbetet inletts personer mellan 15 och 30
år som är boende i närområdet. Film diskuteras och produceras utifrån temat
tolerans/möten över gränser. Handledare är Rafael Franco från Filmbasen,
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Frank Kanu Kanu från OPAD och Laura Purdy från Alby bibliotek. 22 personer
är anmälda under 2012. Workshopen sker främst under våren 2013.
Inför 2013 sker diskussioner med ytterligare fyra kommuner om nedslag av
Filmbasen c/o.

4

Information och kommunikation

Mål för verksamheten 2012: Stärka interna informationskanaler. Sprida
information externt om vår verksamhet och stärka vårt varumärke. Synliggöra våra projekt och resultaten av vår verksamhet.
Antal tjänster
Karin Ekberg, informatör 70%
4.1

Intern kommunikation

Under 2012 har vi internt försökt hålla informationsflödet på en ”lagom” nivå
– för att hitta balans mellan att all personal ska känna sig delaktig, men samtidigt inte bli stressade över allt som händer. Fler samarbeten som involverar
flera ur personalgruppen pågår och har utvecklats starkt under året. Att vi sitter på olika adresser, med olika datorsystem, fastighetsvillkor m.m. är fortfarande negativt ur ett kommunikationsperspektiv då mycket tid går till logistik
och detta skapar frustration. Det blev extra märkbart då vår vikarierande konsulent för talangutveckling tillträdde i augusti och skulle in i alla system, en
tidsödande process som tyvärr inte är avslutad fyra månader senare.
Samarbetet med övriga länsfunktioner som stärktes under 2011 har fortsatt
och regelbundna nätverksmöten har hållits även 2012.
Samarbetet med sll.se har fungerat väl under hela året och för sajten relevanta
nyheter och evenemang från Film Stockholm har kommunicerats och publicerats för att nå ut till ännu fler i länet.
Däremot behöver samarbetet med Kulturförvaltningens infoenhet förtydligas.
Framför allt är det otydligt vad som räknas som övergripande informationsinsatser som sköts av förvaltningen (och dess budget) och vad vi bör sköta själva.
Då Film Stockholms informatörstjänst är en deltid som även inbegriper att
bevaka evenemang på olika håll i landet, finns ett fortsatt behov av förvaltningens informatörer som en stödfunktion i sådana frågor som rör den länsspecifika delen av verksamheten.
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4.1.1 Informationssäkerhet
Nu finns äntligen en pc på Filmbasen i Alby som ger medarbetarna där tillgång
till såväl intranätet som servern G:/ – nödvändig för att komma åt viktigt
material och likaså för att lagra material på ett säkert sätt som är tillgängligt
för övriga medarbetare.

4.2

Extern kommunikation

Inom filmbranschen är Film Stockholm och Filmbasen idag oerhört positivt
laddade namn som förknippas med fingertoppskänsla och ett gediget kunnande på flera områden. Arbetet med att kontinuerligt synliggöra vår koppling
till filmares framgångar samt att synliggöra processerna bakom mer komplicerade projekt som t ex de inom vården har gett resultat och vi ses idag som
självklara aktörer och föregångare inom talangutveckling, jämställdhetsarbete
riktat mot unga regissörer, det omfattande och nationsgränsöverskridande
pedagogiska projektet Yo!BaNa och våra projekt i känslig vårdmiljö.
Vi har i år arbetat för att ha en bättre framförhållning inför externa kommunikationsinsatser och samarbetat med upphandlade byråer även för enklare layoutarbete, vilket frigjort tid för att arbeta mer noggrant med andra saker, t ex
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omvärldsbevakning och fördjupat innehåll. Vi har idag ett bra grundmaterial i
form av trycksaker, faktablad om genomförda projekt, och konkreta idéer för
vad vi behöver komplettera med nästa år.
4.2.1 Webb
Båda våra webbar uppdateras veckovis varierat med egna nyheter och ett urval
av information från andra relevanta aktörer. Våra webbar har hög trovärdighet
och filmbasen.se i synnerhet är extremt välbesökt. Många kommer till webbbarna och våra nyheter genom att vi lägger ut länkar på Facebook. Vi håller
alltså inte bara webbarna uppdaterade, utan arbetar hela tiden aktivt med att
sprida faktumet att det finns en ny artikel för den som vill läsa – en nödvändighet i dagens informationsflöde.
Film Stockholms webbplats har tyvärr tydliga begränsningar både gällande det
besökare ser, men också för den som arbetar med sidan. Publiceringsverktyget
är tidskrävande, hänger sig ofta och tillåter varken bildspel eller rörlig bild.
Det linjära, listartade utseendet rimmar numera också illa med vår dynamiska
verksamhet där många saker pågår parallellt inom olika områden, vissa aktuella under längre tid, andra snabbt inaktuella. Vi skulle behöva ett modernare,
mer inspirerande och dynamiskt utseende och innehåll, t ex i stil med nya
sll.se. I denna utveckling är det önskvärt att webb och nyhetsbrev integreras
för att undvika dubbelarbete som idag slukar arbetstid. Övergång till nya
webbplattformar för www.kultur.sll.se och www.filmstockholm.sll.se är alltså
ytterst angeläget att få till stånd snarast, men behöver drivas och samordnas
hos förvaltningens infoavdelning.
Filmbasen.se har under 2012 allt mer fått funktionen av en nationell nyhetsportal för talangutveckling och kortfilm. Under perioden november 2011 –
november 2012 hade sajten strax under 149 000 besök. Sedan SFI lade ner
filmnyheterna.se finns ingen bättre webbplats som samlar branschnyheter och
följer filmares väg genom projekt och på festivaler och forum.
Vi märker det tydligt när vi är ute i landet och till exempel möter filmare från
Dalarna, på Fårö, som tackar för rapportering från evenemang i Stockholm
eller Skåne.
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Filmbasen och personalen där utgör en lots för landets övriga 18 Regionala
resurscentrum och många fler filmare än de som finns i vår egen region, något
som visar vikten av att se filmare som en rörlig yrkeskår som bygger nätverk
över hela landet. Filmbasen.se spelar redan en central roll här och det finns en
enorm potential att göra filmbasen.se till en nationell plattform på riktigt!
Prenumerantstocken för Filmbasens nyhetsbrev sträcker sig också så långt
som Berlin, Göteborg, Skåne och Norrland.
4.2.2 Nyhetsbrev
Vi producerar två digitala nyhetsbrev med delvis olika målgrupper, där vi sprider egna nyheter såväl som det senaste inom våra verksamhetsgrenar. Prenumerantstocken på respektive nyhetsbrev fortsätter att växa genom att vi raggar
nya prenumeranter på våra olika evenemang.
Filmbasen, skickat antal: 40, antal prenumeranter: 3000.
Film Stockholm, skickat antal: 9, antal prenumeranter: 1935

57 (62)

2012-12-20

4.2.3

Diarienummer:
2012/02

Trycksaker

Följande trycksaker är producerade under 2012 och har spritts både genom
riktade utskick och på våra publika evenemang:
-produktionskatalog Filmbasen
-Skrift för EU-projektet Yo!BaNa, gjord i samarbete med våra estniska och
finska projektpartners
-Skrift Film i vården
-Folder Baspaket Film i skola, i samarbete med FilmCentrum
-projektblad Filmbasen c/o Orhem
4.2.4 Annons/event
Under 2012 har Film Stockholm och Filmbasens varumärken varit synliga i ett
flertal relevanta sammanhang, t ex i programtidningar/kataloger för: Göteborgs filmfestival, Cinemafrika, Tempo dokumentärfestival, Vårrullen, Stockholm Filmfestival Junior, Brasilcine, FilmGalaNorr, Novemberfestivalen,
Stockholms filmfestival samt Subtopias magasin, tidningen People och Cinematekets programtidning.
Vi har satsat på att hålla våra annonskostnader på
samma nivå som 2011 och istället öka vår synlighet
genom fler samarbeten. Vi har hittat nya samarbetspartners i Doc Lounge och Cinemateket där vi vid
upprepade tillfällen fått sprida information om vår
verksamhet och bjuda in Filmbasens medlemmar och
nyhetsbrevsprenumeranter till rabatterat pris mot
uppvisande av det populära Filmbasenkortet.
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Vi har också besökt, bevakat och spritt vårt informationsmaterial på Bergmanveckan, Almedalens kulturdag, M:Dox (nationellt dokumentärforum i Malmö),
Nordisk Panorama (nordisk kort- och dokumentärfilmsfestival), Uppsala kortfilmfestival, Filmkonventet, Stockholms Filmfestival, seminariet Läkande
vårdmiljöer, Museimässan, Skapande skoladagar, Skolbiosammankomster,
arrangörsmöten mm, mm.

4.2.5 Stora egna utåtriktade evenemang 2012:
Lansering av Filmbasen Crowdfunding på Tempofestivalen (mars)
Filmfestival Yo!BaNa – fyllde Filmhusets stora biograf Victor med barn (juni)
Crowdfunding Live på Rio (augusti)
Lansering Stockholm Debut (Stockholms Filmfestival, november)
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4.2.6 Sociala medier
Sociala medier spelar en allt större roll för att profilera oss, väcka och driva
frågor, fylla en samordnande och stödjande funktion och locka besökare till
våra webbar. De ger oss också möjlighet att fånga upp intresserade och potentiella samarbetspartners i tidigt skede. Hashtaggen #filmbasen har använts
både när en branschdiskussion behövt få en fysisk plats, när funktioner eftersökts till inspelningar eller när individer berättat om vad de har på gång. Filmbasens Facebooksida har över 1400 personer direkt kopplade till sig och årets
toppnotering i ”reach” (räckvidd i totala nätverk) ligger på ca 10 000 personer.
Det råder alltså inte längre några tvivel om att sociala medier är tongivande
och viktiga kommunikationskanaler.
Inom mediepedagogik och film i vården är kommunikationen via sociala medier lite trögare, delvis beroende på att målgrupperna inte använder datorn
som verktyg i sin vardag. Lyckad kommunikation i sociala medier bygger på
ett personligt engagemang, kopplat till en för målgruppen trovärdig person
och här finns en utvecklingspotential i att finna de rätta kanalerna för Film
Stockholm och konsulenterna inom dessa områden.
4.2.7 Informationsansvar i EU-projektet Yo!BaNa
I augusti 2012 avslutades informationsarbetet i EU-projektet Yo!BaNa och en
kommunikationsrapport författades. I denna går att läsa om resultat långt
över projektbeskrivningens visioner. Projektet (och därmed även Film Stockholm som Lead Partner) har haft stor synlighet i lokal och regional media. Projektet har sammanfattats i en inspirerande och bildrik skrift som levereras
tillsammans med en DVD innehållande både en dokumentationsfilm om projektet och ett antal filmer gjorda av barn och unga i projektet. Skriften har
spritts till nyckelkontakter inom både film och pedagogik i alla fem medverkande regioner.
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Ekonomi

Film Stockholm har under 2012 omsatt 12,394 mnr kronor. Av omsättningen
härrör 3,893 mnkr till Young Baltic Narratives och de därför beviljade medlen
från SLL, RTK, Länsstyrelsen och EU/Central Baltic.
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Intäkter

Intäkterna för 2011 har varit fördelade enligt nedan:
Part Tkr
SLL/KUN
5 055
Kommunala medel
748
Svenska Filminstitutet
1 332
EU-medel
1 128
Arbetsmarknadsmedel
798
Övriga intäkter
824
Summa
9 885
Anslagen från Kulturnämnden vid Stockholms läns landsting avser stöd till
Film Stockholms samlade verksamhet inom resurscentret inklusive Filmbasen
samt ett särskilt anslag till Film i vården om 300 tkr, Yo!BaNa om 160 tkr och
Fyrlänssamverkan om 50 tkr. Vid kulturnämndens sammanträde i november
togs beslut om ett anslag om 1 mkr till satsningen STHLM Debut. Medlen redovisas som intäkt i år men kommer till största delen användas under 2013.
De kommunala medlen kommer från Botkyrka kommun 400 tkr för Filmbasen och Stockholms kommun 320 tkr i samfinansiering av filmkonsulenttjänst
samt intäkter från kurser. Näringspolitiska medel har genererats från arbetsförmedlingens lönebidrag och LSF om 798 tkr och avser en tjänst som tekniker
och en tjänst som filmpedagog och projektledare.
Utanför budget ligger teknikcheckar till ett värde av 825 tkr som vi har tillgång
till genom samverkan med teknikbranschen.
Utanför budget ligger också de transfereringar som går genom Film Stockholm
från EU/Central Baltic till övriga regioner som deltar i Yo!BaNa, för 2012 uppgår summan till 2 509 tkr.
5.2

Kostnader

Kostnaderna för 2012 per verksamhetsområde har varit fördelade enligt nedan
i tkr :
Mediepedagogisk verksamhet
2 840
Film i vården
552
Visning och spridning
532
Talangutveckling och växthus
3 859
Utveckling, Sthlm Debut, information 2 102
Summa
9 885
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Personal

Film Stockholm har under 2012 omsatt 9,9 årsverken fördelade på filmpedagogisk verksamhet 1,25, visning och spridning 0,5, Film i vården 0,5, talangutveckling och växthusverksamhet 3, verksamhetsledning och utvecklingsfrågor
1, information 0,7 årsverke. Inom EU-projekten arbetar en projektledare
0,75% och en ekonom 0,5 på konsultbasis och på Filmbasen en webbkonsult
om 0,7 årsverke. Därtill kommer 1 årsverke som uppdragstagare och coacher
inom mediepedagogik och talangutveckling.
Personer från vänster: Rafael Franco, Robert Andersson, Karin Ekberg, Kerstin Olander, Charlotte Carlsson, Rickard Monsén, Anita Hjelm, Anne-Marie
Söhrman Fermelin, Lotti Fred.

6

Verksamhetsledarens avslutande reflektion

Att arbeta på Film Stockholm är kreativt, roligt, utvecklande, stimulerande,
meningsfullt, utmanande och utmattande. Det är att vara beredd att stå på tå
hela tiden. Vi har byggt vidare Film Stockholm från att vara tre tjänster och
fyra miljoner i omsättning 2004 till att idag vara närmare 10 tjänster och 11
miljoner i omsättning. Och det säger ändå ingenting om vilken kvalitet vi har
säkrat i det vi gör och den legitimitet och status vi har i länet och nationellt.
Under 2012 har Film Stockholms ställning konsoliderats genom en stor och
kvalitativ verksamhet inom våra uppdragsområden och genom en aktiv och
positiv dialog med politikerna i kulturnämnden, företrädare för kommuner
och organisationer samt filmbranschens parter. Diskussionerna med den statliga parten Svenska Filminstitutet sker genom Regionala resurscentrums samarbetsråd.
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Nu går Film Stockholm in i en ny fas, ytterligare ett trappsteg upp med utveckling av samarbeten inom pedagogiken, vården och inom talangutvecklingen, och en sponsor som kan ge en kick in i en ny verksamhet i crossmedia och
nya fönster. Vi har ögonen på oss som en intressant aktör som ligger i framkant inom många områden och detta ställer stora krav på oss att leva upp till.
När jag i och med årsskiftet lämnar Film Stockholm är det med
stolthet över en rik och meningsskapande verksamhet med demokrati och medborgarnas bästa
i fokus.
Det är också i trygg förvissning
om att verksamheten står stadigt
och vilar på den grund alla kompetenta och ambitiösa medarbetare murat och att Joakim Blendulf som ny verksamhetsledare
kommer fortsätta utvecklingsarbetet och finna nya spännande
vägar.
Kerstin Olander,
verksamhetsledare 2009-2012

