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Utvecklingsbidrag – film
Diarienummer: RJL 2015/2059
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
 Bevilja 200 000 kronor i utvecklingsbidrag
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget för 2016 anvisat 9,7 miljoner
kronor för bidrag inom kulturområdet. Ramens ändamål är att
utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd
till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan
ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och
utvecklingsbidrag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-25
Beslutet skickas till
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Olsson,
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Tjänsteskrivelse
2016-04-25

RJL2015/2059

Utbildning och kultur
Jörgen Lindvall
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Kulturbidrag: utvecklingsbidrag film
Förslag till beslut
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar


att bevilja 200 000 kronor i utvecklingsbidrag.

Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget för 2016 anvisat 9,7 miljoner kronor för bidrag
inom kulturområdet. Ramens ändamål är att utifrån den regionala kulturplanens
mål och inriktningar ge stöd till organisationer, sammanslutningar och enskilda.
Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och
utvecklingsbidrag. Tidigare beslut framgår av tabell 2.

Information i ärendet
Utvecklingsbidrag för film ska stimulera nya filmare och nya berättelser med
koppling till Jönköpings län. Stödet riktar sig till filmprojekt som befinner sig i
förproduktionsstadium där utvecklingsbidraget för film är till för att utveckla
filmarbetet i ett inledande stadium och kan exempelvis användas till handledning i
att utveckla historien till ett färdigt manus, rekognoscering av inspelningsplats,
casting med mera.
Vid ansökningstidens utgång 2016-03-22 har tre ansökningar om
utvecklingsbidrag inkommit.

Tjänsteskrivelse
2016-04-25

RJL2015/2059

Följande projekt föreslås beviljas utvecklingsbidrag:
Tabell 1: Ansökningar om utvecklingsbidrag som tillstyrks
Projekt
Baksmällan
Kentsdottir Art & Production
En dokumentär nutidsskildring om tre unga människor
som deltar i TV-programmet Idol och deras drömmar om
att ”bli någon” genom snabbt kändisskap. Regissörerna
och en av huvudpersonerna i filmen är uppvuxna i Gnosjö
kommun.
Min Stad
Ayman Hassdo
En dokumentär om den assyriska civilbefolkningen som
tvingats på flykt från kriget i Syrien. Filmen väver samman
berättelser från flyktingar som kommit till Jönköpings län
med en bakgrund till konflikten och arkivmaterial från
regissörens tidigare hemstad Al-Hassake i Syrien.
Regissören är bosatt i Vaggeryds kommun.
Vi gick oss ut i världen en sommar
Erik Lindeberg
En existentiell kortfilm om en äldre kvinnas resa och sorg
över en bortgången livskamrat. Regissören är uppvuxen
och har tidigare anordnat filmfestival i Eksjö kommun,
samt strävar efter att anordna specialvisningar på länets
biografer.
Summa

Sökt
bidrag
150 000

Förslag
bidrag
75 000

50 000

50 000

100 000

75 000

300

200

Tabell 2: Avstämning utgiftsram
Fullmäktiges anvisade utgiftsram
Verksamhetsbidrag, beslut ANA 2015-12-09 § 167
Utvecklingsbidrag, beslut ANA 2015-12-09 § 167
Arrangörsbidrag, beslut ANA 2015-12-09 § 167
Kulturplanens utveckling och implementering, beslut
ANA 2015-12-09 § 167
Fristäder, beslut ANA 2015-12-09 § 167
Omdisponering Smot ANA 2016-04-27
Utökat bidrag Teateri ANA 2016-04-27
Förslag till beslut
Återstår att fördela

Belopp
9 736 000
-4 706 000
-3 420 000
-750 000
-425 000
-225 000
450 000
-450 000
-200 000
10 000

Tjänsteskrivelse
2016-04-25

RJL2015/2059

Bilaga
 Inkomna ansökningar

Beslutsunderlag
 Regional kulturplan 2015-2017
 Inkomna ansökningar
 Kriterier och prioriteringar för utvecklingsbidrag film: http://rjl.se/Tillvaxtoch-utveckling/Kultur-i-lanet/Kulturbidrag-och-stipendier/Bidrag-tillkulturprojekt/utvecklingsbidrag-film/

Beslutet skickas till
Samtliga sökande
Utbildning och kultur stab

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur

Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd

Organisation
Namn
Kentsdottir Production AB

Telefon
0703938338

Adress
Sveavägen 98

E-post
alexandra@kentsdottir.se

Postnummer
113 50

Ort
Stockholm

Url
http://www.kentsdottir.se
Bank/Plusgiro
520-4870

Org/personnr
165569550584

Projektinformation
Projektnamn *
Baksmällan
Startdatum *
2011-12-16

Slutdatum *
2017-11-01

Fördjupad information
Organisationsnamn
Kentsdottir Art & Production
Organisationsform
Aktiebolag
Projekledare
Alexandra Kentsdottir
E-post till projektledare
alexandra@kentsdottir.se
Kontaktperson
Alexandra Kentsdottir
Telefon dagtid till kontaktperson
0703938338
E-post till kontaktperson
alexandra@kentsdottir.se
Bifoga följande: - Synopsis (du skriver en kortfattad beskrivning av filmen. I den förklaras huvuddragen i
historien (max 2 sidor). - Karaktärsbeskrivning (en kort beskrivning av de viktigaste personerna i handlingen,
så som de är vid historiens början. Ålder, yrke, utseende, familj, vänner, egenskaper, talang, bakgrund etc., i
löpande text (max en A4 per karaktär). - Treatment (du skriver filmens historia i löpande text eller punktform
som ger överblick över hur du har strukturerat historien. 10-12 sidor)
Helst en PDF-fil
Projektbeskrivning_Baksmällan.pdf

Vad är projektets syfte?
Vi arbetar med en dokumentärfilm som går under arbetsnamnet Baksmällan som kortfattat handlar om; TV programmet Idol –
ett fenomen av vår tid där kändisskap, status och framgång är något allt fler unga lockas av. Vilka är bieffekterna och hur ser
verkligheten ut för någon som varit med i idol? Här visas en annan sida av nöjesindustrin, en film som skildrar kämpandet
bakom den skinande ytan. Vi får följa strävan efter framgång, processen bakom misslyckanden och sökandet efter identitet och
bekräftelse. Syftet med projektet är att belysa de öden som inte speglas i medier. Vi vill visa vardagen för de som inte lyckas,
se baksidan av hetsen kring att lyckas. Hur det tar på det mänskliga psyket att mätas, värderas och att inte nå sina mål.
Vad ska genomföras inom projektet?
Fas 1. RESEARCH Utveckla filmens form och leta arkivmaterial. Hitta intervjuobjekt för att utveckla dokumentären. Fas 2.
PROVFILMA Fördjupad research av karaktärerna genom samtal och intervjuer. Samt leta platser inspelningsplatser för
kommande inspelningar. Fas 3. MANUSUTFORMNING Sätta dramaturgin och ha klart ett färdigt manus på händelser och
inspelningsplan. Fas 4. SAMARBETEN Hitta samarbetspartners; ev. samproducent, animation, klippare och ljud/musik.
Beskriv projektorganisationen.
Kentsdottir Art & Production är ett filmproduktionsbolag bestående av grundarna Alexandra Kentsdottir och Silja-Marie
Kentsdottir. Kentsdottir Art & Production gör allt ifrån idé till färdig produktion. Deras produktioner sticker ut i mängden då de
fokuserar på att fram den där unika känslan i varje projekt.
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och
attraktionskraft.
Projektet har stora kopplingar till Jönköpings län; först och främst är filmarna uppvuxna i Hillerstorp, för det andra är ena
huvudkaraktären Ebba Svensson boende i Hillerstorp vilket gör att stora delar av dokumentärfilmen utspelar sig i Hillerstorps
närområde. Redan nu har lokalmedia varit intresserad av projektet och det har skrivits om i bland annat Värnamo Nyheter och
Västboandan och responsen har varit stor hos lokalbefolkningen. Många har hört av sig och uttryckt att det är inspirerande och
roligt att unga kvinnor från Hillerstorp gör en dokumentär om bland annat en Hillerstorpare. Kentsdottir Art & Production
hoppas att med detta projekt vara med och sätta Jönköpings län som en spelare att räkna med på den svenska
dokumentärfilmskartan.
Var produceras projektet?
Gnosjö
Var genomförs projektet?
Gnosjö
Hur marknadsförs projektet?
Marknadsföringen kommer främst vara digital, dels på hemsidor och dels på sociala medier som Facebook, Instagram,
Youtube, Twitter, Vimeo etc. Våra mål är att filmen ska hamna på SVT och/eller filmfestivaler och därmed även marknadsföras
genom deras respektive kanaler.
Hur utvärderas projektet?
Projektet kommer utvärderas efter tittarsiffror, om det blivit antaget till SVT, vilka filmfestivaler det visas på.
Hur sprids resultat och erfarenhet?
När filmen är färdigställd kommer vi arbeta med distributionsbolag för att marknadsföra dokumentärfilmen. Våra mål är att
filmen ska hamna på SVT och/eller filmfestivaler.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
13-18 år,19-25 år,26 år och äldre
Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
Målgruppen består av unga vuxna, vuxna och familjer främst i Sverige dock oberoende av genus eller etnicitet. Vårt mål är att
visa dokumentären på SVT och därmed även passa in i Sveriges Televisions vision; ”SVT:s utbud präglas av demokratiska och
humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar
och bakgrund.”
Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
Då vårt mål är att få in dokumentärfilmen på SVT:s K-special hoppas vi kunna nå ovan nämnda målgrupper.
Samverkar projektet med annan part?
Ja Nej

Om ja, ange vem och hur.
Vi har tidigare fått finansiellt stöd och mentorskap från Film i Halland och Kultur och ungdom i Göteborg.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Baksmällan är en dokumentär nutidsskildring av TV-underhållning gjord på drömmen om det snabba kändisskapet, att bli
någon. Det faktum att fler söker till Paradise Hotel än till lärarlinjen påvisar att unga idag vill bli ihågkomna - men för vad
spelar inte så stor roll. TV-programmet Idol visar snabba klipp, succéhistorier där arbetslösa ungdomar slår igenom mot alla
odds - men vad händer när kamerorna slocknar? Hur ser det långsiktiga perspektivet ut? Vi hoppas kunna visa ungdomar en
långsiktig, nyanserad verklighet av det snabba kändisskapet. En förhoppning är att kunna få dokumentärfilmen in i skolor för få
unga att se de långsiktiga konsekvenserna och bidra till skapandet av ett mer kritiskt synsätt till TV, sociala medier och
kändisskap.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
Vi är ursprungligen från Island och flyttade till Sverige som barn, detta ger oss en inblick i hur det är att komma från ett annat
land och inte kunna språket. Vi ser det som en självklarhet att inkludera etnisk mångfald i vårt framtida arbete med
dokumentären. Med vår dokumentär hoppas vi även kunna ge en mer rättvis bild av landsbygden och minska gapet till
storstaden.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
Projektet arbetar aktivt med jämställdhet. Produktionsbolaget Kentsdottir Art & Production består helt av kvinnor, samt är två
av tre huvudkaraktärer kvinnor. Genom vårt arbete hoppas vi även kunna inspirera andra kvinnor att skapa egna
dokumentärfilmer.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
Den färdigställda filmen kommer syntolkas och textas. Vårt mål är att få filmen att visas på SVT vilket gör den tillgänglig för
allmänheten. Om man själv inte äger TV/dator eller telefon finns den därmed tillgänglig på bibliotek som är öppna för
allmänheten etc.
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
Vi kommer hålla vår marknadsföring digital för att minska pappersförbrukningen.
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
Vid ej beviljat stöd kommer vi fortsätta arbeta med dokumentären, göra ytterligare research för att ha tillräckligt stort underlag
för att fortsätta söka stöd i framtiden.
Detaljerad budget. Det ska tydligt framgå vad som avsätts till förproduktion.
Helst en PDF-fil.
Budget Baksmällan.pdf
Projektägarnas CV
Helst en PDF-fil
CV_Alexandra_Kentsdottir.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
CVSilja.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange projektets totala intäkter. Specificera i detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till
förproduktion samt manusutveckling.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Aktuellt belopp

150 000

Bidrag från Region
Jönköpings län
Bidrag från

Film i Halland
Kultur och ungdom
SFI

Egen finansiering

150 000

105 000

105 000

105 000

12 000

12 000

12 000

395 000

395 000

83 000

83 000

Övriga intäkter och
sponsring
Försäljning

745 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange projektets totala kostnader. Specificera i detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till
förproduktion samt manusutveckling.
Kostnadstyp

Belopp
546 400

Projekt/produktionskostnader

34 000

Administrativa kostnader
varav lönekostnader

441 000

varav lokalkostnader
varav
marknadsföringskostnader
Övriga kostnader

164 600

Summa kostnader

745 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medventen om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på
felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.

Dokumentärfilm

Baksmällan
Genre: Dokumentär
Beräknad längd: 58 min
Producent: Alexandra Kentsdottir och Silja-Marie Kentsdottir
Regissör: Alexandra Kentsdottir och Silja-Marie Kentsdottir
PITCH

Kändisskap, status och framgång är något allt fler unga lockas av.
TV-program som Idol är ett fenomen av vår tid där musikdrömmar kastas in
och ut, år efter år.
Här djupdyker vi in i människorna bakom drömmarna och skildrar verkligheten
under den skinande ytan. Vi får följa tre personers strävan efter framgång,
processen bakom misslyckanden och sökandet efter identitet och bekräftelse.

SYNOPSIS & BESKRIVNING AV KARAKTÄRERNA
I en tid av snabba kändisskap, social status och bekräftelse, följer vi tre olika
människor med drömmande strävan efter att bli någon.
TV-programmet Idol har under över 10 år sänds på TV4 med storskaliga tittarsiffror
som talangjaktsunderhållning. Unga människor med musikdrömmar ansöker och
tävlar om att bli den nya stora artisten i Sverige. Tusen och tusentals människor
söker varje år, men vad händer efter att kamerorna slocknat? Hur går det till när man
ska hålla sig kvar i rampljuset efter en vinst i idol? Hur påverkas man psykiskt som
17-åring som utsätts för en miljonpublik på en så kort tid? Vad händer när publiken
försvinner? Varför drömmer så många om att bli kända?
I denna dokumentär får vi slängas in i tre människors liv som har en koppling till Idol.

CALLE KRISTIANSSON

När vi möter Calle är han bitter, trött och besviken på
musikbranschen. Han önskade att han levde i en annan
tid, som när hans idoler slog igenom utan att de tagit
”genvägen” med idol som han gjorde.
Calle Kristiansson är uppvuxen i Öllsjö i Kristianstad.
Området där majoriteten av lägenheterna beboddes av
ensamstående mammor, vars stora sysselsättning var
att stå tillsammans vid fläkten och röka.
Omständigheterna förändrades helt när Calle kom tvåa i TV-programmet Idol år
2009. Från arbetslös på socialbidrag boende i pojkrummet till att tjänade han sin
första miljon kort efter Idol, för första gången i sitt liv kunde han unna sig saker.
Sedan kom den, baksmällan. En ny säsong av Idol började och Calle förlorade
värde.
När vi började följa honom 2011 mindes vi honom väl från TV och tyckte det vore
häftigt att få se hur en kändis lever. Snabbt insåg vi hur verkligheten var en helt
annan än den vi naivt nog hade förställt oss. Med skivinspelningar, ekonomiska
bekymmer, personlighetskris och en stor aggression mot hela musikindustrin - följer
vi honom på nära håll. Han reflekterar över sin tid i idol och sin relation till musik, hur
han vill stå emot skivindustrin och det varumärke som skapades kring honom. Nu är
han tillbaka på pojkrummet hos sin mamma.

EBBA SVENSSON

Ebba Svensson spenderar sina dagar på en fabrik i det
industrisamhället Hillerstorp där hon jobbar med att packa
skruv. Hon vet att detta inte är platsen hon ska stanna på. Hon
har en klar vision av vad hon ska åstadkomma - bli känd,
framgångsrik och ihågkommen. Hon ska söka till idol.

AMANDA FONDELL

Den tredje personen är Amanda Fondell. Kameran åkte på 2012,
året efter hon vann hela idol och var mitt uppe i sin Sverige-turné
där hon spelade för fulla torg, skrikande fans och hela sommarSverige i Allsång på Skansen.
Amanda är endast 17år när hon vinner Idol. Hon flyttar hemifrån,
upp till Stockholm från lilla skånska Linderöd. Hon hoppar av
gymnasieskolan och satsar allt på musiken. Som ung vuxen
experimenterar hon med nya stilar mitt i sitt kämpande av att
hålla sig kvar i rampljuset. Hennes funderingar går mycket kring
sin egen identitet som artist och att fortfarande försöka hålla på
sin integritet. Efter konflikter bryter hon tillslut upp med sitt skivbolag och går helt sin
egen väg.

BAKGRUND/SYFTE
VILKA ÄR VI BAKOM FILMEN?

Vi är systrarna Alexandra Kentsdottir och Silja-Marie Kentsdottir. Tillsammans driver
vi ett produktionsbolag och har alltid haft ett gemensamt intresse för film.
Med nyligen avslutade dokumentärfilmsstudier på Biskops Arnö söker vi nu medel för
att kunna utveckla vårt filmprojekt som har flera år på nacken.
Förutom att filmskapandet har varit ett intresse sedan barnsben så har vi båda
studerat medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning på filmproduktion. Vi
har ett starkt driv att berätta med film som medel och arbetar idag heltid med
filmskapande. Se bifogade CV för mer erfarenhet.
HUR IDÈN UPPKOM

Under utbildningen Medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i Halmstad,
skapades ett skriftligt projektarbete kring musikindustrin med namnet ”Med ljuv i dina
ögon”. Som ett komplement gjorde vi även en kort dokumentär ”Wind of Change”
som undersökte musikindustrin och hur man måste tänka och agera för att slå
igenom som artist idag. I en av våra intervjuer stötte vi på Calle Kristiansson som
kom tvåa i idol 2009. Efter mötet med honom väcktes frågor kring TV-programmet
Idol. Hur påverkas människor psykiskt av sådan genomväg till framgång? Hur ser
den verkliga musikindustrin ut?
”Det är svårt att bli tagen på allvar i branschen och även om det är många dörrar som
öppnats så är det många som har stängts” berättar Calle Kristiansson.
Mötet med Calle påverkade oss djupt och vi bestämde oss för att börja dokumentera
hans liv och vad man exakt gör för att försöka hålla sig kvar i rampljuset. Det hade då
gått ett år från att han vunnit, och han började redan kännas besviken hur branschen
faktiskt ser ut. Vi ville komma honom på djupet och se hur hans kändisskap sakta
förtvinar. Eller skulle han kanske hitta tillbaka till rampljuset?

PERSONLIG VINKEL

Vi är två systrar med en uppväxt på norra Island för att sedan flytta till en småländsk
liten ort, Hillerstorp. Hillerstorp är ett samhälle präglat av stålindustrin, en ort långt
ifrån nöjesvärlden. För oss har musik- och nöjesindustrin och kändisskap alltid varit
fascinerande, kanske just för att det har varit så långt ifrån vår värld och därtill alltid
varit ouppnåeligt.
Så när vi berättar om att vi vill göra en dokumentär om före detta idoldeltagare fångar
vi mångas intressen. Både från personer som tittar på idol, men även de som är
kritiska till sådana program. Att vilja göra en dokumentär om ett ämne som redan är
så exploaterat kanske känns platt och kommersiellt, men det vi vill göra är att visa
det man aldrig får se och det vi tror många unga med dessa visioner - behöver se.
Vi och många andra med oss, anser att det behövs en spegling av hela samtiden ett
större ifrågasättande av dagens bekräftelsesamhälle. Vi tror att vårt koncept att följa
karaktärerna under en lång tid ger en större förståelse hur snabba kändisskap
faktiskt påverkar unga människor i längden.
SYFTE
Fler söker till Paradise Hotel än till lärarlinjen.
Vad säger det om samhället och dagens livsmål bland unga? Vad är egentligen att
lyckas och vad är framgång? Idag räcker det inte med en fast anställning för att
kännas att man lyckats i livet, idag vill man bli ihågkommen – man vill bli något.
I medier exponeras de som ”lyckas” men man ser aldrig den största delen, som inte
lyckas. Hur bearbetar man pressen för ett samhälle som ställer höga krav? Vi ser
ständigt de som vinner på Triss, men aldrig de som är spelberoende.
Syftet med vår film är att lyfta fram verkligheten och de öden som aldrig speglas i
medier. Vi vill visa vardagen för den som inte lyckas, se baksidan av hetsen kring att
lyckas. Hur det tar på det mänskliga psyket att mätas, värderas och inte nå sina mål.
Intresset för vår film tror vi finns för de som är intresserade av Idol, som har följt det
under sin uppväxt och vill se hur sina gamla idoler lever idag. Men det kommer även
finnas en målgrupp som alltid har varit kritisk till idol och som kommer finna det
intressant att se baksidan av musikindustrin.
MÅL
Målet är att kunna nå den yngre generationen med vår film. Få dem att se sin samtid
och ge en bredare bild av nöjes och musikindustrin än av allt de konsumerar i media.
Den här filmen är viktigare än någonsin, i och med sociala medier och den ökade
pressen att synas och dyrka kändisskap. Vår film är en samtidsskildring som kommer
kunna ses i framtiden för att påvisa populärkulturklimatet bland unga vuxna såg ut
under 00/10-talet.

FÖRDJUPAD FRAMSTÄLLNING
Vi är fortfarande i research-stadiet men samtiden med mycket filmat material i
bakfickan. Med vårt filmmaterial kan man blicka bakåt, men vi vill också skapa fler
handlingar och intressanta situationer genom att spela in nytt material.
Planerade händelser för karaktärerna:

Calle har gått tillbaka till ett ”normalt” liv där han ska söka jobb på
arbetsförmedlingen.
Calle vill fly till Thailand (igen)
Amanda går på kändisfest.
Amanda går på möten med nya skivbolag
Ebba söker i en ny omgång av idol
Ebba förstorar sina bröst

FLER INTERVJUER

För få en yttre syn på Idol har vi intervjuat musikrecensenten Markus Larsson för
Aftonbladet. Markus är kluven till Idol, å ena sidan menar han att programmet fyller
sin funktion och är en produkt av sin tid och å andra sidan menar han att det är ren
och skär ondska.
Vi vill intervjua fler ”experter” som uttalar sig kring idol och kring dagens
bekräftelsefixering samt musikindustrin.
Vi kommer även intervjua människor runtomkring våra huvudkaraktärer. Vad de har
att säga om dem, presentera dem på ett djupare plan.

Förproduktion (2011-2015)
kommentar

Tid

Provfilmning av karaktärer

2011-2015

100 000

Utveckling manus

2011-2015

50 000

Teknik inköp

2011-2015

20 000

Resor

2011-2015

30 000

Research

SUMMA

Varav stöd 117 000 kr

Kostnad

egentid: 83 000 kr

200 000

FÖRPRODUKTION (sökta medel 2016-2017)
Kommentar
Research

Resor

Administration

Tid

kostnad

Location hunting

2016

5 000

Konstnärlig utveckling av filmens form

2016

30 000

Konstnärlig utveckling av filmens handling

2016

30 000

Leta arkivmaterial

2016

20 000

Hitta intervjuobjekt

2016

8 000

Samarbetspartners (hitta producent, klippare etc.)

2016

5 000

Provintervjuer

2016

28 000

Hyrbil + drivmedel

2016

8 000

Boende

2016

10 000

Traktamente

2016

6 600

Administration

2016

4 000

150 000

SUMMA

PRODUKTION (sökta medel 2016-2017)
kommentar
Kostnader

Inspelning

Tid

kostnad

Resor

2016

40 000

Administration

2016

30 000

Inköp av material

2016

50 000

Hyra teknik

2016

20 000

Kameraman

2v 1d

2016

60 000

Ljudansvarig

2v 1d

2016

60 000

Assistent

2v 1d

2016

45 000

SUMMA

305 000

POST PRODUKTION (sökta medel 2016-2017 + Framtida medel att söka)
tid

kostnad

Klippning

2016-2017

120 000

Grading

2016-2017

50 000

1

tid

kostnad

Ljudläggning

2016-2017

50 000

Musik

2016-2017

20 000

Animering

2016-2017

10 000

Trailer

2016-2017

10 000

SUMMA

260 000

DISTRIBUTION (Framtida medel att söka)

Marknadsföring

40 000

Festivalkostnader

35 000

SUMMA

85 000

TOTALT
Egna medel
Förproduktion
2011-2015

Beviljade stöd
83 000

Sökta stöd

Stöd som ska sökas

117 000

SUMMA
200 000

Förproduktion
2016

150 000

150 000

Produktion
2016-2017

305 000

305 000

90 000

Postproduktion
2017
Distribution 2017

170 000

260 000

85 000

85 000
1 000 000

SUMMA

2

CV

Alexandra Kentsdottir
Personnr: 900315-6081
Telefonnr: 070 393 83 38
Adress: Ulvsundavägen 10,
167 33 Bromma

Utbildning:
Nordens Folkhögskola Biskop Arnö - Dokumentärfilm 2 – projektkurs 60hp
Göteborgs Universitet – Manusanalys 15 hp avancerad nivå
Manuskurs Kultur Ungdom
Kandidatexamen Medier– och kommunikationsvetenskap med inriktning på medieproduktion
180hp, Högskolan i Halmstad

Övrigt:
Föreläst om filmproduktion på Göteborgs folkhögskola Filmproduktionutbildning - fiktion och
dokumentär

Arbete
Ägare, filmkreatör, regissör och redigerare i filmbolaget Kentsdottir Production AB.
Kentsdottir Production AB är ett produktionsbolag inom film som producerar företagsfilm,
musikvideor, bröllopsfilm och dokumentär samt kortfilm.
Kentsdottir Production AB ägs av mig tillsammans med Silja-Marie Kentsdottir, vi arbetar som en
duo som producerar, regisserar samt filmar och redigerar våra egna filmprojekt.
Kortfilm:
Manusförfattare till kortfilmen ”Vårvinter”
Regi: Ronald Gustavsson & René U Valdes, Producent: Ronald Gustavsson
Filmen hade premiär på Göteborgs Stadsmuseum under Göteborgs Kulturkalas år 2013.
Klippare & ljussättare till kommande kortfilmen ”Vi skulle bli bra föräldrar”.
Manus: Björn Elgerd Producent: David Färdmar
Tidigare produktioner inom dokumentär:
A-foto, regi och postproduktion till ”40 år i bluesens tjänst med Mönsterås Bluesband”
Producent: Maxe Axelsson

CV
Silja-Marie Kentsdottir
870213-2468
Pontonjärgatan 49
112 37 Stockholm
Tel: 0767 747679
epost: silja@kentsdottir.se

UTBILDNING

2014 -15

Biskop Arnö - Dokumentärfilm 2 – projektkurs

2013

Göteborgs Universitet – Filmvetenskap Fallstudium
Avancerad nivå – studerande av manusskrivning

2013

Manuskurs Kultur Ungdom

2009-12

Kandidatexamen Medier – och kommunikation med inriktning på
medieproduktion 180 hp, Högskolan i Halmstad

2009

Fristående kurs: Berättarverktyg för ljud och bild, Högskolan i Halmstad

2008

Fristående kurs: Redigering i Final Cut, Santa Barbara City College

Övrigt:
2015
2015

Föreläst på Gothenburg Filmstudios
Föreläst om film på Nordiska ungdomförbundet

ARBETE
2013-2016

Filmkreatör
Ägare samt regissör och redigerare i filmbolaget Kentsdottir Production AB.
Kentsdottir Production AB är ett produktionsbolag inom film som producerar
företagsfilm, musikvideor, bröllopsfilm och dokumentär samt kortfilm.
Jag, Silja-Marie Kentsdottir och Alexandra Kentsdottir är två filmkreatörer
som producerar, regisserar samt filmar och redigerar våra egna filmprojekt.

2015

Kortfilm
A-foto och postproduktion till kommande kortfilmen ”Vi skulle bli bra
föräldrar”. Manus: Björn Elgerd Producent: David Färdmar

2014

Dokumentär
Manus, A-foto och postproduktion till
”40 år i bluesens tjänst med Mönsterås Bluesband”
Producent: Maxe Axelsson

2012

Born This Way
Manus, foto och postproduktion

Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd

Organisation
Namn
Ayman Hassdo

Telefon
0707759549

Adress
Östra Vasagatan 1a

E-post
ayman-william@hotmail.com

Postnummer
56832

Url

Ort
Skillingaryd

Bank/Plusgiro

Org/personnr
197508210460

Projektinformation
Projektnamn *
Min Stad
Startdatum *
2016-06-01

Slutdatum *
2016-11-30

Fördjupad information
Organisationsnamn
Ayman Hassdo
Organisationsform
Annan
Projekledare
Lovisa Inserra
E-post till projektledare
lovisa@governessfilms.com
Kontaktperson
Ayman Hassdo
Telefon dagtid till kontaktperson
070 775 95 49
E-post till kontaktperson
ayman-william@hotmail.com
Bifoga följande: - Synopsis (du skriver en kortfattad beskrivning av filmen. I den förklaras huvuddragen i
historien (max 2 sidor). - Karaktärsbeskrivning (en kort beskrivning av de viktigaste personerna i handlingen,
så som de är vid historiens början. Ålder, yrke, utseende, familj, vänner, egenskaper, talang, bakgrund etc., i
löpande text (max en A4 per karaktär). - Treatment (du skriver filmens historia i löpande text eller punktform
som ger överblick över hur du har strukturerat historien. 10-12 sidor)
Helst en PDF-fil
MinStad.pdf
Vad är projektets syfte?

Att uppvisa information om den folkgrupp som bor i det svenska samhället, samt ta upp deras situation så att svenska folket får
möjlighet att bilda sig en uppfattning om hur de flyktingar de möter har haft det och vad de går igenom men också förstå
bättre situationen för de olika grupperna i Syrien.
Vad ska genomföras inom projektet?
• Jag vill till en början filma några av de Syrier som jag känner i Jönköpings län som berättar om situationen. Jag vill också
prata med några Svenska professorer/politiker/journalister i Sverige som kan berätta om hur man ser på situationen från det
svenska perspektivet. • Sen vill jag samla arkivmaterial från min stad för att visa på hur fint det var innan kriget. Sen ska jag
betala en lokal fotograf för att filma hur staden ser ut idag så att jag kan visa kontrasten. • Jag ska samla research och
intervjuer på telefon, med de som jag vill filma i Syrien. Jag kommer skriva några scener utav det materialet.
Beskriv projektorganisationen.
Jag, Ayman kommer göra mest. Utvecklingen innebär mycket research och intervjuer. Jag kommer ta med mig assistent från
Jönköping som hjälper mig när jag filmar men mycket av det här jobbet i det här skedet gör jag själv. Lovisa Inserra kommer
vara med och hjälpa mig ta kontakt med journalister och andra som jag kan intervjua och hennes syster och producent Emma
K Dixgård kommer hjälpa mig med budget och finansieringsplan.
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och
attraktionskraft.
Genom att visa några syriska flyktingar i länets historia och kanske ge mer förståelse för vad de har varit med om.
Var produceras projektet?
Vaggeryd
Var genomförs projektet?
Vaggeryd
Hur marknadsförs projektet?
Vi har tänkt oss att prata med församlingsgårdar och olika grupper och skolor och se om det finns intresse för att visa
projektet. Jag hoppas på SVT för min film och på festivaler. Jag kommer göra trailers och kortare snuttar som man kan sprida
på nätet för att få folk intresserade.
Hur utvärderas projektet?
Jag kommer med hjälp av Lovisa Inserra ha en del test visningar då professionella filmare kommer titta på materialet och ge
mig råd. Jag vill vara säker på att det blir bra och kommer inte vara nöjd innan andra tycker det är bra också! Vi ska också
fråga de som ordnade skrivkursen i Bolleby om de vill ge råd.
Hur sprids resultat och erfarenhet?
Den process som filmskapandet är berättar jag gärna om sen när filmen är klar. Jag hoppas få tillfälle att göra promotion för
filmen och prata om vår väg till att göra den färdig.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej
Målgrupp (flera kan anges)
13-18 år,19-25 år,26 år och äldre
Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
Familjer: Kvinnor, barn och män. Jag tror att folk från Syrien kommer känna att det är skönt att höra om hur andra har det.
Man törstar efter information hemifrån och upplevelser. Jag tror att folk i Sverige, om de är svenskar eller flyktingar från andra
länder, kommer vara intresserade av vår historia.
Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
Jag tror att vår outreach kommer vara en stor del av jobbet med den här filmen. Att se till att många får tillfälle att se den. Vi
ska se på organisationer för flyktingar, språkskolor och annat men sen hoppas jag på spridning genom filmfestivaler. Det vore
underbart om den kunde visas i skolor också. Jag ska jobba på att hitta sätt att nå folk. Skaffa ett stort kontaktnät genom de
som jag intervjuar också och hoppas att de vill hjälpa sprida filmen.
Samverkar projektet med annan part?
Ja Nej
Om ja, ange vem och hur.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Jag tror att filmen kommer vara intressant och bra för ungdomar att se. Man vill att Svenska ungdomar ska se på flyktingar och

veta lite vad de har varit med om. Man vill också som flykting höra andras berättelser. Ungdomar tar till sig nya intryck och det
är viktigt att de får se hur andra har det.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
Den här filmen kommer genomsyras av kulturell mångfald. Det kommer ta upp problemen också som de många olika
grupperna inom Syrien har haft men också likheterna. Under produktionen kommer jag jobba med syrier och svenskar och jag
tror att det samarbetet kommer göra filmen bättre.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
Jag bryr mig mycket om jämställdhet. Jag har ett stort fokus på kvinnor och barn i filmen för de har varit så utsatta. Jag
kommer även jobba bakom kameran med kvinnor. Det kommer vara en blandad grupp framför och bakom kameran.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
Det här har jag inte funderat på än. Har ni några förslag?
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
Det bidrar till ett bättre samhällsklimat om folk förstår varandras situation bättre men det här projektet handlar inte om miljön
annars.
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
Fortsätta utveckla på egen hand och leta fler ställen att söka stöd ifrån. Kanske en crowdsourcing kampanj?
Detaljerad budget. Det ska tydligt framgå vad som avsätts till förproduktion.
Helst en PDF-fil.
budget.pdf
Projektägarnas CV
Helst en PDF-fil
CVAyman_Lovisa.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
BrevJönköping.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange projektets totala intäkter. Specificera i detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till
förproduktion samt manusutveckling.
Intäktstyp
Bidrag från Region
Jönköpings län

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Aktuellt belopp

50 000

50 000

50 000

50 000

185 000

185 000

Bidrag från

Egen finansiering
Övriga intäkter och
sponsring

30 000

Försäljning

30 000

315 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange projektets totala kostnader. Specificera i detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till
förproduktion samt manusutveckling.
Kostnadstyp

Belopp
300 000

Projekt/produktionskostnader

15 000

Administrativa kostnader
varav lönekostnader

200 000

varav lokalkostnader

50 000

varav
marknadsföringskostnader

10 000

Övriga kostnader
Summa kostnader

315 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medventen om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på
felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.

Ansökan
Min Stad (arbetsnamn)
av
Ayman Hassdo

SYNOPSIS
Den är en lång dokumentärfilm som berättar om situationen för den assyriska
civilbefolkningen som har tvingats på flykt, för att kunna skydda sig mot kriget i Syrien.
De bär ett svårt lidande i minnet och detta påverkar deras liv negativt i flera fall. Just
nu bor en del av dem i Jönköpings län.
***
Jag kommer att väva in berättelser från syriska vänner som bor i Jönköping stan,
Vaggeryds kommun, och andra kommuner i länet. Kriget i Syrien utsatte dem för hot
och tvingade dem på flykt, medan en liten del av deras familjer bestämde sig att stanna
kvar på platsen.
De har ett sorgset minne och väldigt oroliga tankar om sina familjer som är kvar där.
De vill att filmen presenterar assyriers lidande för den svenska folkopinionen, detta
genom några familjer som bor i Jönköpings län och i andra städer i Sverige.
Kriget tvingade dem att ta flyktingvägen, särskilt efter den 23 februari 2015. Då
attackerade Isis 11 av 36 assyriska byar ”Tel-Tamer”, som ligger i Al-Hasakah. Några
civila dödades och Isis tog 235 person som gisslan, samt slog sönder deras kyrkor och
hus.
-

Jag kommer först att träffa några som ger information om vad som hände när
Isis attackerade byarna. Jag kontaktar en familj om att få tillstånd för att filma
dem och deras barn.

-

Jag kommer träffa tex: Assyriska föreningar, organisationer och människor som
var med om attackerna.

-

Det svenska perspektivet ska dokumenteras genom intervjuer med
journalister, historiska forskare, politiker, eller politikintresserade.

tex:

Då får vi veta mer om folkopinion genom ett stort överblick på de sista händelserna i
byarna som jag har skrivit om.

TREATMENT
Syftet med filmen är att uppvisa information om den folkgrupp som bor i det svenska samhället,
samt ta upp deras situation så att svenska folket får möjlighet att bilda sig en uppfattning om
hur de flyktingar de möter har haft det och vad de går igenom men också förstå bättre
situationen för de olika grupperna i Syrien.
Den grupp som är utsatt för våld och hot i närvarande situationen är kvinnor och barn. Där är
mitt syfte är att ge dem ett chans att prata fritt om hur det känns och vilka svårigheter de har
just nu. Det finns många kvinnor som har valt att stanna kvar och vårda sina barn. Hur ska de
trösta barnen i den jobbiga och svåra situationen?
Så som jag skrivit, att belysa de mest utsatta grupperna i krigssituationen i Syrien för framför
allt Assyrierna och vilka bakomliggande faktorer som finns. Vi känner inte igen dem, där har
jag tänkt som en syriskmedborgare som bor i Sverige idag åtminstone att fråga människorna
som drabbade av krig hur det känns och kanske trösta dem en liten smula, för de är alldeles
utmattade.
Jag kommer i filmen också inkludera en del information om min stad Al-Hassake och prata lite
om de olika folkgrupperna i Syrien. Det är viktigt för att förstå konflikten. Det finns väldigt
många olika folkgrupper och nationaliter som är syrienmedborgare, till exempel assyrier,
kurder, armenier, yazidier och andra. Assyrier är ofta bortglämda i media. Jag vill berätta mer
om hur vi har haft det. Hur svårt det är att vara kristen i Syrien idag.
Filmens målsättning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att presentera den syriska folkgruppens integration i det svenska samhället.
Presentera fakta om övergrepp mot civila som bodde i staden Al-Hasakah i Syrien.
Hur infrastrukturen har blivit under detta krig.
Visa stadens position och förklara varför den är strategiskt viktig för de stridande
parterna.
Fokuserar på assyrier i staden och deras situation efter att särskilt de utsatts för
övervåld, mord och kidnappning.
Att visa barnen och kvinnorna, därför att är de mest utsatta, och deras framtid är på
väg till helvete under detta krig.
Att några svenska journalister eller politiker berättar om situationen där.
Att intervjua en svensk historisk forskare, för att få veta mer om den assyriska
folkgruppen.
Allmänsituationen och lidandet som folket upplever.
Hur de upplever livet i Sverige. Är det påverkar?
Jag kommer använda ett arkiv av en fotograf från Syrien, för att det visas bästa tiderna
före kriget.

Struktur:
Jag kommer blanda arkivmaterial med intervjuer och filmat material från hur det ser ut nu. Det
kommer vara en visuel film där vi inte bara kommer se en massa folk som sitter och pratar
utan mycket intressanta bilder som illustrerar vad de pratar om.

Minnen före kriget
Bilder av staden på olika platser. Arkivbilder syns genom filmen. Det arkivet ska förklara de
intervjuer i filmen. Där finns annorlunda känslor.

HISTORIA/BAKGRUND ASSYRIER
Lite kort bakgrundsinformation om Assyriers situation så att man bättre förstår hur de har det
I dagsläget.
Massakern 1843
Efter påskveckan 1843 skedde en blodig massaker på en assyrisk stam i Tiyyari, Irak. Byarna
brändes ned och mer än 10 000 assyrier mördades kallblodigt. Tusentals kvinnor och unga
flickor fördes bort och våldtogs, de som skonades blev slavar till sina tyranner. Barnen sändes
bort för att säljas som slavar eller dödas.
Seyfo 1915
Seyfo är folkmordet som ägde rum i skuggan av första världskriget och räknas som det första
i modern tid. Denna hemskhet som drabbade assyrierna kom i folkmun att kallas för svärdets
år (Seyfo). Seyfo påbörjades den 24 april 1915 och enligt vissa källor massakrerades över 500
000 oskyldiga assyrier systematiskt av ottomanska och kurdiska svärd.
Sveriges riksdag har år 2010 erkänt Seyfo som ett folkmord.
Massakerna i Simele 1933
I samband med självständigheten började irakiska regeringen att undertrycka all
självständighetssträvan hos assyrierna. I augusti 1933 blev över 1 000 obeväpnade assyrier i
städerna Simile och Duhok sammanfösta och skjutna av irakisk polis och militär. Samt 64 byar
plundrades och förstördes. Folket i byarna, som till största delen utgjordes av kvinnor och barn,
våldtogs och mördades. Sammanlagt mördades över 2,000 assyrier.
Assyrierna under modern tid
Efter de allierades seger under första världskriget splittrades det Ottomanska riket till de
befintliga gränserna vi ser idag i Mellanöstern. Det assyriska folket splittrades över gränserna
och många familjer hade anhöriga som helt plötsligt befann sig på andra sidan av gränsen.
Massutvandring från ursprungsländerna – under 60-talet och 70-talet då Cypernkrisen pågick
mellan Grekland och Turkiet, kom assyrierna än en gång i kläm. Eftersom assyrierna i Turkiet
tillhörde den ortodoxa kyrkan, såsom grekerna, kom turkarna att vända sina vapen mot
assyrierna vilket ledde till en stor utvandring till Sverige, Tyskland och Holland.
Under inbördeskriget i Libanon och Gulfkriget blev assyrierna ännu en gång tvungna att fly
sina forna hemländer. Bara under Gulfkriget flydde över 100 000 assyrier till Syrien, Libanon
och Iran.
Irak efter Saddam Hussein – ända sedan massutvandringen av assyrier påbörjades mot slutet
av 60-talet, har den fortsatt i en rask takt. Från att ha uppgått till flera miljoner har antalet
assyrier i Mellanöstern på mycket kort tid minimerats till uppemot hundratusentals, varav de
flesta är bosatta i norra Irak. Situationen i Irak blev värre och oberoende källor menar på att
ungefär hälften av alla assyrier hade flytt från Irak sedan Saddam Husseins fall. Det
beräknades att 150 000 assyriska flyktingar levde under fruktansvärda förhållanden i
Jordanien och Syrien.

Den arabiska våren som är en sammanfattande benämning på de nationella uppror som
inleddes i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern under 2011 innebar för assyrierna i Syrien
att de drabbades av dessa uppror som sedermera övergick till inbördeskrig. IS (Islamiska
staten) har sin bas i Syrien och många assyrier har flytt till bland andra grannländerna Turkiet
och Libanon. Kriget pågår än idag.

NU I SYRIEN
Infrastrukturerna i Al-Hasakah skadades när ISIS attackerade 2013. Många invånare dog och
ISIS tog många kristna som gisslan. I staden pågår fortfarande ett krig mellan olika grupper
(ISIS, kurdiska krigare, regulära armén och andra).
Området är ganska viktigt; där finns både olja och gas, vilka är viktiga, och staden har en viktig
position för de stridande parterna. ISIS har belägrat staden och försökt att storma den många
gånger men misslyckats med att erövra hela staden. Den centrala stadskärnan är fortfarande
fri, men ISIS styr över ytterområdena och stadens omgivningar. Där bor många människor av
olika kulturer, religioner och etniska grupper. I Al-Hasakah har det saknats elektricitet två år
och vatten är en bristvara. Att kommunicera med omvärlden är nästan omöjligt eftersom det
inte går att använda telefonen eller internet. Barnen har ingen skolgång, istället har de lärt sig
mycket om kriget. Barnen har ingen barndom. All barnlek omvandlas till ett spöke som heter
krig, det är ett brott mot mänskligheten.
Det är den kurdiska gruppen som kontrollerar och styr staden i dagsläget, deras flaggor är
överallt. De polisstationer som finns i staden styrs oftast av “YBG”, ett kurdisk politiskt parti.
Det är YBG som styr och bestämmer det mesta trots att den Syriska regimen finns kvar.
Krigssituationen har alltid varit jobbig, och de senaste händelserna i landet har gjort situationen
ännu sämre. Det är de kristna folken i området som har drabbas mest. De har blivit kidnappade
och försvunna eller dödade. De kristna i Syrien har inte fått något stöd av andra länder. De har
inte heller försvarats av den syriska armén, som det är med andra stridande grupper.
Saudiarabien, Gulfstaterna och Turkiet stöder Sunni-islamiska befolkningsgrupper och Iran
stödjer Shia-muslimer.

BILDER FRÅN AK-HASAKAH
Staden har gräns med Turkiet och Irak.

STADEN DÅ OCH NU

KARAKTÄRSBESKRIVNING
Fadi är en syrisk elev (32 år) som bor och läser i Jönköping sedan 2 år. Hans hem har slagits
sönder och likaså byn och några släktingar har varit gisslan. Han ska bli som en guide, för att
kunna träffa tex: Familjer, organisationer, Assyriska Föreningar, eller etablerade assyrier som
berättar fritt med egna ord hur det känns.
En familj som har kommit senaste året, eller människor som vet vad har hänt i byarna.
Svenska politiker och journalister som har ett öga på situationen.
*Det kommer att vara mer intervjuer igenom projektet. En del av min research kommer
identifiera fler av de som jag ska intervjua i Sverige.
Här är några av de som jag har kontakt med i Syrien som jag nu bara kan intervjua på telefon.
En av tjejernas-föräldrar. ISIS håller dem fångna. Mamman eller Pappan ska berätta om
sina känslor.

Soliman Youssef är en neutral författare och politisk aktivist. Han ska bli intervjuas och då
förklarar han den politiken situationen, mellan de krigandee parterna. Han ska berätta vem
som var bakom de Julexplosioner i Qamshly, medan hans son förlorade sin fötter.

Några vittnen som ska berätta hur och vilka hjälpte ISIS att attackera byar. Här är några av
de som ISIS tog gisslan som sen blev friade.

En som var vittne till den förhandling som skedde mellan en Assyrisk biskop och ISIS som
fick dem frigivna för 50,000 EURO per person.

Olika muslimer tex:(Sunni, Shia, kurder). Jag vill höra olika synvinklar av konflikten för att
berätta om vad de olika krigande partierna gör.

UTVECKLING
•
•
•
•
•

Jag vill till en början filma några av de Syrier som jag känner i Jönköpings län som
berättar om situationen.
Jag vill också prata med några Svenska professorer/politiker/journalister i Sverige som
kan berätta om hur man ser på situationen från det svenska perspektivet.
Sen vill jag samla arkivmaterial från min stad för att visa på hur fint det var innan kriget.
Sen ska jag betala en lokal fotograf för att filma hur staden ser ut idag så att jag kan
visa kontrasten.
Jag ska samla research och intervjuer på telefon, med de som jag vill filma i Syrien.
Jag kommer skriva några scener utav det materialet.

Budget för utvecklingen
Research, manus, bildmanus och projektutveckling: 18,000
Resor (Jönköping, Stockholm, Göteborg.): 5000
Arkivmaterial: 6000
Lön för filmdagar: 17,000
Finansieringsarbete och presentationsmaterial: 4000
Totalt: 50,000
Budget och finansieringsplan för hela filmen
Den kommer jag att jobba på under utvecklingen. Det kommer vara en lågbudget film och
utvecklingen kommer hjälpa mig komma en lång bit på väg. Det kommer också ge mig material
som jag kan söka annan finansiering med. Folk kommer se vad jag vill göra och kommer tro
på filmen då. Jag kommer få hjälp med budget och finansieringsplan av Emma K Dixgård från
Red Sister emma@redsister.se
Fråga om ansökan
Ifall jag får stöd så vet jag ännu inte om jag vill söka med ett företag eller som mig själv. Det
vore jätte bra om jag kunde få bestämma mig för det lite senare. Jag ser nu om det är möjligt
att låta administrationen gå genom annan part.
Jag vill också säga att under projektdatum skulle man säga startdatum och slutdatum. Jag
kommer jobba på med utvecklingen om jag får stödet och hoppas under året kunna få mer
finansiärer med hjälp av det som jag gjort för stödet. Slutdatum för hela filmen är mer troligt att
det blir under 2017.
Jag skulle skriva in bankinformation men kulturdatabasen tog inte uppgifterna. Här är de:
Forex 94203353785

Hej!
Mitt namn är Lovisa Inserra och jag är manusförfattare och regissör. Jag driver Governess
Films och är delägare i produktionsbolaget Red Sister AB. Jag jobbar främst med fiktion.
Jag träffade Ayman på ett skrivläger som Råfilm ordnade i somras i Bollebo. Jag blev så
imponerad av honom. Han gjorde under tiden på lägret en film om tiden där och han var nog
mer driven än någon av oss.
När han berättade för mig om sin bakgrund och sin hemstad och filmen han ville göra blev
jag väldigt tagen. Jag tror helhjärtat på Ayman och vill gärna hjälpa honom.
Jag kommer vara tillgänglig under utvecklingen och med hjälp av min syster (och producent)
som jag driver Red Sister med, ska jag försöka hjälpa honom med finansieringen.
Jag tror att filmen kommer produceras i delar och att han kommer växa mycket under
processen. Den här utvecklingsdelen skulle vara en utmärkt start. Han börjar med att
utveckla de delar av filmen som inte är svåra att producera. Sen när han har mer att visa så
är det så mycket lättare att närma sig andra finansiärer.
Berättelsen är personlig och jag ser det nästan som terapi för Ayman att göra något som har
med hans hemland och stad att göra eftersom han själv inte kan vara där.
Ett stöd från er vore en väldigt välkommen lyckospark för en individ som är väldigt ambitiös
och engagerad och jag hoppas att ni gillar hans projekt. Det vore kul för Ayman att få visa
vad han går för!
Jag ska undersöka om stödet skulle kunna gå genom Red Sister också. Ayman ville det. Jag
var lite sen med att ta tag i ansökan bara så jag är inte riktigt på det klara med vad det skulle
innebära för oss. Återkommer om det så fort jag har pratat igenom det med min syster.
Mvh,
Lovisa Inserra
0764 06 16 96
lovisa@governessfilms.com

Budget och finansieringsplan för hela filmen
Den kommer jag att jobba på under utvecklingen. Det kommer vara en lågbudget film och
utvecklingen kommer hjälpa mig komma en lång bit på väg. Det kommer också ge mig material
som jag kan söka annan finansiering med. Folk kommer se vad jag vill göra och kommer tro
på filmen då. Jag kommer få hjälp med budget och finansieringsplan av Emma K Dixgård från
Red Sister. Hennes CV ligger med här.
Budget för utvecklingen
Research, manus, bildmanus och projektutveckling: 18,000
Resor (Jönköping, Stockholm, Göteborg.): 5000
Arkivmaterial: 6000
Lön för filmdagar: 17,000
Finansieringsarbete och presentationsmaterial: 4000
Totalt: 50,000

CV EMMA K DIXGÅRD
www.redsister.se
FISHER KING SWEDEN 2015 –
Producer / CEO of the Swedish branch of Finnish production company Fisher King Oy,
behind tv-series such as Nymphs, The Replacements and upcoming Border Town.
www.fisherking.fi. The company is currently under construction and will be launched spring
2016.
RED SISTER AB Stockholm Aug 2003PRODUCER/WRITER:
HÖGVILT (GAME) TV thriller ten 45min long episodes with development support 2013 &
2014 from SFI TVdrama-support – In Development
P.O.T.U.S. a satire about politics, power and storytelling - In development with Parallel
Films UK
KILLER’S FEE feature film a thriller set during cold war in Stockholm by Oliver Dixon,
developed through EAVE Producer’s Workshop 2014, Winner Digital Sputnik Award
BALTIC EVENTS CO-PRODUCTION FORUM Dec 2014, – In Development,
MY SHADOW feature film based on a novel with the same name by Christine Falkenland In Development
BETTY BANGKOK an international feature film written and directed by Lovisa Inserra.
Development support from SFI since 2009 and slate-funded by MEDIA. - In Financing
THE CONSERVATORY 30 min short premiered at Göteborgs Filmfestival with the support
of Swedish Film Institute and in Co-production with Swedish Television.
WELCOME TO CALIGOLA 10 min short dedicated to the presentation of artistic collective
Caligola
BUSTER experimental feature on black/white super8 that was finalized through
development support from the Swedish Film Institute, made in collaboration with Governess
Films Inc, shot in Brooklyn. DVD/VOD release by Njuta Films 2014.
OCHRASY graphic music video for rockband Mando Diao.
GOOD MORNING HERR HORST music video for Mando Diao.
CASTING DIRECTOR:
Responsible for casting all international talent (from UK, Norway, Germany, France and
Morocco) for the biggest production ever to come out of Scandinavia, ARN – The Knights
Templar and ARN – Kingdom at Roads End.
MUSIC SUPERVISOR:
Suggesting music and clearing rights for its usage for documentaries, shorts and feature
films. A selection of titles worked on: Let the right one in directed by Tomas Alfredson, King
of Pingpong directed by Jens Jonsson, Popular Music directed by Reza Bagher etc

ACTORS AGENCY OF SWEDEN Stockholm June 2005 - April 2010
Partner / Head of Operations / Agent - Owned 33% of one of the biggest talent agencies in
Scandinavia. Represented over thirty of this country’s most prominent actors. Clients
included names such as: Marie Richardson (Eyes Wide Shut), Gustaf Hammarsten
(Together and Sacha Baron Coen’s Brüno), Julia Dufvenius (IngmarBergman’s Saraband),
Martin Wallström (Snabba Cash III), and brothers Bill and Alexander Skarsgård.
EDUCATION
EAVE Producers workshop 2014 www.eave.org Bolzano, Cologne, Luxemburg
SCRIPT CLASSES: Laurie Hutzler, Script Factory, Linda Seger, Helen Jacey,
Manuspiloterna etc
POSTPRODUKTION FÖR PRODUCENTER STDH 7,5 hp
THE PRODUCER AS A LEADER Workshop. Selected as one of ten female film producers
to participate, organized by FRSM (Film Region Sthlm Mälardalen)
EAVE Marketing Workshop - Luxemburg
CAPITOL FILMS LTD - London, Internship at independent sales company for film
MAGICA (www.mediamaster.org) -Rome, European Master in Audiovisual Management
(EMAM) 2002 studies in business planning, financing and producing, focusing on film and
TV
STOCKHOLM’S UNIVERSITY- Stockholm, Masters of Law degree (4,5 years) specialized
in entertainment law
ARISTOTELES UNIVERSITY -Thessaloniki, Erasmus exchange as a part of law degree
focusing on international law and human rights.

BIO EMMA K DIXGÅRD
Emma is a lawyer who became a music supervisor who headed one of the biggest talent
agencies in Sweden for 5 years before moving in to producing.
She has a masters of law specialising in human rights / international law at Aristoteles
university in Thessaloniki before specialising in media-law in Stockholm 1999, and a
European masters in audiovisual management from Magica, Rome 2002/2003.
Her company is Red Sister AB, established in 2004 and now co-owned with her sister/main
partner in crime, Lovisa Inserra. 2008 they debuted with ”BUSTER” a no-budget
experimental feature shot in Brooklyn on black&white super8 that got dvd-release with
Njutafilms 2014. She has also produced music videos, an arty short ”WELCOME TO
CALIGOLA” by Lovisa Inserra and 30 min goth drama ”THE CONSERVATORY” /
”ORANGERIET” funded by SVT/ Swedish film institute (SFI) written by Sara Bergmark
Elfgren (author of book-trilogy and film ”the circle”).
In 2016 the plan is to launch a new production company FISHER KING SWEDEN, a branch
of Finnish Production Company FISHER KING OY with Emma as CEO.

CV AYMAN HASSDO
Namn:
Adress:
Telefon:
E-post:

Ayman Hassdo, 28årig, från Syrien
Östra vasagatan 1a
568 32
Skillingaryd
070 – 775 95 49
ayman-william@hotmail.com

Utbildning
Musik och drama universitet : 2007/2008 Damaskus , Syrien
Gymnasium : 2007 Al-Hasska , Syrien

Tidigare arbetslivserfarenhet
Jag hade musikstudio för jag var arrangera musik i Syrien

Jag lärde music till barn på barnskolan.
Butikschef på barn klädaffär i Syrien 2010
Jag kan använder datorna bra, jag hade fått den första när jag fyllt 15 år “ PhotoShop, Final
Cut pro, Cubase, Adobe Premiere och Microsoft Office” och andra.

Andra erfarenheter
Jag filmer och producerar, också läser media och produktion på Fenix .
Där har jag uppvisat en dokumentär som jag var regissören, och filmen handla om svenska
språket och svårigheter med nya invandrare som kommer till Sverige .

Intressen
Teknologi och kameror
Att spela piano, trummor.
Vara ute i naturen
Läsa om historien, politiken och litteraturen
Träffa olika människor från olika kulturer och bakgrunder

Språk:
Assyriska modersmål
Arabiska mycket bra kunskaper
Svenska
Lär mig Engleska nu.

Referenser
Kjell Frick
073 832 71 30
kjell.frick@vaggeryd.se

Marianne Eliasson
0393 - 67 87 30
marianne.eliasson@vaggeryd.se

LOVISA INSERRA CV
I started my career as an assistant to directors and producers in New York and LA. In 2001 I founded
Governess Films - an international community of independent female filmmakers. I work in team with
my producer sister Emma K Dixgård and together we run the Swedish Productions Company Red
Sister.

FEATURE FILMS FICTION
BUSTER Director/Writer/Editor
Distributed by Indiepix (US) and Njutafilms (Sweden) www.busterfilm.com
BETTY BANGKOK - in development - Director/Writer
Produced by Emma K Dixgård www.redsister.se, Marc Henry Johnson www.mhjproductions.com
and Hans Lönnerheden www.imdb.com/name/nm0530505 in collaboration with Save The Children
and Living Films Thailand. www.bettybangkok.com
P.O.T.U.S. – in development – Writer www.potusfilm.com pw&user: private
MY SHADOW – in development – Writer www.minskuggafilm.com

TV-SERIES
THE WEAKEST BRANCH - in development – Writer – Produced by Zentropa. Development support
from SFI
www.hogvilt.se pw&user: data
ELFTE MARS – in development – Writer – Development support from SVT

SHORT FILMS
THE CONSERVATORY Director/Editor -30 minutes
WELCOME TO CALIGOLA Director/Writer/Editor -12 minutes Director/Editor/Writer

MUSIC VIDEOS
FORGIVE FORGET Director/ Editor, STING OF BATTLE Director/ Editor, PATCHWORK ROMANCE
Director/Editor, DRONEA Director/Editor/Visuals, OCHRASY Director /Animator/Editor, GOOD
MORNING HERR HORST Director/Editor

OTHER FILMS
UNICRI A short piece of UNICRI’s work in education on new threats such a cyber and hybrid.
THE VOLUNTEERS FOR CHILDREN DEVELOPMENT FOUNDATION (NGO advertisement)
LION’S GATE – MUSEUM OF STONE (POETRY FILM) Director/Editor/Visuals

AWARDS/GRANTS/SUPPORT
w Berlinale Talent Campus
w Media Desk support for BETTY BANGKOK
w John F. Kennedy Center for Performing Arts – Support for THE LION’S GATE in association
with The Arabesque Festival – Arts of the Arab World.
w Jerome Foundation - Grant for ”BUSTER”
w Development support from The Swedish Film Institute for ”BUSTER”, ”BETTY BANGKOK” and
The TV Thriller HÖGVILT.
w Pia Kakosseius Foundation for Young Female Filmmakers - Support for ”BUSTER”
w Winner Best Music Video for ”GOOD MORNING HERR HORST” at Hollyshort Film Festival

NON FICTION
I do a lot of research and take a lot of courses. It’s my best source of inspiration. It is hard to not get
further involved in some issues once you start to understand them better. Here are a couple of
projects I’ve been working on:
HASHTAG REPORTER - I created a hashtag creation system that will make it easier to report and
search for local news tweets and get a view from the ground as events unfold.
www.hashtagreporter.com
THE VANASHING TRIBES of BURMA I helped produce an exibition about ethnic tribes in Burma that
Aung Sang Suu Kyi opened in Yangon 2013
PRIVACY AS INNOVATION – I do short film interviews talking to people about Privacy and security
issues for a network established at the 9th Internet Governance Forum in Istanbul September 2014.
Core to the PRIVACY AS INNOVATION network is to view privacy as an opportunity and an economic
and social investment. https://privacyasinnovation.wordpress.com/privacy-talk/
DEMOCRATIC DEVELOPMENT FILM – Stanford’s online course "Democratic Development" reached
20,000 students from 186 countries. I worked with them to create a film where students were able to
submit video content with their thoughts, reflections, hopes and fears regarding the future of
democracy. www.democraticdevelopmentfilm.com

HACKATHONS
NASA Space Apps challenge in New York 2015 building an app on food distribution and the
visualization of data of food distribution, ZIGGEO VIDEO APP HACKATHON 2015 using my hashtag
reporter concept to create a system to mark local news reports and help spread citizen journalism,
SONY MUSIC HACKATHON 2015 building an app where you can geolocate tracks and crowdsource
playlists based on location. CONGRESSIONAL HACKATHON 2015

EDUCATION
w
w
w
w
w
w
w
w

Adrienne Weisse – Tools for directing actors
Judith Weston – Acting for Directors
Fojo Media Institute – Security for journalists in areas of conflict
UNICRI – Cyber Threat Masterclass
Försvarsutbildarna – Basic military course for volunteers
Criscom – Military media training
Red Cross – Crisis Communication
Writer’s retreat Råfilm

SOFTWARE

WORKSAMPLES

Illustrator, InDesign, Photoshop, After Effects,
Premiere, Final Cut, AVID,

www.bunkerland.com
www.governessfilms.com
www.redsister.se

REFERENCES
Clark Johnson - clarkwork@gmail.com
Marc Henry Johnson mhj@mhjproductions.com
Rick Kaplan – rick@sherpaproductions.com
Joseph Pierson – jpierson@cypressfilms.com

CONTACT
Lovisa Inserra
0764 06 16 96
lovisa@redsister.se

Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd

Organisation
Namn
Erik Lindeberg

Telefon
0704280612

Adress
ÖVRE BERGSVÄGEN

E-post
erik.lindeberg@gmail.com

Postnummer
12634

Url
https://www.eriklindeberg.se

Ort
HÄGERSTEN

Bank/Plusgiro
Org/personnr
198303180197

Projektinformation
Projektnamn *
Vi gick oss ut i världen en sommar
Startdatum *
2016-02-26

Slutdatum *
2017-02-01

Fördjupad information
Organisationsnamn
Karin Ekberg AB
Organisationsform
Aktiebolag
Projekledare
Karin Ekberg
E-post till projektledare
karin.ekberg@gmail.com
Kontaktperson
Karin Ekberg
Telefon dagtid till kontaktperson
073-9316648
E-post till kontaktperson
karin.ekberg@gmail.com
Bifoga följande: - Synopsis (du skriver en kortfattad beskrivning av filmen. I den förklaras huvuddragen i
historien (max 2 sidor). - Karaktärsbeskrivning (en kort beskrivning av de viktigaste personerna i handlingen,
så som de är vid historiens början. Ålder, yrke, utseende, familj, vänner, egenskaper, talang, bakgrund etc., i
löpande text (max en A4 per karaktär). - Treatment (du skriver filmens historia i löpande text eller punktform
som ger överblick över hur du har strukturerat historien. 10-12 sidor)
Helst en PDF-fil
VGOUIVES_JONKOPING_SMALL_v2.pdf

Vad är projektets syfte?
Att göra en existensiell kortfilm som berör internationellt och nationellt, och leder till minnesvärda fördjupande samtal. Filmen
handlar om en 80-årig kvinna som beger sig ut på en ensam tågluff för att bearbeta sorgen över en bortgången livskamrat.
Manusarbetet inleddes under en manusworkshop utanför Nässjö sommaren 2015. En pilot för filmen kommer att spelas in i
Bretagne sommaren 2016, och vi satsar på premiär på internationella kortfilmfestivaler under 2017.
Vad ska genomföras inom projektet?
Vi söker stöd för manusutveckling, förproduktion för inspelning av pilot, resor till locations i Frankrike, och
research/kontaktresa till skådespelare boende i Nederländerna, inspelning av pilot, klippning av pilot, fördjupat manusarbete.
Beskriv projektorganisationen.
Erik Lindeberg, regissör Karin Ekberg, producent Erik Vallsten, filmfotograf Linda Iro, ljud Mathilda Rolland, produktionsledare
(fransk) Patrik Forsell, klippare Siv Ander, huvudroll Gerard Lamaitre, roll (fransk-nederländsk) Else Friis, kostym Lena Ekberg,
mat och första hjälpen Rådgivare: Cecilia Torquato, Andra Lasmanis, Mathilde Dedye, Kalle Boman
Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och
attraktionskraft.
Kärnteamet i detta projekt inledde sitt samarbete och sitt experimentella och utforskande arbetssätt redan under arbetet med
kortfilmen Skärvor som spelades in i Eksjö, Nässjö om omgivningar sommaren 2012. Filmen hade premiär i Göteborg 2014
och har sedan dess fått fint genomslag och vunnit en rad priser på kortfilmsfestivaler. Erik Lindeberg och Karin Ekberg har
parallellt drivit Eksjö kortfilmfestival som lockat svenska regissörer till Eksjö och gett lokalbefolkningen möten med såväl
filmare, filmer och fördjupande samtal om både stora och små frågor som filmerna riktat ljus mot. Förarbetet för det projekt vi
söker för nu har delvis ägt rum i länet, bland annat under förra sommarens fantastiska manusworkshop Bollebo. Vi planerar
också att göra en del av klipparbetet i Eksjö. Vår ambition är att även denna film kommer att få bra spridning och göra avtryck
såväl nationellt som internationellt och då förknippas med länet genom logga i eftertexter och berättande om
projektutvecklingen och manusworkshopens betydelse. Vi vill också gärna ordna specialvisningar på länets biografer där en
yngre och äldre publik kan blandas och föra fördjupande, reflekterande samtal utifrån filmens innehåll. Erik Lindeberg har
representerat Jönköpings län på Fårö Talangdagar och visat film på Bergmanveckan och är därigenom redan en representant
för länet nationellt inom filmbranschen. Erik Lindberg: "Jag är uppvuxen i Eksjö och har sedan jag blev vuxen haft en önskan
om att skänka tillbaka till min hembygd genom att stärka traktens kultur och filmkapital. Förutom att spela in ovan nämnda
“Skärvor” som prisats på festivaler, i just Eksjö och Bruzaholm med både medverkande och team från länet, har jag också
anordnat Eksjö Kortfilmfestival under två år tillsammans med min partner och producent Karin Ekberg och Biograf Metropol.
Festivalen som hade fokus på kortfilm och bjöd in filmare från hela Sverige var mycket uppskattad. Denna film har utvecklats
genom att jag deltagit i ett manusläger i Nässjö (Bollebo) arrangerat av Erika Elfström. Jag planerar att göra en del av
klipparbetet i Eksjö och ser fram emot att samarbeta med regionen för spännande visningar och fördjupande samtal, inte minst
riktat till en äldre publik."
Var produceras projektet?
Eksjö
Var genomförs projektet?
Eksjö
Hur marknadsförs projektet?
Vi synliggör processen med förarbete i sociala media under arbetets gång. När filmen klippts och ska få sin premiär arbetar vi
strategiskt med att kontakta nationell, lokal och branschspecifik press samt press riktad mot äldre. Genom producentens
erfarenhet av arbetet med den uppmärksammande filmen Att skiljas, och hennes tidigare arbete som journalist och
kommunikatör känner vi oss trygga med att kunna ta fram en bra marknadsföringsplan. Medverkan i festivaler, distribution
genom Filmcentrum, Svensk kortfilm c/o Folkets bio, förhoppningsvis Svt Kortfilm och ovan nämnda specialvisningar ger också
uppmärksamhet och spridning.
Hur utvärderas projektet?
Vi kommer att arbeta med enkäter till publik för att själva kunna se vad i filmen som berör och om vi lyckats med det vi velat.
Recensioner och festivalkatalogtexter kommer att ge en bild av hur branschen ser på filmen. Engagemang i, och intresse för
efterföljande fördjupande samtal med publiken kommer också att visa på om filmen nått fram.
Hur sprids resultat och erfarenhet?
Både regissör och producent anlitas regelbundet som föreläsare och filmlärare på olika håll (se cv:n) och kan på så vis sprida
erfarenheter av det experimentella och utforskande arbetssättet och projektets väg till färdig film till kommande filmskapare.
Vid Q&A:s efter festivalvisningar ställs ofta frågor om just arbetssätt, process och konstnärliga val och där ser vi fram emot att
dela med oss. Vi kommer också att sammanfatta vårt arbete genom den återrapportering som olika stödgivare efterfrågar.
Tillämpas kollektivavtal?
Ja Nej

Målgrupp (flera kan anges)
13-18 år,19-25 år,26 år och äldre
Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.
Vi tror att bra konst når bortom ålder, kön, sexualitet och etnicitet - att det snarare är något som förenar oss som kännande
och tänkande människor, än något instrumentalt som nischas in mot en på förhand beskriven målgrupp och att det är därför
samhället behöver mer modig, utforskande konst. Sorg och saknad, liksom ensamhet och längtan, utgör filmens tematik och är
något vi alla kan känna igen oss i. Att bryta upp, förlora en närstående och tvingas leta efter sin livslust igen är något vi möter
som tonåringar där känslorna upptar mycket av vår tid, som unga vuxna som ska finna vår väg, och som äldre när livet
omkring oss förändras av yttre eller inre faktorer. Det förenar oss oavsett kön och sexualitet. Som etablerade svenskar, eller
som nyanlända som måste börja om och som lever med minnen av ett tidigare liv. Att se en kvinna närmare 80 ge sig ut på
resa på egen hand och sova i det vilda utmanar bilden av den äldre kvinnan och ger en förebild och projektionsyta för kvinnor i
olika åldrar. Filmens skildringar av spontana möten främlingar emellan där kommunikation uppstår trots att ett gemensamt
språk saknas bryter fördomar. Att det är en vit kvinna som lämnat allt och reser med lätt bagage och tvingas söka främlingars
värme för att orka vidare vänder också på de roller vi ofta ser reproduceras i film och nyhetsmedia. Filmens huvudperson och
två biroller har alla stark integritet och överraskar oss genom sina handlingar. I vårt team finns personer från 25 till 80 år, en
jämn mix könsmässigt, flera nationaliteter och sexualiteter representerade. I kombination med vårt utforskande och flexibla
arbetssätt gör det att vi ständigt är alerta på vilka bilder vi skapar, och vad de berättar.
Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?
Castingarbetet lockade ett 60-tal seniorer. Vårt mixade team, finansiärer, samarbetspartners, alla involverade säger att de vill se
denna film. Vi tror att en kombination av strategiskt marknadsföringsabete, positiva rykten i branschen och vårt nätverk bland
unga filmare och bland nationella filmfestivaler kommer att göra att filmen hittar en blandad publik. Det finns ett stort sug för
att mötas kring film och föra existensiella samtal om livsval, uppbrott, sorger och nystarter - de erfarenheterna finns hos
producenten efter en omfattande samtalsturné med filmen Att skiljas och hos regissör och producent efter att ha arrangerat
Eksjö kortfilmfestival. Vi kommer att dra nytta av dessa erfarenheter och kontaktnät för framtida publikarbete.
Samverkar projektet med annan part?
Ja Nej
Om ja, ange vem och hur.
Uppsala kortfilmfestival - genom att filmen delvis spelas in på 16 mm film som vi vann 2014 hos dem och att Erik deltagit på
Uppsala Talangdagar. Filmregion Stockholm Mälardalen - genom prispengar för Skärvor som investeras i denna produktion.
Svenska Institutet genom en månads manus- och finansieringsarbete i deras gästbostad i Paris (mars 2016). Ljud och
bildmedia för kraftigt subventionerad 16 mm teknik. Filmbasen/Film Stockholm och Film i Skåne har gett ett tidigt manusstöd.
Projektet nominerades till Pixel Talent Award på Pixel filmfestival vilket gör att festivalen i framtiden kommer vara intresserad
av den färdiga filmen. Festivaler (nationella och internationella) där Skärvor visats är naturliga visningsarenor för den
kommande filmen. Hästgården Dol du Bretagne som upplåter rum och kök till teamet för inkvartering och location under
inspelning för en symbolisk ersättning. Masterutbildningen på Akademin Valand där regissör och producent gått, och de lärare
som är verksamma där och fortfarande fungerar som för bollplank för oss. Bretagne Filmcentrum bistår med råd och kontakter
på plats i Frankrike.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?
Vårt fria arbetssätt och våra medvetna val, tror vi ger ringar på vattnet och påverkar unga filmare och kulturskapare att bryta ny
mark och finna sin egen väg! Vi hoppas inspirera till generationsöverskridande möten som visar att det är mer likheter än
olikheter mellan äldre och yngre. Vi arbetar medvetet med ett team med hälften äldre personer och hälften yngre. Vi är genom
våra olika frilansroller inom pedagogik och talangutveckling förebilder för unga filmare och tar den rollen på stort allvar. Av
den film unga ser idag utgör amerikansk film över 90 procent. Den västerländska mainstreamfilmen har oftast stereotypa
kvinnliga karaktärer. Kvinnor är unga, ser ut på ett visst sätt, är objekt snarare än subjekt, driver inte händelseutvecklingen, är
inte "människan", är inte den som går "Into The Wild". Vår huvudkaraktär är en åldrad kvinnlig cowboy. Hon talar genom
tystnad, fysisk, genom det håll hon rör sig. Hon har integritet, en stark kropp och vi ser att hon har levt och just det gör oss
intresserade. Hon är ingen till lags, hon är på väg för sin egen skull. Att visa detta är för oss ett sätt att ta ansvar för att
berättelsen om människan och bilder av kvinnor i film kan se helt annorlunda ut än hur de oftast gör.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?
Filmen är en allmängiltig berättelse om det som förenar oss alla: längtan, kärlek, saknad, åldrande som vi tror kan tala till
människor oavsett kulturell och etnisk tillhörighet. Vi ser fram emot att genom filmen föra samtal med publik i olika länder
kring livsberättelser, drömma, längtan sorg och överbrygga skillnader. Det vore extra spännande att visa den i sammanhang
med människor som nyligen kommit till Sverige. Att se en kvinna närmare 80 ge sig ut på resa på egen hand och sova i det
vilda utmanar bilden av den äldre kvinnan och ger en förebild och projektionsyta för kvinnor i olika åldrar. Filmens skildringar
av spontana möten främlingar emellan där kommunikation uppstår trots att ett gemensamt språk saknas bryter fördomar. Att
det är en vit kvinna som lämnat allt och reser med lätt bagage och tvingas söka främlingars värme för att orka vidare vänder
också på de roller vi ofta ser reproduceras i film och nyhetsmedia. Filmens huvudperson och två biroller har alla stark integritet
och överraskar oss genom sina handlingar. Vårt medvetet mixade och jämställda team hoppas vi kan bli ett positivt exempel

som kan inspirera till att bryta stereotypa mönster i branschen som finns både här hemma och internationellt.
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?
Vi har aktivt arbetat med att få ett mixat team med hög kompetens på alla poster. I huvudrollen ser vi en 75-årig kvinnlig
dansare. Betänk att pensionsålder för dansare är kring 40. Det är sällan äldre kvinnor får bära en hel film, och ta rollen just
som "människan", inte mormor eller söt tant. Det är inget tvivel om att Siv Ander kommer bära och driva denna film. Vi har
valt en person som det syns och hörs har levt ett rikt liv. Hon är inte en 75-årig dansare som ser ut som en 50-årig
"balettkvinna". Nej, Siv är fårad och stark och har integritet. I teamet ser vi vidare kvinnlig producent, produktionsledare och
ljudtekniker. Vi arbetar också med kvinnliga nyblivna pensionärer i teamet, såväl inom kostym som matansvarig, personer som
ofta successivt utesluts från den kreativa sektorn. Den manlige birollen spelas av den 80-årige homosexuelle dansaren Gerard
LeMaitre som utmanar våra föreställningar om en äldre man och manlighet och kommer tillföra perspektiv som teamets
filmarbetare kan utvecklas av och ta med sig tillkommande projekt. Vårt jämställda och åldersmixade team tror vi också kan ge
ringar på vattnet i de internationella sammanhang där projektet kan komma att synas, och genom erfarenheter hos de franska
teammedlemmarna och det regionala franska resurscentrat kan inspirera fransk bransch. Se också punkt om hållbar barn- och
ungdomskultur)
Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?
Vi kommer att visa denna film specifik för målgruppen äldre och eftersträva visningslokaler med god tillgänglighet.
Förhoppningsvis kommer filmen kunna syntolkas. Genom sitt starka bildberättande, öppna berättelse och sparsamma dialog är
filmen tillgänglig även för personer med nedsatt hörsel. Vi planerar att göra filmen tillgänglig via VOD vilket gör det möjligt att
se den hemifrån eller på annan plats för en billig peng.
Hur bidrar projektet till en bättre miljö?
Naturen och särskilt havet spelar nyckelroll. Filmen kommer väcka respekt, förundran och fascination för tidvattnet och havet.
Människans litenhet och sårbarhet inför naturens krafter påminner om klimatet och jordens känslighet, och samtidigt om hur
kort vår tid är på jorden jämfört med hur länge haven, stränderna, skogarna funnits. Det är en djupt existensiell film berättad
genom starka naturbilder och med utrymme att själv fylla i mellanrummen. Detta tror vi leder till reflektion, insikt och respekt
för såväl natur som omgivning och en vilja att värna det vi inte kan leva utan, för de som kommer efter oss.
Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.
All mat under förproduktion, inspelning, postproduktion och framtida representation är vegetarisk, ofta vegansk. I Frankrike
kommer vi att handla närodlad mat på den lokala marknaden. Vi använder endast kranvatten, ej flaskvatten. Resor minimeras
genom möten i digitala rum, och samåkning. Resor inrikes sker med alltid med tåg. Batterier och avfall lämnas nogsamt till
återvinning.
Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare ej beviljar sökt/sökta bidrag?
Egeninvestering och fortsatta ansökningar till potentiella finansiärer ända fram till premiär.
Detaljerad budget. Det ska tydligt framgå vad som avsätts till förproduktion.
Helst en PDF-fil.
Budget utveckling VGOUIVES mars 2016.pdf
Projektägarnas CV
Helst en PDF-fil
ERIK KARIN CV UTMÄRKELSER.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Finansieringsplan VGOUIV mars 2016.pdf
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil
Eventuell bilaga
Helst en PDF-fil

Intäkter
Ange projektets totala intäkter. Specificera i detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till
förproduktion samt manusutveckling.
Intäktstyp

Finansiär

Sökt belopp

Beviljat belopp

Aktuellt belopp

100 000

Bidrag från Region
Jönköpings län
Bidrag från

100 000

Filmbasen

25 000

25 000

25 000

Film i Skåne

25 000

25 000

25 000

SFI

450 000

450 000

Kulturbryggan

100 000

100 000

Egen finansiering

250 000

250 000

Övriga intäkter och
sponsring

150 000

150 000

25 000

25 000

Försäljning

1 125 000

Summa intäkter

Kostnader
Ange projektets totala kostnader. Specificera i detaljerad budget hur mycket som ämnas användas till
förproduktion samt manusutveckling.
Kostnadstyp

Belopp
995 000

Projekt/produktionskostnader

60 000

Administrativa kostnader
varav lönekostnader

700 000

varav lokalkostnader

50 000

varav
marknadsföringskostnader

30 000

Övriga kostnader
Summa kostnader

70 000
1 125 000

Godkänn och skicka in
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.
Ja, jag är behörig att skicka in ansökan.
Jag är medventen om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på
felaktiga grunder, om vilkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.

!
!
!
!
!
!

Vi gick oss ut i världen
en sommar
!
en ﬁlm av
Erik Lindeberg

!
!

Fiktion, preliminär längd ca 27 min.

!
!
!

Siv Ander. Foto Erik Lindeberg.

Synopsis

!

En kvinna i 80-års åldern har köpt en tågluffarbiljett och begett sig på en resa genom Europa,
med en lätt ryggsäck som enda bagage. Berättelsen tar sin början när hon slumpartat stiger av
tåget i en avlägsen by nära kusten i Bretagne. Hon absorberas av den råa skönheten i det
vindpinade landskapet som ständigt förändras av enorma tidvattenströmmar. Landskapet speglar
hennes egna känslor av utsatthet och förlust i sorgen efter hennes bortgångne livskamrat, men
ger också mod. Hon sover under bar himmel, och genom spontana möten med människor hon
knappt kan kommunicera med, påbörjar hon resan mot resten av sitt liv.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
!
Treatment

!

Det är gryning. En kvinna i 80-årsåldern sitter på ett tåg och ser ut genom fönstret. Hon är
nyvaken och vi anar att hon sovit på sin plats under natten. Utanför fönstret passerar ett
kustlandskap. Kvinnan har en guidebok och ett mjukt paket i knät, något som är inlindat med tyg
och snöre. Hon stryker det ömt.

!

Konduktören ber på franska om hennes biljett, och kvinnan visar upp ett interralkort. Han frågar
på bruten engelska var hon kommer från, och hon får ut sig ”Sweden”. Hon går av tåget i något
som ser ut som en fransk småstad. Hon går planlöst längs med smågator och köper sig en
smörgås som hon äter sittandes på en trottoar.

!

Hon försvinner in genom en stor port och hamnar i en katedral. Den verkar ha blivit bombad
under kriget. Hon sätter sig ned i en bänk, ensam, omgiven av medeltida helgonﬁgurer som tycks
se på henne. Hon tänder ett ljus i kyrkan och letar fram några mynt som hon lägger i en burk.

!

Hon går ut i solen och hamnar mitt i en matmarknad där ingen pratar engelska. I myllret blir hon
påprackad mat hon aldrig tidigare har ätit. Hon lämnar marknaden och tar sig mot stadens
utkant.

Hon följer en landsväg och blir efter en stund upplockad av en förbipasserande bil. Föraren
pratar oavbrutet, och de skrattar åt de inte kan förstå varandra. Kvinnan blir avsläppt i nästa lilla
stad som ligger vid havet. Hon går fram till kajen som löper längs staden och tittar ner över en
mur. Fiskmåsarna skriker. Havsbotten ligger blottad. Den sträcker sig ända mot horisonten och
överallt ligger båtar med kölen på sned, som utströdda leksaksbåtar.

!

Vi får känslan av att allt är nytt för henne, både det hon möter i omgivningen och själva resandet
på egen hand. Hon vänder om och sätter sig på kajen med sin ryggsäck och verkar väldigt trött.
En kvinna, lite yngre, kommer ut från kiosken bredvid med ett glas vatten och ett ostron. Vår
huvudroll har aldrig ätit ett ostron och får en improviserad lektion av några lokalbor som spänt
väntar på hennes utlåtande. Kvinnan gör tummen upp och en komisk min, och alla skrattar
tillsammans.

!

Hon lämnar tillbaka glaset och börjar gå igen, ut ur staden. Ljuset förändras, det håller på att bli
kväll. Utmed vägen löper en hage och hon ser några hästar och en åsna. Bland dem står en äldre
man, en bonde, och klappar sina djur godnatt. Hon stannar och iakttar dem. Det är lugnt och tyst
och hon hör en hästs tunga utandning från där hon står på vägen. Gestikulerar frågande om hon
får ansluta till gruppen. Bonden nickar och hon kliver över staketet och närmar sig djuren och
mannen. De står tillsammans en stund i skymningen och hon verkar bli avslappnad av djurens
andetag, varma runda magar och rytmiska betande. Hon lösgör sig sedan och går tillbaka till
vägen och följer den vidare, medan staden blir allt mindre bakom henne.

!

Hon viker av och kommer in i en skog. Det mörknar. Hon sätter sig vid ett träd och plockar fram
en sovsäck och en ﬁlt ur ryggsäcken. Blir sen sittande lutandes mot trädet. Medan solen går ner
tar hon fram det mjuka paketet som visar sig innehålla hoprullande kläder som hon långsamt
plockar fram, plagg efter plagg. Hon lägger ut dem på marken så att de bildar en människoﬁgur.
Hon stryker ömt över dem och lägger sig tätt bredvid och kryper ner i sovsäcken.

!
!

-

Det är morgondis, och inte många andra ute. Hon är tillbaka på landsvägen. Plötsligt dyker det
upp silhuett i form av en pyramid vid horisonten. Den blir större och större. Ett slott, ett kloster,
en kyrka?

!

Hon når fram till byggnaden. På nära håll ser man att det är ett kloster som klättrar uppför och in
i en hög klippa, omgiven av vatten när det är ﬂod. Kvinnan går uppför klostrets branta
stentrappor och kämpar med både andningen och balansen. Det är många steg, ibland planar det
ut och blir som små gångar, som en labyrint.

!
!

!

Genom gluggar i muren ser hon ut över vattnet. Hon beﬁnner sig högt upp, det är ebb och
klosterkomplexet känns som ett torn på en ö omgiven av havsbotten, som ser ut som en
sandöken. Små färgprickar rör sig ute i öknen, det är människor som är ute och går och letar
snäckor och ostron.

!

Kvinnan klafsar fram i samma leröken som hon nyss sett uppifrån. Sanden är våt och det är tungt
att gå. Hon bär sina skor i handen. Stråk av vatten når ibland över hennes knän och lämnar
mörka ﬂäckar på hennes byxben. Hon vänder sig om och ser klostret på avstånd, nu liknar det
åter den pyramidform hon sett från vägen. Bara vinden hörs. Hon sätter sig på knä och gräver en
grop i sanden, där hon varsamt lägger paketet med
kläderna. Hon täcker över dem med våt sand.

!

Tidvattnet sköljer in. Vi följer det genom ett
bildmontage över de platser hon passerat, men nu i
annat ljus och med vattnets kraft och
öronbedövande ljud. Kvinnan sitter på en klippa ute
på en udde och betraktar de två haven som genom
tidvattnet krockar med varandra, det kokar av virvlar
och ryter av vågor.

!
!

Hon tar sig ner för en lummigare klippsida och hamnar på en liten gömd sandstrand omgiven av
vassa klippor. Vågorna slår in hårt och bildar mönster i sanden. Plötsligt ser hon en ung kvinna.
Hon har också en ryggsäck och sitter och äter. Hon räcker fram en kopp med vin. De börjar
samtala på knackig engelska. Den unga kvinnan visar sig vara på väg till Paris efter en tid på
Irland. Hon har tagit en omväg för att få tid för sig själv. Hon har tänkt sova på stranden
kommande natt. De delar den mat de har och dricker upp vinet. Den unga kvinnan skriver deras
initialer på korken och stoppar den i sin jackﬁcka som minne av deras möte. Det ﬁnns en likhet
mellan kvinnorna. Något i sinnesstämningen, snarare än utseendet. De sitter tysta bredvid
varandra och lyssnar till havet. Det skymmer och de diskar hastigt i havsbrynet. De tar fram
varsin sovsäck och lägger sig ned på stranden.

!

Något gör att den äldre kvinnan vaknar och sätter sig upp i mörkret. Vid vattenbrynet ser hon
silhuetten av en gammal man bakifrån. Bilden känns overklig. Mannen är klädd i ljusa lätta
sommarkläder trots att natten är kylig. Hon närmar sig mannen, som står helt stilla. Hon stannar
några meter bort.

!

Den yngre kvinnan har vaknat till i sin sovsäck. Utan att röra sig betraktar hon scenen som
utspelar sig vid vattnet. Mannen vänder sig om mot den äldre kvinnan. Deras händer rör vid den
andres, smeker varandra ömt. De omfamnar varandra länge.

!
!

Den äldre kvinnan sitter åter på ett tåg och ser ut genom fönstret där landsbygden rusar förbi.
Vi hör högtalarutrop på franska i bakgrunden. Kvinnan lutar huvudet mot väggen och sluter sina
ögon.

!
!
!
!

!
!
!
Regissören om arbetssätt

!
Vad är att resa utan ett tydligt mål?
!

Att vara i nuet. Öppen för det oväntade. Improvisera. Lösa problem med det man har. Allt man
behöver i en väska.

!

Så vill jag också att denna ﬁlm ska växa fram. Organiskt. En ramberättelse av dramatiserade
scener blandas med att låta kameran rulla under verkliga händelser och vara tillåtande för infall
som uppstår i stunden.

!

Min dokumentärﬁlmsbakgrund gör att jag är fascinerad av att fånga det där som uppstår här och
nu, och inringa en slags ”kärna”. Sådant som inte går att tänka sig fram till. Det innebär att fånga
intressanta bilder och scener, utan att helt veta hur man ska förhålla sig till dem, för att sedan ge
dem mening efteråt, i nära samarbete med en klippare och under en klipprocess som får ta tid.

!

För mig kommer bilder och platser först. Innan dialog och narrativ. Jag är inspirerad av den
japanska regissören Naomi Kawase (Still The Water) som myntat begreppet "script location”, som
går ut på att först hitta platser som talar till en, och därefter komma på vad som ska och kan
hända där. Genom Konstnärsnämndens resestipendium ﬁck jag förra året medel till att göra en
locationresa till småstäder utmed franska atlantkusten i området Dol-de-Bretagne. Berättelsen
som här presenteras för Vi gick oss ut i världen en sommar är utformad utifrån de platser som
berörde mig starkast under locationresan och har utvecklats vidare när castingen föll på plats.

!

Vi spelar in med en mobil produktion, ett litet team som ﬁlmar på ett dokumentärt sätt. Gränsen
mellan ﬁktion och dokumentär suddas ut när karaktärerna möter ”verkliga” människor och
kameran fångar dessa möten, som sedan bearbetas i klippningen till att bli del av ett ﬁktivt
skeende. Detta arbetssätt utvecklade jag när jag spelade in min förra ﬁlm Skärvor med ett litet
team, amatörskådespelare och minimalt manus, på plats i Småland. Arbetssättet har skapat stort
intresse i publiksamtalen kring Skärvor och jag ser fram emot en liknande process med denna
nästa ﬁlm.

!
!
!
!

!
!
Regissören om bakgrund

!

Bakgrunden till ﬁlmen är ett tio år gammalt minne. När jag var runt 20 år var jag ute och
tågluffade ensam i Europa. I Frankrike träffade jag av en slump ett amerikanskt par i 80‐
årsåldern. De hade löst Interrailbiljett för att förverkliga en gammal dröm: att uppleva Europa
innan det var för sent.

!

Paret levde billigt som jag, och deras historier och hela situation fascinerade mig. Vi slog
följe några dagar på vår resa. En natt skulle vi sova i en färjeterminal vid Atlantkusten innan
färjan gick på morgonen, men blev utkörda efter midnatt. Vi hade ingenstans att gå så vi
hittade en avskild del på en parkeringsplats, där vi övernattade under bar himmel. Vi satt och
skrattade, mitt i natten, insvepta i ﬁltar. Jag minns att någonting tändes i ögonen på dem, och
säkerligen på mig med. Trots våra skilda generationer förenades vi i ett tillfälligt
undantagstillstånd. Första inspiration till ﬁlmen är sprungen ur detta minne, som jag burit med
mig länge. Jag har sedan utvecklat idén till en ﬁlm som handlar om åldrande, frihet, förlust och
förundran.

!

Min egen relation till äldre skiljer sig från vad jag oftast ser på ﬁlm. Jag värjer mig mot ﬁlmer där
äldre ofta skildras som senila eller buttra schabloner. Min ambition är att gestalta komplexa
människor som står inför samma utmaning vi alla står inför - förlusten av tiden som rinner ifrån
en. Förlusten av dem vi älskar. Men också förundran över att så länge man andas ﬁnns det också
en möjlighet att försöka hela sig själv. Genom att, om än för en kort stund, försätta sig i en
nomadtillvaro utan skyddsnät, kan vi uppleva livet utan ﬁlter, och ﬁnna en ny mening. Jag vill att
ﬁlmens scener ska fånga denna känsla.

!
!

!

Harold och Marge 2005. Foto Erik Lindeberg

!
!
!
Karaktärsbeskrivningar

!
!
SIV
!

Huvudkaraktären Siv är en person som har levt ett händelserikt liv. Hon är 80 år gammal, pratar
söderstockholmska och svär ofta. Hon har ett starkt jävlar anamma. Hon vill inte bli behandlad
som att hon är för gammal för att göra saker. Efter ett långt liv som dansare är hennes kropp
fortfarande spänstig och hon är van att pressa den. Hon har alltid haft nära till skratt, men det
ﬁnns också en sorg i blicken. Kroppen lyder inte alltid längre. Den är ibland bara en spillra av
hennes forna jag. Hon sörjer bortgången av sin livskamrat. Saknaden ﬁnns där hela tiden, som en
dov smärta. Siv har inte sett allt hon vill av världen, och inser att tiden är räknad. Hon vet att hon
måste ta sig vidare. Hon gör det genom att lämna allt och bege sig ut på en resa, med lätt bagage.

!

Siv spelas av den kända dansaren Siv Ander, 75, år som var en av de ursprungliga medlemmarna
av Cullbergbaletten. Så sent som i fjol dansade hon i föreställningen ”Use My Body While It’s
Still young” för fullsålda hus på Oslo Opera och Baletthus. Hennes egen person och karaktär har
inspirerat den rollﬁgur hon spelar i ﬁlmen. Detta blir Sivs ﬁlmdebut.

!
!
!
THOMAS
!

Thomas, Sivs avlidne livskamrat som dyker upp i en dröm, spelas av den franska dansaren
Gerard LeMaitre, 80 år, internationellt verksam och bosatt i Nederländerna.

!

Vi vet inte mycket om Thomas, men vi anar av Sivs saknad att han länge funnits vid hennes sida
och att han nyligen lämnat ett stort tomrum efter sig.

!

Vi har under lång tid letat efter rätt motspelare till Siv, men haft svårt att hitta rätt person, vilket
är någon som med små medel kan uttrycka det stora, utan att det blir sentimentalt eller teatralt.
Att dessutom hitta en vital man i 80-årsåldern, beredd att spela in utomlands i ett ganska
experimentellt projekt som detta, gjorde urvalet än svårare. Vi hade castat ett 60-tal personer för
de båda rollerna innan vi hittade Siv. Sedan tog det ytterligare ett år innan Erik såg en
dokumentation från när Gerhard uppträdde tillsammans med Siv på Oslo Opera och Baletthus,
och då föll pusselbitarna på plats. Siv och Gerhard är mycket samspelta och har en ﬁn, intim
energi ihop. De växlar mellan allvar och humor, sensibilitet och muskelstyrka. De är privat
självständiga och intressanta personer som levt långa professionella liv och fortsatt utmana sig
själva och vara aktiva trots att normal pensionsålder för dansare är kring 40.

!

Siv Ander.
Gerard Lemaitre och Siv Ander.

!
!
Form / inspiration

!

Det ﬁlmiska berättandet i detta projekt utgår från bilden och det visuella språket snarare, än det
dialogdrivna. Bilder som kan lämna utrymme för tolkningar och associationer, bilder som dröjer
sig kvar.

!

Filmen kommer att spelas in med Super 16 mm (Arri 416) med optik från Cooke och Zeiss, för att
skapa ett tidlöst utryck. Eftersom vi använder mycket improvisation använder vi också modern
HD-teknik för att hålla budget på dessa improviserade scener. Under förra året har vi gjort
noggranna tester med kamera och optik, för att på bästa sätt kunna matcha ihop de analoga och
digitala ﬁlmmaterialen. Möjligheten att ﬁlma på 16 mm gavs genom att vår förra ﬁlm Skärvor
vann Juryns Specialpris för Bästa Foto på Uppsala kortﬁlmfestival 2014 där priset bestod av just
16 mm ﬁlm.

!

Mycket av ﬁlmen kommer spelas in med en följsam och nära handkamera, ”dokumentärstil” och
genomtänkt användning av beﬁntligt ljus, som är fotografen Erik Vallstens signum.

!

Filmskapare som Claire Denis, Terrence Mallick, Naomi Kawase och Gus van Sant, som använder
starka kompositioner, rörlig kamera och annorlunda ljudbild för skapa poesi i sina ﬁlmer, är
formreferenser och inspirationskällor. Liksom Agnes Vardas skildringar av den franska
landsbygden.

!

Dessa ﬁlmskapare ställer ofta mer frågor än de ger svar - de låter istället tittaren själva dra
slutsatser, och det är något vi eftersträvar.

!
!
!
!

!
!
!
Team

!

ERIK LINDEBERG - manus, regi
Erik är uppvuxen i Eksjö. Erik står bakom regi och manus i kortﬁlmen “Skärvor” (inspelad i
Eksjö med omgivning) som blev vinnare av juryns specialpris för bästa foto på Uppsala
Kortﬁlmfestival 2014, Bästa Film, Bästa foto, Bästa klippning STOCKmotion Filmfestival och
Bästa foto Pixel ﬁlmfestival. Skärvor har visats på ﬂertal internationella ﬁlmfestivaler.

!

Erik är utbildad journalist och dokumentärﬁlmare, som också läst master i Filmiska Processer på
Akademin Valand i Göteborg. Erik arbetar som ﬁlmfotograf och ﬁlmarbetare och står till exempel
bakom fotot i de iscensatta scenerna i kortﬁlmsdokumentären Psyket! som ﬁck
hedersomnämnande på Tempo dokumentärfestival 2016.

!

Erik jobbar också som ﬁlmpedagog på uppdrag av Stockholms läns landsting, där han gjort
projekt där såväl äldre, som psykiskt sjuka fått utrycka sig med ﬁlm. Erik brinner också för
kombinationen ﬁlm och samtal och ﬁlm i nya miljöer, och är initiativtagare till Eksjö
kortﬁlmfestival.

!
!
!

KARIN EKBERG, producent.
Karin står bakom regi och foto till långﬁlmsdokumentären “Att Skiljas”, nominerad till Kristallen
för bästa dokumentär och Prix Europa, och är producent till kortﬁlmen “Skärvor”. Hon regisserar
och producerar just nu dokumentärﬁlmen Efter Inez, som kommer visas på svensk bio och minst
fem tv-kanaler under 2017. Hon har under många år arbetat med talangutveckling och
kommunikationsfrågor på regionala ﬁlmorganisationer, och är återkommande föreläsare på
svenska ﬁlmutbildningar. Karin är också engagerad i styrelsen för Oberoende Filmares Förbund
och har många internationella engagemang. Under 2015/2016 har hon arbetat deltid som
researcher och inslagsproducent för det populära SVT-programmet Landgång.

!

ERIK VALLSTEN, (FsF), foto.
Erik står bakom fotot i den Guldbaggevinnande dokumentären “Förvaret” och samarbetar ofta
med regissören Tora Mårtens (Martha & Niki, Colombianos). Erik är lika bekväm i det analoga
som det digitala tekniken och är en känslig, uthållig och mycket engagerad fotograf, van att arbeta
mobilt och på resande fot.

!

LINDA IRO, ljud.
Preliminär
Linda är utbildad på Luleå tekniska universitet och samarbetar ofta med det spännande
Umeåbaserade produktionsbolaget Bautaﬁlm, och har närmast arbetat på produktioner i regi av
Amanda Kernell.

!

PATRIK FORSELL, klipp.
Patrik samarbetar med kortﬁlmsregissörer som Ninja Thyberg, Marcus Karlsson och Ninja
Thyberg. Han har haft ett ﬂertal ﬁlmer i Sveriges största kortﬁlmstävling Startsladden de senaste
året. Den senaste långﬁlmen han klippt är Hanna Skölds “Granny’s Dancing on the Table”, som
visats på Toronto ﬁlmfestival och tävlade om Gulddraken på Göteborgs ﬁlmfestival.

!
MATHILDA ROLLAND, fransk-svensk produktionsledare
!
MY SANDQVIST, casting utveckling
!
CHRISTIAN ROSSIPAL, locationscout
!
ELSE FRIIS, kostym
!
ANDREA LANGENDORFF, projektassistent
!
!

Rådgivare:
Cecilia Torquato, Andra Lasmanis, Mathilde Dedye, Kalle Boman, Göran du Rees

!
!

Distributionsplan
Förhandsvisning på Svenska Institutet i Paris
Premiär Rotterdam eller Berlin Filmfestival
Internationella kortﬁlmfestivaler
Uppsala kortﬁlmfestival
Kortﬁlmsprogram på lokala biografen Metropol i Eksjö
Existentiella ﬁlmfestivalen, Dalarna
Svensk kortﬁlm c/o Folkets bio
SVT kortﬁlm
FilmCentrum
TriArt VOD

!
Länkar
LÄNK TILL FILMEN SKÄRVOR
https://vimeo.com/83266266
lösen: shardﬁlm1

!

LÄNK TILL RÖRLIGT MATERIAL SIV (provﬁlmning i Sverige)
https://vimeo.com/136705030
password: sivan

!
!
Kontakt

!

Karin Ekberg AB
Övre Bergsvägen 2, 126 34 Hägersten
karin.ekberg@gmail.com / 073-931 66 48
erik.lindeberg@gmail.com / 070-4280612

!

Tabell 1

BUDGET:

VGOUIVES

2016.03.18

Förproduktion

Kommentar

manusarbete regissör

100000

producent

50000

skådespelare

30000

fotograf

30000

teknik

15000

övrigt möjliggörs genom stort teknikstöd från Ljud och bildmedia

framkallning

10000

16 mm film

produktionsledare

20000

ljudtekniker

20000

casting

10000

klipp pilot

20000

lagringsmedia

10000

resor

65000

inrikesresor under utveckling, resa regissör/producent till skådespelare i Den Haag, resa regissör/
producent till gästbostad Paris, team till Bretagne inkl transfer.

boende

25000

regissör/producent Den Haag, gästbostad Paris, team enkelt boende i Bretagne

mat förproduktion +
pilotinspelning

18000

all mat lagas på plats av råvaror från lokal marknad

cateringansvarig

15000

pensionär

projektkontor

50000

bilhyra+bensin

10000

kostym

15000

försäkring

15000

representation

båda pensionärer

inkl
gästbostad
Frankrike

kostymansvarig är pensionär, kläder köps second hand

2000

reserv

45000

SUMMA

575000 kronor

(Procent av
totalbudget

51 %)

Totalbudget

1 125 000

kronor

Generell kommentar: Denna film har stor del av kostnader under utvecklingsperioden pga inspelning
vid locations utomlands, lång utvecklingstid, en skådespelare bosatt i Holland, mix av analog och
digital teknik samt dubbel kamerautrustning. Material som spelas in kommer att användas i den
färdiga filmen, ytterligare en inspelning görs efter bearbetning av manus och utvärdering av foto,
framkallning och teknik. Ev kan inspelning nr 2 bli mindre än nr 1. Det grundliga utvecklingsarbetet
gör produktion och postproduktion billigare. Alla medarbetare fakturerar genom egen firma. Fyra
medarbetare är pensionärer.

Tabell 1

Finansieringsplan VGOUIVES

Produktionsbolag: Karin Ekberg AB
Regi: Erik Lindeberg

Finansiär

Söks

Beviljat hittills

Kommentar

SFI

450000

Jönköping

100000

Filmbasen

25000

25000 maxbelopp

Film i Skåne

25000

25000 manusstöd

Kulturbryggan

100000

söks i april

Teknikstöd

130000

Ljud och bildmedia

16 mm film pris

20000

SVT kortfilm

25000

Egeninsats

250000

Total

(Locationresa 2015
finansierades med
stöd från
Konstnärsnämnde
ns resebidrag till
regissör)

1125000

30000 manusstöd Moving
Sweden

25000 pris Uppsala
kortfilmfestival
visningsrätt
producent/regissör

105000

Kontakt: erik.lindeberg@gmail.com / 070-42 80 612
www.eriklindeberg.se

!!

Erik Lindeberg (f.1983)
filmare, filmfotograf

!!
!
FRILANSUPPDRAG (URVAL)
!Dokumentära porträtt till ArkDes (Arkitektur och Designmuseet) utställning, foto, klipp 2016
!A-foto PEW PEW PEW (långfilm) regi Sergey Vasiliev (stöd Filminstitutet) 2015-pågående
!A-foto novellfilmen PSYKET! av Moa Junström, (stöd Filminstitutet)
2015
!Fotograf mm, Short Cut Media produktionsbolag
2012-2015
!Fotograf EFTER INEZ, dokumentär Karin Ekberg
!C-foto, GRANNY’S DANCING ON THE TABLE, långfilm regi Hanna Sköld 2013-2015
2014
!C-foto, NÅNTING MÅSTE GÅ SÖNDER, regi Ester Martin Bergsmark
2013
!!

!Digital image technician, BLONDIE, regi Jesper Ganslandt
!Fotograf SPÖKRAKETERNA, långfilmsdokumentär om svenska UFO-utredare,
regi Kerstin Übelacker och Michael Cavanaugh. samproduktion SVT

2011
2010-2014

Fotograf ATT SKILJAS, långfilmsdokumentär, Momento, regi Karin Ekberg, SVT
2009-2013

!
ANSTÄLLNINGAR (URVAL)
Gästlärare film, Lunds universitet

2015

!
Filmlärare, Eslövs Kulturskola
!

2015

Filmpedagog, Film Stockholm/Landstinget i Stockholms län
2012-2014
Handledning av psykospatienter, äldreboende och anhöriggrupp i att uttrycka sig med film

!

Bildresearcher FASAD Film
2010-2011
Ansvar för bildresarchen till musikfilmen EROICA (regi Fredrik Wenzel, Jesper Kurlandsky)
Handledare kurs i Ljud och rörlig bild, Södertörns högskola

!Redaktionschef och reporter, Smålandstidningen
!Researcher, Gomorron Sverige, SVT, (praktik)
!!
!EGEN FILMOGRAFI (REGI)
!

2009-2011
sommarvik 2007-2010
2009

SKÄRVOR (2014, kortfilm)
Vinnare av Juryns specialpris på Uppsala Kortfilmfestival 2014 samt pris för Bästa film, bästa
foto och bästa klipp på Stockmotion filmfestival 2014 och Bästa foto på Pixel 2015. Visad på
Göteborg Int. Filmfestival, Bergmanveckan, Minimalen Trondheim, filmfestivaler i Dhaka,
Istanbul mfl.

!
UTBILDNING
Magisterutbildning Filmiska Processer. Akademin Valand, Göteborg.

!Dokumentärlinjen, Birkagårdens Folkhögskola, Stockholm.
!Journalistprogrammet inriktning naturvetenskap, Södertörns högskola.
!Statsvetenskapliga programmet, Högskolan i Halmstad.

2013-2014

Naturvetenskapliga programmet, Eksjö Gymnasium.

1999-2002

!

2009-2010
2006-2009
2005-2006

URVAL ÖVRIGA KURSER OCH WORKSHOPS
Sony FS7 fortbildning för Marcus Skogström, Filmcentrum Syd

!AVID Media Composer, Orca Mediautbildning
!Regiworkshop för Lisa Aschan, Filmbasen/Film Stockholm

2015

Postproduktion Adobe After-Effects, Södertörns Högskola

!Ljud och Rörlig Bild, Södertörns Högskola.
!!

2009

!Talangdagarna på Fårö, (Bergmanveckan)
!Uppsala Talangdagar (Uppsala internationella kortfilmfestival)
!Talent Camp Odense (Odense international film festival)
!
!
!

2016

TALANGPROGRAM OCH STIPENDIUM
Stipendium: En månads vistelse i Paris genom Svenska Institutet, för manusarbete

ÖVRIGA ENGAGEMANG
Jurymedlem ”Prix Europa” (Europeiska motsvarigheten till Kristallen)

!
Jurymedlem Stockmotion Filmfestival
!
Styrelseledamot Filmcentrum Syd
!

Initiativtagare och curator till Eksjö kortfilmsfestival
www.facebook.com/EksjoKortfilmfestival

!
!
!

ÖVRIGT
Innehar B-körkort och egen bil.

!

2012
2011

2009

2013
2012
2012

2015
2015
2015
2013, 2014

Utmärkelser för filmen

!

Skärvor (2014)

!

!

!

Juryns specialpris för film
med bästa foto!

!

”Skärvor” av Erik Lindeberg (fotograf: Robin
Eriksson)!

!

”En underbart filmad historia på ett aktuellt ämne,
poetisk i både stilistisk och berättarmässig
bemärkelse. “Skärvor” får liv genom fantastiskt
fotografi och kamerahantering, och skapar en
atmosfär som dröjer sig kvar långt efter att du
lämnat salongen. En film som vågar lita på sina
starka bilder, och på sin publik.”!

Jury: Juhani Alanen (Tampere Film Festival),
Nils-Thomas Andersson (Filmcentrum) och
Kristina Lindquist (kulturchef Upsala Nya
Tidning).

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Jury: Ninja Thyberg (regissör), Frida
Wendel (filmfotograf), Erik Hemmendorf
(producent Plattform)

Bästa film !

- Erik Lindeberg!

!

”Med ett personligt utryck och stor skicklighet
genereras ett filmiskt berättande med organisk
framväxt. Till sista bildrutan har filmen en nerv
som suggererar, framkallar obehag och håller
tittaren i ett starkt grepp. Närhet och distans ryms
i samma universum. Vi är väldigt nyfikna på vad
denna filmare ska hitta på här näst.”

Bästa foto!
- Robin Eriksson!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

”Med ett fint handkameraarbete som vågar gå
nära och utan att ta plats skapas rörelse och en
känsla av flow. Fotografen har ett omkonstruerat
förhållningssätt till det som ska gestaltas och
skapar bilder som etsar sig fast på näthinnan.

Bästa klippning!
- Patrik Forsell!

!

”Energiskt, rytmiskt och intuitivt lägger klipparen
bilderna mot varandra på ett sätt som skapar
dynamik. Här får varje skeende ta sin tid och med
minimal dialog växer en historia fram som både
fascinerar, skapar olust och spänning.”!

CV / KARIN EKBERG (f. 1979)

!

KONTAKT
karin.ekberg@gmail.com
073-931 66 48

!
!

!
!
!
!
!
!

Jag är regissör och producent med en bakgrund inom konst, fotografi och journalistik. Mina
studier inleddes med fyra års konst- och fotoutbildning på konsthögskola i Nederländerna.
Där bodde jag i sju år och arbetade bland annat på pressavdelningen på konsthallen Witte
de With och som frilansfotograf.

!

2005 återvände jag till Stockholm för en masterutbildning i journalistik på JMK, följd av
praktik på SVT. Under åren 2006-2010 arbetade jag som reporter och inslagsproducent på
diverse redaktioner och därefter som fast anställd projektledare på ETC Kommunikation.
Jag valde sedan att fortbilda mig sedan inom dokumentärfilm, och följt av studier på
masternivå inom film både på Stockholms dramatiska högskola (fd DI) och på Akademin
Valand.

!

För närvarande arbetar jag med dokumentärfilmen Efter Inez som skildrar vad som händer i
en familj när ett barn dör i nära anslutning till födseln. Filmen görs med stöd av
Filminstitutet, Film i Halland, Filmregion Stockholm Mälardalen och Film i Skåne och
kommer gå på TV i alla nordiska länder. Jag utvecklar också kortfilmen Vi gick oss ut i
världen en sommar, i regi av Erik Lindeberg, med två dansare i 80-årsåldern i
huvudrollerna. Erik och jag har tillsammans också gjort kortfilmen Skärvor som vann pris
för bästa foto på Uppsala kortfilmfestival och ytterligare priser på de regionala festivalerna
Stockmotion och Pixel.

!

Min långfilmsdebut Att skiljas, där jag under drygt ett år följde mina medelålders föräldrar i
processen att bryta upp från ett 38-årigt äktenskap, utsågs till öppningsfilm på Tempo
dokumentärfestival 2014 och har visats på svensk bio och många internationella festivaler.
Hösten 2015 nominerades filmen till tv-priserna Kristallen och Prix Europa.

!

De senaste åren har jag varit verksam som frilansande föreläsare och workshopledare för
bland andra Fridhems folkhögskola, Biskops Arnö dokumentär, Brunnsviks folkhögskola,
Skurup folkhögskola, Yrkeshögskolan film och tv, SPEKTRA (talangprogram Stockholm
Mälardalsregionen), Västsvenska Filmdagar och Senioruniversitetet.

!

Jag har under 2015-2016 arbetat deltid som researcher på SVT-programmet Landgång, och
under åren 2010-2015 med kommunikation, talangutveckling och filmstöd på
organisationerna Film Stockholm, Filmbasen och Boost Hbg.

!

ANSTÄLLNINGAR, urval

!

SVT Malmö (2015-pågående)
researcher för programmet Landgång

!

Boost Hbg, centrum för utveckling inom transmedia och rörlig bild (2015)
Kommunikatör/webbredaktör

!

Film Stockholm, regionalt resurscenter för film/Kulturförvaltningen SLL (2010-2014)
Kommunikatör/webbredaktör/sociala medier

!

ETC Kommunikation, kommunikationsbyrå för samhällsinformation (2008-2010)
Projektledare och producent för diverse kommunikationsprojekt

!

Aftonbladet webb-TV, Strix, SVT (Nöjesnytt/Sydnytt/Smålandsnytt) (2006-2008)
Reporter, researcher, inslagsproducent

!

Witte de With, center for Contemporary Arts, Rotterdam (2003-2005)
Kommunikation och press

!
!
!
!
UTBILDNING
!

Akademi Valand Film (fd Filmhögskolan) (2012-2014)
Offentlighet och entrepenörsskap & Filmiska processer (master)

!

Stockholms dramatiska högskola (fd DI) (2011-2012)
Dokumentärfilmens dramaturgi, under ledning av Tove Torbiörnsson

!

Birkagårdens folkhögskola (2009-2010)
Ettårig dokumentärfilmslinje

!

Stockholms universitet (2005-2006)
Master i journalistik JMK, inkl. en termins praktik på SVT Syd
Kurser inom: Projektledning kultur, Bild och genus, Nederländska

!

AKI Academy for Arts and Design, Nederländerna (1999-2003)
4-årig Konsthögskoleutbildning med inriktning på fotografi

!

Kristofferskolan 1995-1998
3-årigt gymnasium, waldorfskola, Stockholm

!
!
!
!
!

!
FORTBILDNING, WORKSHOPS, urval
!

Känsliga intervjuer, FOJO (2016)
Tempo Producers Lab (2015)
Unga Klara:s metod i praktik, under ledning av Suzanne Osten och Erik Ullenhag (2013)
Skaparvärket: Att förvalta verkligheten konstnärligt och personligt, Unga Klara (2013)
Berätta med bilder, Kulturkraft Stockholm (2013)
Spetsutbildning copywriting, Berghs (2013)
Filmregion Sthlm Mälardalen, mentorprogram producenter (mentor Stina Gardell) (2012)
Fotografikurs för Anders Petersén (2012)
Twelve For The Future, nordisk utvecklingsworkshop för dokumentärfilm (2011)

!
!
UPPDRAG, urval
!

Internationellt
Jurymedlem och föreläsare på KIN International Women Film Festival Jerevan, Armenien
Workshopledare för Documentary Storytelling with a Personal Voice, Georgien
Masterclass Filmfika Izmir, Turkiet
Masterclass Dokumentarist Istanbul, dokumentärfestival
Masterclass Montevideo Film Festival, Uruguay
Pitchjury CAUCADOC dokumentärfestival, Georgien
Workshopledare Dhaka Short and Independent Filmfestival

!

Sverige
Föreläsare på filmlinjen Fridhems folkhögskola, Biskops Arnö dokumentärfilmslinje,
Brunnsviks folkhögskola, Skurup folkhögskola, Yrkeshögskolan film och tv,
Senioruniversitetet.

!
!
STIPENDIER, urval
!

Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium (2015)
Stockholms stads kulturstipendium (2015)
Längmanska kulturfonden (2015)
Ricklundgårdens ateljéstipendium (2015, 2014, 2011)
Irisstipendiet (2014)
Bergmangårdarnas vistelsestipendium (2014)
Konstnärsnämndens projektbidrag (2011)
Helge Ax:son Johnsons stiftelse (2011)

!
!
ÖVRIGT
!

Vice ordförande i Oberoende Filmares Förbund.
Tidigare styrelsemedlem i WIFT Sverige.
Medverkat i antologin Samtal pågår utgiven av Stockholms dramatiska högskola.

