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Kannen kuva: Love & Engineering on Making Movies Oy:n crossmedia-hanke, jota on esitelty useilla Median tukemilla rahoitusfoorumeilla.
Lue juttu hankkeesta sivulta 12–14.
Takakannen kuvat: Blind Spot Picturesin Iron Sky sai komeasti ensi-iltansa helmikuussa Berlinalessa. Timo Vuorensolan ohjaustyö valmistui
Median hankekehittelytuen ja i2i Audiovisual -tuen avulla. Otoksissa elokuvan kuvauksista nähdään Vuorensolan lisäksi näyttelijät
Stephanie Paul, Götz Otto, Julia Dietze sekä Christopher Kirby.

Kulttuurista vastaava komissaari Androulla Vassiliou (toinen vasemmalta) vieraili Berlinalen elokuvajuhlilla. Kuvaan komissaarin kanssa
pääsivät Pohjoismaiden Media Deskien Ene Katrine Rasmussen Tanskasta, Sidsel Hellebø-Hansson Norjasta, Kerstin Degerman Suomesta
2 Ulrika Nisell Ruotsista.
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Pääkirjoitus

Media-ohjelman loppusuora:
Hienosäätöä ja katse Luova Eurooppa -ohjelmaan
Toimintavuosi 2013
Media-komitean käsittelyssä
Nyt on jo menossa Median toiseksi viimeinen vuosi, ja melkein
kaikki hakukierrokset ovat saaneet ohjelmakauden loppuun
asti samoina pysyvät ohjeet. Ainoat liikkuvat osat ovat siis
tukiohjelman vuosittainen budjetti sekä hakuajat. Komissio
esittelee vuosittain Media-komitealle seuraavan vuoden ”work
programmen”, ja maaliskuussa pidetyssä kokouksessa oli
jo vuorossa vuoden 2013 ohjelma. Media-komiteassa jäsenmaiden edustajilla on mahdollisuus ottaa kantaa komission
ehdotuksiin. Tällä kertaa komissio ehdotti i2i Audiovisual
-tuen lopettamista niin, että kesän 2012 hakuaika olisi jäänyt
i2i-tuen viimeiseksi. Media-komiteassa useat jäsenmaat vastustivat tätä ehdotusta, ja päädyttiin kompromissiratkaisuun:
i2i-tuki jatkuu vielä ensi vuonna 2013 muuttumattomana,
mutta määräraha puolitettuna.
Tuotantoyhtiöille tuen jatkaminen ohjelmakauden loppuun asti on hyvä uutinen. Suomalaiset tuensaajat ovat saaneet hyvän osarahoituksen esim. rahoituskuluihin, tuotantovakuutuksiin tai completion bond -vakuutukseen. Tuen
saa misen esteenä ovat ensisijaisesti olleet liian pienet elokuvabudjetit ja sen myötä myös liian alhaiset vakuutus- ja muut
rahoitukseen liittyvät kulut, jotta pienimmän mahdollisen
tuen (5 000 euron) kynnys olisi ylitetty.
Maaliskuun Media-komiteassa käsiteltiin myös elokuvateattereille suunnattua digitalisointitukea. Median vuoden 2013
budjetissa elokuvateattereille suunnatun digitalisointituen
määräraha on kasvanut tuntuvasti. Komission mukaan pieniä
teattereita pitää erityisesti tukea tänä ja ensi vuonna: monessa maassa elokuvateatterit digitalisoidaan juuri nyt ja asia
on ajankohtainen. Määrärahan nosto tarkoittanee parempia
läpimenomahdollisuuksia myös suomalaisille hakijoille, vaikkakin suomalaiset elokuvateatteriomistajat voivat hakea digitalisointitukea myös Suomen elokuvasäätiöltä. Komission tuki
kattaa digitalisointiin liittyvät kustannukset lukuun ottamatta
projektorin ja serverin hankintaa.

Hankekehittelyn tilannekatsaus
Median hankekehittelyn suosio kasvaa Euroopassa joka hakukierroksella. Kehittelytuki täysin ilman takaisinmaksuvelvoitteita on osassa Euroopan maita pienimuotoista tai sitä ei
ole ollenkaan, ja kaikkialla vaikuttaa Euroopan taloudellinen
tila. Median hankekehittelytuki on toimiva tuki, ja onlinehaun myötä myös käsittelyvaiheen byrokratia on keventynyt

kohtuullisen paljon. Suurin osa paperiliitteistä on jäänyt hakuvaiheessa pois, ja tilinpäätös, kaupparekisteriote ja pankkitiedot postitetaan Brysseliin vain, jos erikseen pyydetään,
mikä on samalla positiivinen signaali hakijalle. Samalla säästyy paperia, vaivaa ja postimaksuja.
Syksyn 2011 haussa oli seitsemän suomalaisen tuotantoyhtiön lähettämää hakemusta – pienin joukko moniin vuosiin.
Onko hakijoiden itsekriittisyys jo kasvanut liian suureksi?
Ainakin muutamassa yhtiössä oltiin sitä mieltä, ettei oma hanke tai omat hankkeet olleet tarpeeksi kansainvälisiä. Niin tai
näin, mutta hyvä uutinen on, että peräti neljälle yhtiölle näistä
seitsemästä myönnettiin single project -tukea, taas kerran entistä kovemmassa kilpailussa. Koko Euroopan mittakaavassa
keskimäärin joka viides hakemus menestyi. Suomalaiset hakijat ovat yleensä myös huolellisia: harvoin lähetetään Brysseliin
hakukelvottomia hakemuksia, joita siis ei ylipäätänsä arvioida
puuttuvien tietojen takia. Tämän kevään hakukierrokseen,
joka on tätä kirjoittaessa juuri umpeutumassa, on tähdännyt
paljon suurempi joukko hakijoita kuin viime syksynä. Loppukesästä tiedämme kuinka kävi…

Media Deskit ja Luova Eurooppa -ohjelma
Nykyinen Media -ohjelma päättyy vuoden 2013 lopussa, ja
komission ehdottama uusi kulttuurin, luovien alojen ja avalan tukiohjelma Creative Europe eli Luova Eurooppa saa tämän
vuoden aikana muotonsa. Komissio työstää uutta tukiohjelmaa
yhteistyössä jäsenmaiden kanssa tämän kevään aikana, ja
sen jälkeen myös EU:n parlamentin ja ministerineuvoston
pitää hyväksyä ohjelma ennen kuin se astuu voimaan 1.
tammikuuta 2014. Luovan Euroopan budjetiksi on kaavailtu
1,8 miljardia euroa, josta yli 900 miljoonaa euroa on varattu
Median alaohjelmalle ja 211 miljoonaa euroa luovien alojen
rahoitusvälineeksi.
Uudessa ohjelmassa ehdotetaan myös nykyisten Media
Deskien ja Kulttuuri-ohjelman kontaktipisteiden yhdistämistä.
Tämä viimeksi mainittu ehdotus on herättänyt paljon kysymyksiä eri puolilla Eurooppaa, nykyistä mallia on kuitenkin
yleensä pidetty varsin toimivana. Monet jäsenmaat ovatkin
tämän kevään aikana vaatineet komissiolta joustavampaa
mallia, jolloin jokainen maa voisi itse päättää, jatketaanko
kahden infopisteen mallilla vai ei.
Kerstin Degerman
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Media-ohjelman päätöksiä

Suomalaisten saamat tuet vuonna 2011
Tuki pitkien elokuvien levittäjille

Festivaalituki
DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali
Espoo Ciné
Tampereen elokuvajuhlat
Oulun kansainvälinen lastenelokuvafestivaali
Festivaalit yhteensä:

32 000
35 000
34 012
20 000

121 012 euroa

Harkinnanvarainen tuki
teatterielokuvien levittäjille
Call for proposals 29/2010
Deadline 1.4.2011
FS Film Oy
Orla Frøsnapper
Scanbox Entertainment Finland Oy
Potiche

35 000
5000

Hankekehittely
Yksittäiset hankkeet (Single Projects)

Call for Proposals 25/2010
Deadline 29.11.2010 (vuoden 2011 hakukierros)
Oktober Oy
Limits of Love /dok.
For Real Productions FRP Ltd
The Little Mouse and Other Drunks /dok.
Solar Films Inc Oy
Purge /fiktio
Kinoproduction Oy
We Are the Pirates of the Roads (Me Rosvolat)/fiktio
Deadline 11.4.2011
Långfi lm Productions Finland Oy
The Lighthouse (Högbonden)/fiktio
Vertigo Production
Vital Point /fiktio
Yksittäiset hankkeet yhteensä:

55 000
40 000
60 000
50 000

50 000
60 000
315 000 euroa

Interaktiiviset hankkeet (Interactive Works)

Call for Proposals 26/2010
Deadline 11.4.2011
Recoil Games Oy
Aether
Tuotantoyhtiö Tuonela
Zombie Cruise
Interaktiiviset hankkeet yhteensä:

Hankekehittely yhteensä:
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150 000
25 000
175 000 euroa

490 000 euroa

Deadline 1.7.2011
Bio Rex Cinemas Oy
Sykt lykkelig
FS Film Oy
The Woman in the Fifth
Oy Cinema Mondo Ltd
Les neiges du Kilimandjaro
Oy Cinema Mondo Ltd
Polisse
Oy Cinema Mondo Ltd
También la lluvia
Oy Kinoscreen Illusion Ltd
Apfl ickorna
Scanbox Entertainment Finland Oy
The Guard
Scanbox Entertainment Finland Oy
The Iron Lady
Call for proposals 30/2011
Deadline 1.12.2011
Oy Cinema Mondo Ltd
2 Days in New York
Oy Cinema Mondo Ltd
Shame
Oy Future Film Ab
La délicatesse
Bio Rex Cinemas Oy
Superclásico
Scanbox Entertainment Finland Oy
Hysteria
Harkinnanvarainen tuki yhteensä:

11 000
7000
6500
8500
8000
5000
6800
20 000

16 000
18 000
9000
12 000
13 000
180 800 euroa

Suomalaisten saamat tuet
vuonna 2012

Automaattinen tuki
teatterielokuvien levittäjille
Call for Proposals 01/2011
Oy Cinema Mondo Ltd
Oy Future Film Ab
Oy Nordisk Film Ab
Sandrew Metronome Distribution Finland
Scanbox Entertainment Finland Oy
Bio Rex Cinemas Oy
FS Film Oy
Automaattinen tuki yhteensä

46 627
27 123
47 241
28 157
67 020
23 310
155 532
395 010 euroa

i2i Audiovisual
Call for Proposals 27/2009
Deadline 10.1.2011
Blind Spot Pictures Oy
Iron Sky
i2i Audiovisual -tuki yhteensä

Elokuvateatteriverkosto
Kaikki yhteensä

49 999,99
49 999,99 euroa

Hankekehittely
Yksittäiset hankkeet (Single Projects)

Call for Proposals 21/2011
Deadline 25.11.2011 (vuoden 2012 hakukierros)
Handle Productions Oy
Completely Moominminded/anim.
Gerillafi lmi Oy
Girl and the Moon/dok.
Art Films Production AFP Oy
A Patriotic Man/fik.
Snapper Films Oy
Fata Morgana/fik.

80 000
35 000
40 000
50 000

i2i Audiovisual
Call for Proposals 24/2011
Deadline 6.1.2012
Animaker Oy
Niko 2 – Family Affairs

50 000

47 500 euroa

1 284 322 euroa

Sekä hankekehittely- että tv-levitystukea saanut dokumentti Säilöttyjä unelmia pääsi Berlinalen Culinary Cinema -sarjaan.
Elokuvan on tuottanut Oktober Oy.
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Uutisia
Nordic Game 2012 kokoaa pelialan
toukokuussa Malmöön
Nordic Game -ohjelma järjestää yhdeksättä kertaa Nordic
Game 2012 -konferenssin Malmössä 23.–25.5.2012 . Tapahtumaan kuuluu seminaareja, messut sekä Copenhagen Game
Collectiven järjestämä itsenäisten tuottajien peleille omistettu
ilta, jonka aikana palkitaan kiinnostavin indie-peli Nordic
Indie Sensation -palkinnolla. Pohjoismaiden Media Deskit
ovat mukana tukemassa tapahtumaa, jonka teemoja ovat mm.
transmedia, sosiaalinen markkinointi ja rahoitus. Tutustu tapahtumaan osoitteessa: nordicgame.com

Ensimmäiset kokemukset
Media Production Guarantee Fundista
Viime vuonna käynnistynyttä Media-ohjelman takuurahastoa
on vuoden 2012 alkuun mennessä käyttänyt 18 hanketta 7 eri
maasta. Pankkeja mukana on ollut neljä. Rahasto on auttanut
tuottajia saamaan 18 miljoonan euron edestä lainoja. Lainantakauksia myöntää kaksi eri tahoa; Suomesta Niko 2 -animaation tuotantoyhtiö Animaker teki yhteistyötä espanjalaisen
Audiovisual SGR:n kanssa.

Euroopan komissio suunnittelee parhaillaan rahaston
laajentamista koskemaan laajemmin audiovisuaalisten ja kulttuurialojen pk-yrityksiä Luova Eurooppa -ohjelman kaudella
2014–2020. Ohjelmaehdotuksessa rahastolle olisi tulossa 211
miljoonaa euroa ja sitä hallinnoisi Euroopan investointipankki.

Elokuvien levitys digitaaliaikana
Euroopan komissio on julkaissut ehdotuspyynnön, jonka
tarkoituksena on tukea laajamittaisia digitaalisen levityksen
hankkeita. Elokuvien levitys digitaaliaikana -valmistelutoimen
puitteissa on jaossa 1 994 000 euroa tukea hankkeille, jotka
kokeilevat samanaikaista tai lähes samanaikaista elokuvien levitystä kaikilla levityskanavilla (teatterit, dvd, vod- eli
tilausvideopalvelut, festivaalit, televisiokanavat).
Hankkeet tulee toteuttaa EU:n jäsenvaltioissa ja niiden on
katettava merkittävä määrä elokuvia ja alueita. Tuki voi olla
korkeintaan 70 % budjetista ja mukana täytyy olla vähintään
kaksi myyntiagenttia; muut jäsenet voi olla esimerkiksi tuottajia, levittäjiä, elokuvateattereita tai tilausvideopalveluita.
Lisätietoa hakemisesta tulee Komission sivuille osoitteeseen
ec.europa.eu/media. Hakuaika päättyy 6.9.2012.

Komissio pyytää mielipiteitä valtiontuista
Euroopan komissio valmistelee tiedonantoa audiovisuaalisille teoksille myönnettävästä valtiontuesta. Tiedonannosta
on julkaistu luonnos, joka perustuu kesä-syyskuussa 2011
suoritettuun konsultaatioon. Nyt on avoinna 14.6.2012 asti
uusi konsultaatio: EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia, erityisesti elokuvateatterien omistajia, levittäjiä, elokuvantekijöitä
ja -tuottajia, jälkituotantoyrityksiä, elokuva-alan yhdistyksiä
sekä kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimielimiä pyydetään kommentoimaan luonnosta.
Tiedonannossa pyritään ottamaan ala aiempaa laajemmin
huomioon aina hankekehittelystä valmiiden teosten levitykseen. Lisäksi siinä otetaan esille tuotantokannustimet sekä
alueelliset rajoitukset tukien käytölle. Oheisen linkin kautta
voit ladata luonnoksen eri kieliversioina ja siellä on myös ohjeet kommenttien esittämiseen:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_
state_aid_fi lms/index_en.html

Training & Networks 2012 -opas esittelee Median tukemaa kurssitarjontaa. Se julkaistiin alkuvuodesta ja on ladattavissa Media Deskin
nettisivujen etusivulta osoitteesta www.mediadeskfinland.eu.
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Ajankohtaiset hakukierrokset
Hankekehittelytuki
Yksittäisten tuotantojen, hankepakettien (Slate Funding) sekä
interaktiivisten teosten hankekehittelytuen hakukierros julkaistaan kerran vuodessa syksyllä. Hakukierrokseen kuuluu
kaksi hakuaikaa: yksi marraskuussa ja yksi huhtikuussa.
Myönnettävät tuet ovat suoraa tukea, ja Median rahoitusosuus
voi olla enintään 50 % projektin kehittelybudjetista. Poikkeuksen muodostavat Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta
tukevat hankkeet, jotka voivat saada 60 % EU-rahoitusta.
Media-ohjelmassa hankekehittelyllä tarkoitetaan työvaiheita, jotka tapahtuvat ennen yksittäisen tai sarjamuotoisen
fi ktion, luovan dokumentin tai animaation esituotantoa. Interaktiivisen teoksen tuki käsittää kehittelyn, joka tapahtuu
ennen ensimmäistä pelattavaa versiota.
Tukea voi saada dokumenteille (kesto vähintään 25 min),
animaatioille (vähintään 24 min) ja fi ktioille (vähintään 50
min). Hakukelpoisen tuotantoyhtiön tulee olla rekisteröity
vähintään 12 kuukautta ennen hakemuksen lähettämistä ja hakukelpoisuuden arvioimisessa otetaan huomioon myös yksittäisten henkilöiden työhistoria. Tuotantoyhtiön aikaisemmista
tuotantoon menneistä Media-hankkeista saa yhden lisäpisteen.
Jokaisen hakemuksen lukee ja pisteyttää kaksi arvioijaa,
jotka ovat alan ammattilaisia. Toinen arvioija on pääsääntöisesti hakijan kotimaasta, toinen jostain haettavan projektin
ensisijaisesta levikkimaasta, jonka hakija itse määrittelee
hakemuksessaan. Jos näiden kahden lukijan arviot hakemuksesta poikkeavat toisistaan, komissio voi kysyä kolmannen
henkilön tai asiantuntijapaneelin mielipidettä.
Yksittäisten hankkeiden kohdalla tarkasteltavina ovat
hankkeen kansainväliset piirteet, konseptin tai käsikirjoituksen laatu ja omaperäisyys, lapsille ja nuorille suunnatut
tuotannot, matalan tuotantokapasiteetin maat ja alueet sekä
rajoittuneet maantieteelliset ja kielelliset alueet eli ns. pienet
maat sekä pienet ja keskisuuret yritykset. Hankkeet pisteytetään siten, että yhtiö voi saada korkeintaan 40 pistettä (mm.
budjetti, levityssuunnitelma) ja itse projekti 60 pistettä, joista
40 pistettä saa laadulliset kriteerit täyttämällä.
Hankepakettituen kriteerit ovat samat kuin yksittäisten
projektien, mutta pisteytyksessä painotetaan yhtiötä, joka voi
saada korkeintaan 60 pistettä, kun pakettiin kuuluvat projektit voivat saada korkeintaan 40 pistettä.
Yksittäisille hankkeille haettava tukisumma voi olla 10 00060 000 euroa ja hankepaketeille 70 000-190 000 euroa.

Interaktiiviset teokset
Pelialalle suunnattua interaktiivisten teosten tukea ei myönnetä itsenäisille pelihankkeille, vaan tuettavien pelien tulee olla
kytköksissä johonkin fiktio-, animaatio- tai dokumenttielokuvaan, joka voi olla vasta kehittelyvaiheessa tai jo valmistunut.
Peli, jota elokuvan yhteyteen suunnitellaan, tulee julkaista
jossain seuraavista muodoista: internet, tietokone, konsoli,

käsikonsoli tai interaktiivinen televisio. Lisäksi tuettavan
pelin tulee sisältää kerronnallisuutta, interaktiivisuutta sekä
omaperäisyyttä, luovuutta ja innovatiivisuutta suhteessa jo
olemassa oleviin peleihin. Olennaista on myös pelin kaupallinen potentiaali Euroopassa.
Hankkeet pisteytetään siten, että yhtiö voi saada enintään
40 pistettä (mm. budjettisuunnitelma, rahoitusstrategia) ja
projekti 60 pistettä (omaperäisyys, interaktiivisuuden laatu,
sopivuus kohdeyleisölle). Tällä hakukierroksella kokonaisbudjetti on 2,5 miljoonaa euroa. Tukea voi saada 10 000–
150 000 euroa.

Televisiolevitystuki
Tv-levitystuki on suora tuki, jota ei tarvitse maksaa takaisin.
Hakijana toimii itsenäinen tuotantoyhtiö. Hakukelp oisella
televisio-ohjelmalla on vähintään kolme ennakko-ostoon tai
yhteistuotantoon sitoutunutta tv-yhtiötä kolmesta erikielisestä
maasta. Ohjelman pitää olla vähintään joko 50 minuutin pituinen (fiktiot) tai 25 minuutin pituinen (dokumenttielokuvat ja
animaatiot).
Hakemuksia arvioidaan pisteytyksen avulla. Pisteitä voi
saada korkeintaan 100. Pisteytyksen perusteissa painotetaan
ennakko-ostojen lisäksi projektin alkuperämaata, rahoituksen rakennetta, projektin laatua ja myyntiagentin sitoutumista
projektiin sekä yhtiön aikaisempia kansainvälisiä myyntejä
edellisen viiden vuoden aikana. Pisteitä saa myös eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja kulttuurin monimuotoisuuden
edistämisestä.
Hankkeen eurooppalaisesta ulottuvuudesta ja rahoituksesta (eli ennakko-ostoista) voi saada enintään 45 pistettä,
kansainvälisestä myyntiagentista 10 pistettä ja kansainvälisestä potentiaalista 25 pistettä. Eurooppalaisen kielellisen
ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen, eli useat
kieliversiot, tuovat enintään 7 pistettä ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön edistäminen 3 pistettä. Yhtiön aikaisemmat
kansainväliset tv-myynnit edellisen viiden vuoden aikana voivat tuoda 10 pistettä.
Tuki on suunnattu tv-tuotannoille, joten elokuvateatterilevitystä ei hyväksytä, paitsi jos kyseessä on pieni hakijamaa
ja ohjelma esitetään televisiossa ennen teatterilevitystä. Dokumenttielokuvien kohdalla hyväksytään myös elokuvateatterilevitystä.
Säännöstä, jonka mukaan hakemuksen voi lähettää aikaisintaan 6 kuukautta ennen kuvauksia, on luovuttu. Tuotanto on hakukelpoinen kun yllämainittujen ehtojen lisäksi
vähintään 50 % rahoituksesta on olemassa. Tuen suuruus on
enintään 12,5 % tuotantobudjetista fiktioille ja animaatioille,
ja enintään 20 % dokumenttielokuville. Tuen määrä on enintään 500 000 euroa ohjelmaa kohti fiktioille ja animaatioille,
300 000 euroa dokumentille.
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Tv-levitystuen hakukierros 23/2011 julkaistiin 30. syyskuuta 2011. Kierroksen viimeinen hakuaika päättyy 11.6.
2012. Hakukierroksen budjetti on 10,8 miljoonaa euroa.

i2i Audiovisual
i2i Audiovisual -tuen tavoitteena on helpottaa tuotantoyhtiön
rahoituksen saantia pankeilta ja muilta rahoittajilta. Tuki on
suunnattu itsenäisille eurooppalaisille tuotantoyhtiölle. Tukea
voi hakea fiktioille (kesto vähintään 50 minuuttia), dokumenteille (vähintään 25 min) ja animaatioille (vähintään 24 min).
Tuki on enintään 50 000 euroa per projekti tai 60 %
rahoituskuluista (alhaisen tuotantokapasiteetin maille, joihin Suomi kuuluu). Pienin mahdollinen tukimäärä on 5000
euroa, eli kulujen täytyy olla vähintään noin 8400 euroa. Tuotannoille, joille on myönnetty tv-levitystukea, ei voida myöntää
i2i Audiovisual -tukea.
Tukea voi hakea joihinkin seuraavista kuluista:
Moduuli 1: vakuutusmaksuihin
Moduuli 2: valmistumisvakuutukseen (completion guarantee)
Moduuli 3: rahoituskuluihin
Projektien pisteytystä on muutettu edellisestä hakukierroksesta. Nyt enimmäispistemäärä on 100, josta 25 voi saada,
mikäli projektilla on Median hankekehittelytukea. Toiset
25 pistettä saa, kun hakija on alhaisen tuotantokapasiteetin
maasta (eli esimerkiksi Suomesta), ja 15 pistettä annetaan
uusien jäsenmaiden hakijoille. Pankkiluotosta (credit agreement) voi saada korkeintaan 25 pistettä, ja korkeintaan
10 pistettä voi saada, kun kyseessä on yhteistuotanto. Mikäli
useampi projekti päätyy samoihin pisteisiin, voidaan niille lisäksi antaa korkeintaan 10 pistettä arvioimalla kansainvälistä
levityspotentiaalia.
Tuotantoyhtiö voi hakea tukea enintään kahdelle projektille. Yhdelle tuotantoyhtiölle voidaan myöntää enintään
100 000 euroa i2i Audiovisual -tukea. Viimeisin hakukierros
(Call for Proposals 24/2011) julkaistiin 4.11.2011. Jäljellä on
yksi hakuaika, joka päättyy 6.6.2012, hankkeille, jotka käynnistyivät aikaisintaan 1.12.2011. Tuki maksetaan kahdessa erässä,
70 % kun sopimus on allekirjoitettu ja 30 % kun loppuselvitys
on tehty. Hakemusten käsittely kestää noin neljä kuukautta.
Hakemus kannattaa jättää heti kun tuen ehdot täyttyvät,
eli esimerkiksi silloin kun vakuutuskirja tai valmistumisvakuutus allekirjoitetaan. Allekirjoittamispäivästä lähtien em.
kulut hyväksytään i2i Audiovisual -tuen kuluiksi. Ei tarvitse
odottaa viimeiseen jättöpäivään!

Production
Guarantee Fund
Viime vuonna julkaistu Median Production Guarantee Fund
on kahden eri rahoitusfirman hallinnoima takuurahasto, joka
takaa elokuvatuotantojen pankkilainoja tuotantoyhtiöille. Rahoitusfirmat ovat ranskalainen IFCIC ja espanjalainen Audiovisual SGR, joille komissio on myöntänyt 8 miljoonaa euroa takuisiin. Tukimuoto on voimassa vuoden 2013 loppuun saakka
ja hakukäytännöistä saa tietoa rahoitusyhtiöiden nettisivuilta:
www.ifcic.fr ja www.audiovisualsgr.com.
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Festivaalituki
Festivaalitukea voivat hakea kansainväliset elokuvafestivaalit,
jotka keskittyvät joko fiktio-, dokumentti-, animaatio- tai lyhytelokuviin ja joiden ohjelmistosta 70 prosenttia on eurooppalaista tuotantoa. Myös multimediaan, uusiin animaatiotekniikoihin ja tietokonegrafi ikkaan erikoistuneet festivaalit
kuuluvat tuen piiriin. Hakuehtojen mukaan festivaalin ohjelmistossa tulee olla elokuvia kymmenestä Media 2007- ohjelmaan kuuluvasta maasta.
Festivaalituen hyväksyttävät kulut liittyvät kaikki festivaalin eurooppalaisiin elokuviin ja niiden kuluihin. Tuki kohdistetaan seuraaviin kuluihin: esityskorvaukset, kopioliikenne ja
tekstitys- ja käännöskulut, festivaalin eurooppalaisten elokuvien kutsuvieraiden matka- ja majoituskulut, katalogin suunnittelu-, käännös- ja painamiskulut. Festivaalitukea voi saada
10 000-75 000 euroa per festivaali ja se voi olla korkeintaan
50 % hyväksyttävistä kuluista.
Median festivaalituen uusin hakukierros (Call for Proposals 29/2011) julkaistiin 17.9.2011. Vuosina 2012 ja 2013 voi
hakea tukea aina vuodeksi kerrallaan. Tuen ehtoihin ei ole
tullut muutoksia aiempaan verrattuna, syksyllä 2010 julkaistut hakuohjeet ja hakulomakkeet ovat voimassa vuoden 2013
loppuun saakka. Hakukierroksesta on jäljellä yksi hakuaika,
joka päättyy 30.4.2012. Se on tarkoitettu festivaaleille, jotka
alkavat 1.11.2012–30.4.2013.

Harkinnanvarainen
levitystuki
Harkinnanvaraista tukea myönnetään levitysyhtiölle, jos vähintään viisi levittäjää eri Media 2007 -ohjelman jäsenmaista
on sopinut saman elokuvan levityksestä. Tuki kohdistuu elokuvan levitys- ja markkinointikuluihin. Median tuki voi olla
enintään 50 % koko kampanjan kustannuksista tai 150 000
euroa levittäjää ja elokuvaa kohti.
Elokuvat, joiden tuotantobudjetit ylittävät 15 miljoonaa
euroa, eivät kuulu tuen piiriin. Viimeisin hakukierros (Call
for Proposals 30/2011) julkaistiin 29.9.2011 ja sen puitteissa
on jäljellä yksi hakuaika: 29.6.2012 elokuville, joiden ensi-ilta
on 29.6.2012–29.12.2013.

Automaattinen
levitystuki
Automaattitukea myönnetään elokuvalevittäjille takautuvasti
eurooppalaisiin elokuvatuotantoihin myytyjen lippujen eli
katsojamäärien perusteella. Saatu tuki investoidaan joko eurooppalaiseen yhteistuotantoon, uusien elokuvien oikeuksien
ostoon tai eurooppalaisen elokuvan markkinointikampanjaan.
Suomalaiselle levittäjälle tuki on 0,50-1,05 euroa per myyty
elokuvalippu riippuen elokuvan alkuperämaasta ja katsojamäärästä. Automaattisen tuen uusin hakukierros (Call for Proposals 07/2012) julkaistiin 29.2.2012. Hakuajat ovat 30.4.2012
(generation) ja 1.10.2013 (reinvestment). Edellisen hakukierroksen (Call for Proposals 1/2011) reinvestment-hakuaika
päättyy 1.10. 2012.

Myynninedistäminen
(Promotion/Access to Market)
Media 2007 tukee toimijoita, jotka helpottavat tuottajien ja
levittäjien pääsyä eurooppalaisille ja kansainvälisille markkinoille (esim. Media-stands.eu, Filmkontakt Nord) sekä organisaatioita, jotka itse järjestävät markkinointitapahtumia.
Tukea myönnetään myös eurooppalaisten festivaalien yhteistyöverkostoille. Tällöin tuen saamisen ehtona on muun muassa, että yhteistyöverkostossa on mukana festivaaleja vähintään
kymmenestä Media-ohjelman jäsenmaasta.
Syksyllä 2011 julkaistiin kaksi uutta Access to Markets
-hakukierrosta. Hankkeella ei voi hakea molempiin kierroksiin, vaan ainoastaan toiseen. Kolmivuotisia sopimuksia koskevan hakukierroksen deadline on jo umpeutunut. Toinen
hakukierros (Call for Proposals 36/2011) koskee yksivuotisia
sopimuksia ja sen toinen hakuaika päättyy 1.6.2012. Hakuaika
koskee hankkeita, jotka alkavat aikavälillä 1.1.–31.5.2013.
Hankkeet voivat kestää korkeintaan 12 kuukautta ja niiden
täytyy loppua viimeistään 31.12.2013.

Pilottihankkeet
Pilot Projects -tukea voivat hakea Media 2007 -ohjelman jäsenmaissa toimivat yhtiöt ja organisaatiot. Hakukelpoisella
hankkeella pitää olla eurooppalainen lisäarvo, ”European
dimension”. Ehto täytetään niin, että hankkeeseen osallistuu
vähintään neljä Media 2007 -ohjelmaan kuuluvaa maata ja vähintään kolme eri kielialuetta. Tukea voidaan myöntää enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tänä vuonna
komissio on varannut 1,5 miljoonaa euroa tälle tukiohjelmalle. Hankkeet, joille tukea haetaan, voivat olla kestoltaan 1, 2
tai 3 vuoden projekteja ja niiden tulee alkaa 1.1.2013.
Vuoden 2012 aiheet ovat:
1. Levitys: Luodaan uusia levitys- ja myynninedistämiskanavia
eurooppalaiselle sisällölle tarjoamalla yksilöllisiä palveluja.
2. Open Media Production Environment
3. Levitys - promootio ja markkinointi: miten saada katsojat
mukaan paikallisiin elokuvayhteisöihin nykytekniikan avulla
4. ”Audiovisual Junction Portal”: tavoitteena laajentaa ja pa-

rantaa hyvin jäsenneltyjen eurooppalaisen audiovisuaalisen
sisällön portaaleiden saavutettavuutta
Vuoden 2012 hakukierroksen (Call for proposals 10/
2012) hakuaika päättyy 18.6. 2012.

Video on Demand &
Digital Cinema Distribution
Video on Demand and Digital Cinema Distribution -hakukierros julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2007. Tuen
tavoitteena on edistää eurooppalaisten elokuvien digitaalisia
levityskanavia. Kyseeseen tulevat niin Video On Demand -palvelut internetissä tai tv:ssä kuin elokuvien digitaalinen levitys
elokuvateattereissa. Hakukelpoisessa hankkeessa on mukana
tuottajia, levittäjiä, teatterinomistajia tai muita tahoja useista
Euroopan maasta ja elokuvia vähintään viidestä eri maasta ja
viideltä eri kielialueelta. Hankkeet, jotka hakevat tukea, tulee
lanseerata aikavälillä 1.7.2012–1.3.2013.
Tukimuodolla (Call for Proposals 09/2012) on vuonna
2012 yksi hakuaika, joka päättyy 25.6.2012. Vuonna 2012 tämän tuen kokonaisbudjetti on noin 6 725 000 euroa. Yksittäinen hanke voi saada tukea enintään miljoona euroa.

Eurimages
Eurimages on Euroopan neuvoston alainen rahasto,
joka tukee yhteistuotantoja, eurooppalaisen elokuvan jakelua ja digitaalisten kopioiden valmistamista.
Vuodesta 1988 asti toimineessa Eurimagessa on 35
jäsenmaata ja vuosibudjetti on 22 miljoonaa euroa.
Vuoden 2012 jäljellä olevat hakuajat tuotanto- ja
levitystukeen ovat 20.4.2012, 27.8.2012 ja 22.10.2012.
Tarkat tukiohjeet ja lisätietoa saa osoitteesta
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp
tai Suomen Eurimages-jäseneltä Petri Kemppiseltä
(petri.kemppinen@ses.fi).
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Agency tutuksi:
festivaalitukea monitoroiva Vincent Coen
Aloitit market-tuen parissa?
Kyllä. Sen jälkeen olin pienen siirtymäkauden koulutustuen
osastolla. Festivaalituen pariin siirryin viime vuoden lokakuussa, mutta olen auttanut myös market-osastoa viime aikoina.
Kaikki kolme promootiotukimuotoa ovat siis tuttuja, on ollut
hieno mahdollisuus tehdä monipuolisesti asioita. Se on eduksi
myös koko osastolle, olen hyvä multitaskingissa!
Keitä muita työskentelee festivaalituen kanssa ja
mitkä ovat heidän työnkuvansa?
Malgorzata Palarczyk-Vivancos on osaston johtaja ja hän
käsittelee hakemuksia. Alkuvuodesta mukaan liittyi Eva Ntafitsopoulou, joka oli aikaisemmin hankekehittelyssä. Hän auttaa
hakemusten käsittelyssä. Molemmat heistä ovat työskennelleet
Media-ohjelmalle useita vuosia. Minä hoidan noin sadan tukea
saavan festivaalin monitorointia, joten luen aika monta sivua
loppuraportteja. Ja käyn myös festivaaleilla.
Kuinka monella festivaalilla käyt vuodessa?
Viime vuonna ehdin käydä neljällä festivaalilla, muun muassa
Reykjavikissa, josta erityisesti pidin. Tänä vuonna käyn luultavasti 5-6 festivaalilla. Tampere on ensimmäinen ja seuraavaksi
menen Italiaan Bolognaan.

incent Coen on uusi kasvo EACEA:n festivaalitukea
hallinnoivassa tiimissä. Tänä vuonna Tampereen elokuvajuhlat osui hänen matkaohjelmaansa – osastolla
on nimittäin tapana vierailla myös esimerkillisesti
asiansa hoitavilla festivaaleilla. Media Desk istui fi lkkareiden
perjantai-iltapäivänä hetkeksi jututtamaan Vincentia.

V

Mikä merkitys Median tuella on elokuvafestivaaleille ja
mitä kävisi, jos festivaalitukea ei olisi?
Media-ohjelma tukee yli sataa erikokoista ja erityyppistä festivaalia Euroopassa. Ilman Median tukea olisi todennäköistä, että osa niistä häviäisi. Yleisöjen mahdollisuudet katsoa
eurooppalaisia teoksia heikentyisivät ja teosten leviäminen
Euroopassa vähenisi, ja lopulta tarjolla olevien elokuvien moninaisuus pienentyisi.

Kerro jotain itsestäsi, mitä olet tehnyt ennen kuin alotit
EACEA:ssa?
Olen syntynyt Pariisissa ja 19-vuotiaana muutin opiskelemaan
Lontooseen. 27-vuotiaana menin Yhdysvaltoihin opiskelemaan
kansainvälistä politiikkaa ja myöhemmin suoritin Lontoossa
maisterintutkinnon eurooppalaisesta politiikasta. Kesti kymmenen vuotta päästä työskentelemään EU:lle, se oli melko pitkä prosessi. Ennen kuin aloin työskennellä Media-ohjelman
parissa, olin projektijohtajana it-yrityksessä. Tein siis samoja
asioita kuin nyt, mutta yksityisellä puolella. Halusin löytää
töitä kulttuurin parista, sillä kulttuuri on minusta tärkeää.
Yhdysvalloissa tunsin itseni kovin eurooppalaiseksi, siksi halusin palata tänne. Aloitin Media-ohjelmassa 2,5 vuotta sitten,
ja olen erittäin tyytyväinen tilanteeseeni nyt.

Festivaalituen ohjeissa korostetaan uusien yleisöjen löytämistä. Olisiko sinulla antaa esimerkkejä strategioista, jotka
ovat mielestäsi erityisen innovatiivisia tai mielenkiintoisia?
Ensiksi tulee mieleen internetissä järjestettävät festivaalit,
mutta en osaa sanoa, ovatko ne löytäneet yleisöä, sillä ne ovat
vielä aika uusia. La Rochellessa on tehty yhteistyötä vankiloiden kanssa. Sieltähän todella löytyy uusi yleisö, mutta en tiedä
kuinka monia katsojia vankiloissa on tavoitettu. Myös työttömät
on ollut heillä yksi kohderyhmä. Monilla festivaaleillahan on
esityksiä lapsille, mutta se ei ole erityisen uusi idea, niitä on
ollut pitkään.
Jotkut festivaalit tarjoavat palveluja eri vammaisryhmille,
jossakin oli muun muassa kuvailtuja elokuvia näkövammaisille.
Jotkut näistä strategioista ovat vasta kokeiluasteella. Portugalissa
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eräällä festivaalilla sekoitettiin elokuvaa ja musiikkia: live-konsertin yhteydessä esitettiin visuaalista materiaalia. Se oli kiinnostavaa, sillä tavoitettiin musiikinharrastajia, erityisesti nuoria.
Mitkä maat ovat erityisen aktiivisia hakemaan festivaalitukea ja mistä maista toivoisit enemmän hakemuksia?
Etelä-Eurooppa on melko aliedustettu festivaalituen suhteen.
Esimerkiksi Kreikassa on vain kaksi tuettua festivaalia, mikä
on heille vähän. EU:n uudet jäsenvaltiot (vuoden 2004 jälkeen
liittyneet), kuten Baltian maat, pärjäävät hyvin – kokoonsa
suhteutettuna. Islannissakin on yksi festivaali, Reykjavik International Film Festival, joka pääsi tuen piirin hiljattain, ja
siellä asukkaita on vain noin 300 000. Pohjois-Euroopassa on
menestytty melko hyvin.
Eurooppalaisten elokuvien prosenttiosuus (70 %) on
festivaalituen vaatimuksissa korkeampi kuin monessa
muussa tukimuodossa. Näetkö muutoksia siihen?
Festivaalituessa on käytetty tätä eurooppalaisen ohjelmiston
prosenttiosuutta kauan. Merkittävä määrä festivaaleja on tuellamme pystynyt nostamaan eurooppalaista ulottuvuuttaan.
Prosenttiosuus on siis saavutettavissa ja se on olennainen,
jotta eurooppalaisten tuotantojen osuus säilyy huomattavana
festivaaleilla ympäri Euroopan.
Miten Median ja Media Munduksen mahdollinen yhdistyminen vaikuttaa festivaalitukeen?
Festivaalituen ja Media Munduksen välillä ei ole suoraa yhteyttä. Media Munduksessa on kyse yhteistyöstä ulkoeurooppalaisten maiden kanssa.
Miltä festivaalituen tulevaisuus näyttää Luova Eurooppa
-ohjelman kaudella? Oletteko mukana suunnittelemassa
ohjelmaa?

Luova Eurooppa -ohjelman koostumus ja muoto ei ole vielä
täysin määritelty, mutta henkilökohtaisesti pidän festivaalitukea keskeisenä elementtinä eurooppalaisen elokuvan
promoamisessa. Me työskentelemme läheisesti tuensaajien
kanssa ja keräämme heiltä palautetta. He ovat päivittäin tekemisissä festivaalikentän kanssa, heidän mielipiteensä ovat
erittäin tärkeitä.
Lopuksi, haluaisitko kertoa jonkun ikimuistoisen elokuvafestivaalikokemuksen tähänastisen urasi ajalta?
Palaan taas Reykjavikiin. Festivaalin avajaisnäytös järjestettiin
ulkoilmassa Blue Lagoon -lähteellä. Vaikka oli kylmä ilma,
vesi oli lämmintä, ja se oli erittäin mukava kokemus. Elokuvaa katseltiin samalla kun kylvettiin lähteessä uimahousuissa!
Siinä oli jotain erityistä.
Vila do Conde -festivaalilla Portugalissa oli tosiaan konsertti, esiintyjänä oli Arto Lindsay, joka vaikutti 70-luvulla
New Yorkin underground-piireissä. Hän esitti elektronista
musiikkia samalla kun nähtiin kuvia 70-luvulta. Sekin oli
erittäin mielenkiintoista.
Käännös: Marjo Pipinen

Festivaalituen seuraava hakuaika on 30.4.2012 ja
se on tarkoitettu festivaaleille, joiden alkamispäivä
osuu aikavälille 1.11.2012–30.4.2012. Media tukee
myös Independent Cinema Officen organisoimaa
Developing Your Film Festival -kurssia, joka järjestetään heinäkuussa Motovunissa Kroatiassa.
Hakuaika päättyy 11.5.2012.

Petri Kotwican kolmas pitkä elokuva Rat King (Making Movies Oy) valittiin huhtikuiselle Tribecan elokuvafestivaalille New Yorkiin.
Elokuva on saanut Median hankekehittelytukea sekä Euroopan neuvoston Eurimages-tukea.
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Tonislav Hristov ja Kaarle Aho kävivät esittelemässä Love & Engineering -hanketta myös DocPoint Encounters -tapahtumassa tammikuussa.
Kuvan on ottanut Rita Miklán.

Rakkautta, insinöörejä
ja crossmediaa
Love & Engineering -hankkeen matka
kehittelystä esituotantoon

C

rossmedialla on yhä keskeisempi rooli audiovisuaa lisessa kulttuurissa. Monesti käytetään termiä
transmedia ja puhutaan tarinamaailmoista. Yhteen
formaattiin suunniteltua tarinaa katsotaan uusista
näkökulmista: kuinka tätä kertomusta voisi laajentaa erilaisille alustoille? Mitä lisäarvoa siitä voisi saada?
Ympäri Eurooppaa on havaittu tämä kiinnostus ja esimerkiksi
monilla Median tukemilla foorumeilla ja kursseilla panostetaan perinteisten elokuvien lisäksi eri alustoilla tapahtuvaan
tarinankerrontaan.
Myös Suomessa on kehitteillä hyvin huomiota saanut
dokumenttihanke, joka pyrkii aidosti osallistamaan yleisön
12

elokuvan kerrontaan. Kyseessä on Making Movies Oy:n Love
& Engineering , jota tuottaa Kaarle Aho ja ohjaa Tonislav
Hristov. Parivaljakko on saanut jo niin paljon kokemusta
crossmedia-hankkeen kehittelystä, että he kutsuvat toisiaan
pilke silmäkulmassa ”crossmedian Klaus Kinskiksi ja Werner
Herzogiksi”.

Tarina
Hanke sai alkunsa, kun Hristov keskusteli lentomatkalla Bulgariaan insinöörituttava Atanas Boevin kanssa. Atanas oli
sink kuna ollessaan alkanut kehittää tieteellistä menetelmää,
joka helpottaisi naisten tapaamista ja auttaisi houkuttelemaan

seurustelukumppanin. Atanas päätyikin sittemmin naimisiin
– joskin vaimonsa mukaan tieteellisen kaavan sijaan puhdas
sinnikkyys herätti rakkauden.
Hristov näki tarinassa mahdollisuuden mielenkiintoiseen
elokuvaan. Hänen edellinen dokumenttinsa Sinkkuelämän
säännöt oli jo käsitellyt rakkauden löytämisen teemaa. Teknistä alaa itsekin opiskelleen Hristovin tuttavapiirissä on
paljon insinöörejä, jotka usein ovat sinkkuja ja joilla voi olla
vaikeuksia lähestyä toista ihmistä romanttisin aikomuksin.
Atanasin menetelmän ja tuutoroinnin avulla heitäkin voisi
auttaa säilyttämään geeniperimäänsä. Lopulta kysymys kuitenkin kuuluu: taipuuko rakkaus tieteen armoille?
Aihe on sikäli harvinainen, että crossmedia-hankkeet
käsittelevät usein poliittisia tai sosiaalisia teemoja ja tarkoituksena on saada yleisöä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Fiktiohankkeet vaikuttavat olevan harvinaisempia:
Hristov arvelee, että fiktioelokuvien kohdalla on vaikeampaa
tehdä asioita ottamalla yleisö mukaan itse elokuvan prosessiin, elleivät elokuvan kuvaukset jatku pitkään. Eri alustoille
tulevat osiot ovat usein erillisiä teoksia, eivätkä yhtä suorassa
yhteydessä kuin esimerkiksi Love & Engineeringissä.

Documentary Campus Masterschool
Alkuvuodesta 2011 hanke vietiin Median tukemaan Documentary Campus Masterschooliin, jota Hristoville oli suositellut
kurssin aikaisemmin käynyt tuttava, ohjaaja Andrey Paounov.
Pitkällä aikavälillä pyörivä Masterschool auttoi pitämään innostusta yllä kuukausien aikana. Hristovin ja Ahon tuutorina
toimi crossmediaan erikoistunut Nicolette Nol (VPRO Digital),
joka auttoi kehittämään hankkeen eri ulottuvuuksia.
Ajatuksena on, että projektin internet-sivuille tulee erilaisia tehtäviä: Atanas puhuu eri menetelmistään ”naisten
palomuurin hakkeroimisena”. Kun sivut avataan käyttäjille,
saadaan samalla kerättyä tietoa menetelmän toimivuudesta.
Sivusto on käytössä dokumentin kuvausten aikana, joten
käyttäjien antama palaute voi suoraan vaikuttaa dokumentin
kerrontaan.
Yksi Masterclassissa käsitelty osa-alue oli kohtalaisen
tuore ilmiö: crowdfunding, eli faneilta kerättävä pienrahoitus.
Suosittuja elokuvien käyttämiä palveluita ovat mm. nettisivustot Indiegogo ja Kickstarter. Love & Engineeringin kohdalla
ai nakaan itse elokuvan rahoittamiseen ei aiota käyttää tätä
menetelmää, sillä kuten Aho toteaa: ”Sekin on kokopäivätyötä. Ei riitä, että hankkeen laittaa vaikka Indiegogoon –
jonkun täytyy mainostaa sitä koko ajan. Muuten siellä antaa
rahaa vain Tonislavin äiti!”

Rahoitusfoorumit
Nyt keväällä 2012 hanke on jo pitkällä. Hristov ja Aho ovat
osallistuneet viimeisen vuoden aikana useille rahoitusfoorumeille ja heitä on kutsuttu myös puhumaan aiheesta erilaisiin
tapahtumiin. Tammikuiseen Triesten When East Meets West
-foorumiin lähti bulgarialainen yhteistuottaja, kun miehet eivät itse enää ennätä venyä kaikkialle.
Osa foorumeista on ollut perinteisiä elokuvafoorumeita,
kuten IDFAn The Forum Amsterdamissa ja Documentary Cam-

pus Masterschoolin pitchaus-tapahtuma Leipzigissa. Leipzigin
foorumi ei täysin toiminut tälle hankkeelle, sillä mukana oli
vähän crossmediaan erikoistuneita ihmisiä. Maailmalla on
myös onneksi jo crossmedia-hankkeille omistautuneita tapahtumia, kuten Media Munduksen tukema DocXchange. Se oli
torontolaisen Hot Docs -festivaalin ja Nordisk Forumin yhteishanke, johon kuului keväällä tapaamisia Torontossa ja syyskuussa pitchaus-tapahtuma Aarhusissa Tanskassa. Pitchaus
järjestettiin, kun Nordisk Forumin muu ohjelma oli jo ohitse,
joten osanotto paneelissa ei ollut toivotunlainen.
Sen sijaan lokakuinen Lontoon Cross-Media Forum oli
hyödyllisempi: paikalla oli paljon uusiin alustoihin erikoistuneita ihmisiä ja vähemmän perinteisiä elokuvaihmisiä. Mitään
rajoitteita ei ollut, joten hankkeiden kirjo oli laaja. Vaikka
monilla oli mukanaan näyttävät, huikeasti animoidut esitykset, Hristovin ja Ahon yksinkertainen mutta mukaansatempaava ja humoristinen esiintyminen toi heille Arte-kanavan
sponsoroiman The Pixel Pitch -palkinnon.
Voitokas kulku jatkui maaliskuussa Tokiossa Asian Side
of the Doc -tapahtumassa, joka on La Rochellen Sunny Side
of the Docin satelliittitapahtuma. Love & Engineering voitti
siellä Best International Project -palkinnon. Tapahtumaan
oli erityisesti toivottu crossmedia-hankkeita, mutta osallistujien kiinnostus suuntautui kuitenkin enemmän perinteiseen
dokumenttielokuvaan. Sielläkin mielenkiintoa Love & Engineeringia kohtaan osoittivat lähinnä eurooppalaiset ja myös
israelilaiset sekä kanadalaiset. Aasialaiset osallistujat olivat
varovaisempia ja toivovat näkevänsä ensimmäisen version elokuvasta ennen kuin pystyvät sitoutumaan mihinkään.

Rahoituspalapelin kasaaminen
Matkustus jää nyt vähemmälle ja kevään aikana on tarkoitus varmistella rahoituskuvioita. Projekti on jo onnistunut
houkuttelemaan useita tv-kanavia, mm. ZDF/Arten ja Norjan
NRK:n, joten sille aiotaan hakea Median tv-levitystukea. Tavoitteena on aloittaa kuvaukset kesällä.
Rahoituksen hankkimisessa on ollut omat haasteensa.
Vaikka crossmedia on trendikäs ilmiö, rahoittajat ovat yhä varovaisia. Monet ovat halunneet odottaa, että elokuvan rahoitus
on kasassa, ennen kuin nettisivuille ja muuhun crossmediaosuuteen voidaan luvata rahoitusta. Televisioyhtiöillä saattaa
olla budjetoituna rahaa muuhun kuin perinteiseen elokuvaan,
mutta osastot ovat usein erillään toisistaan ja kommunikointi
vaikeaa. Alkuun on kuitenkin jo päästy AVEKin myöntämällä
tuella.
Tällä hetkellä mukana on yhteistuottajat Bulgariasta ja
Saksasta, ja ainakin saksalaiset ovat kiinnostuneet osallistumaan elokuvan lisäksi myös hankkeen muiden osien tuottamiseen. Yhteyksiä on myös Ruotsiin ja Alankomaihin, jossa
crossmedia-hankkeiden rahoitus on paremmilla kantimilla
kuin monessa muussa maassa.
Crossmedia-elementti on toisaalta tuonut mahdollisuuksia hakea rahoitusta uusista kanavista, kuten yksityisistä sijoitusrahastoista. Lontoossa myös muutamat isot internet-yritykset lähestyivät Ahoa ja Hristovia, mutta hekin haluavat ensin
kuulla, että elokuvan rahoitus on kasassa. Elokuvaan kuvatta13

vaa materiaalia käytetään nettisivuilla, joten on tärkeää, että
tuotantoyhtiöllä on varaa jatkaa kuvauksia. Myös isoja yhtiöitä
edustavat viestintätoimistot ovat olleet paikalla foorumeissa
etsimässä mahdollisia sponsorointikohteita asiakkailleen.
Lisäksi kysymys kuuluu, saadaanko elokuva teatterilevitykseen, joten keskustelut kotimaisten levittäjien kanssa
alkavat pian. Nettisivusta tulee hyödyllinen työkalu tässäkin
suhteessa: kävijämäärät kertovat, kuinka paljon kiinnostusta
hankkeelle on jo olemassa.

Yleisö?
Elokuvien suosion arvioimiseen on olemassa vakiintuneet
mittarit, mutta crossmedia-hankkeissa aiempia esimerkkejä
on vähän. Aho ja Hristov eivät ole asettaneet tavoitelukua
esimerkiksi nettisivujen kävijämäärälle, mutta Hristov toteaa,
”Toivomme tietysti, että käyttäjiä tulee paljon, koska he voivat
sitten auttaa Atanasia kehittämään hänen kaavaansa.”
Ideana on aloittaa sivuston markkinointi teekkareille ja
insinööreille, mutta sovellus on tarkoitettu kaikille. Mainostuskanavina käytetään erityisesti teknillisiä korkeakouluja,
paitsi Suomessa myös yhteistuotantomaissa ja muuallakin.

Crossmedia-aiheisia
Median tukemia kursseja
Monilla Median tukemilla hankekehittely- ja tuotantokursseilla otetaan jo huomioon tarinoiden leviäminen eri alustoille, mutta tarjolla on myös kursseja,
joilla perehdytään nimenomaan crossmedia-projektien erityispiirteisiin:

Closing the Gap: Investment for 360°
Content

Hankkeen pääasiallisena kielenä on englanti, sillä iso osa
dokumentin henkilöistä on valtioiden rajat ylittäneitä insinöörejä. Yhteistyötä on tehty mm. Aalto-yliopiston ja VTT:n
kanssa. Lisäksi hanke aiotaan viedä myös tietokonetapahtuma
Assemblyyn, jonne tuhannet ihmiset kokoontuvat yhdessä
pelaamaan. Tavoitteena on saada edes hetkeksi pelaajat koneidensa äärestä keskustelemaan kasvotusten, vaikka sitten
turvautuen roolihahmoihin.
Love & Engineering työllistänee miehiä vielä pitkän aikaa, mutta kiinnostaako jatkossa työskennellä crossmedian
parissa? ”Totta kai!” Hristov vakuuttaa. ”Tai katsotaan nyt
miten tämän projektin kanssa käy. Kyllä me ainakin elokuvan
saamme aikaiseksi! Ja nettisivutkin saadaan pystyyn, vaikka
sitten kuusi kaveriani päätyisi sen tekemään. Minulla on jo
ajatuksia seuraavasta hankkeesta, joka menisi taas uudelle
tasolle. Itselleen täytyy asettaa haasteita.”

Katso Ahon ja Hristovin voitokas pitchaus
Cross-Media Forumista:
http://vimeo.com/31494303

Lisää aiheesta
Henry Jenkinsia pidetään eräänlaisena transmediaguruna, hänen blogissaan on useita kirjoituksia
aiheesta:
http://www.henryjenkins.org/
Suomessa Simon Staffans pitää transmedia-aiheista
blogia ja hän on koostanut ajatuksiaan myös kirjaksi
(saatavana pdf-versiona blogin kautta):
http://muchtoolong.blogspot.com/

http://www.peacefulfish.com/

The Pixel Lab: the Cross-Media Workshop
http://www.powertothepixel.com/

Transmedia Next
http://transmedianext.com/

Writer’s Room
http://www.torinofi lmlab.it/writersroom.php
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Odotettu Niko 2 -jatko-osa saa ensi-iltansa lokakuussa 2012.
Tuotantoyhtiö Animaker sai hankkeelle lainantakauksen viime
vuonna käynnistyneestä Media Production Guarantee Fundista.

Monipuolista elokuva-alan
johtamiskoulutusta MEGA Plusista

A

ngel Filmsin Ville Penttilällä on kosolti kokemusta
elokuva-alalla työskentelystä. Saatuaan toimitusjohtajan pestin Penttilä päätti lähteä kartuttamaan
tietämystään alasta osallistumalla Median tukemaan
MEGA Plus -koulutukseen. Media Deskin haastattelussa Penttilä kertoo, miksi muidenkin suomalaisten kannattaisi tutustua kyseiseen ohjelmaan.

Millainen on oma taustasi? Kuinka päädyit elokuva-alalle,
missä eri toimissa olet ollut?
Elokuva-alalle päätyminen ei ollut vain oma valinta: isäni oli
pitkään elokuvahommissa tuottajana. Eli kotoa saadut kontaktiverkostot olivat aika pitkälti elokuvamaailmasta. Aloitin
alalla 90-luvun alussa tuotantoassistenttina ja vuodesta 1997
olen tehnyt elokuvavalaisijan, gafferin, töitä. 2000-luvulla lähdin Ruotsiin töihin. Tulin Angel Filmsiin palkkalistoille 2009,
mutta minulla oli pitkä historia yhtiön kanssa – sain tulla ja

mennä omilla avaimillani kuin olisin työntekijänä siellä. Loppuvuodesta 2009 minusta tuli yhtiön toimitusjohtaja ja tammikuusta 2012 olen toiminut myös Angel Filmsin ja ruotsalaisen
Dagsljusin muodostaman konsernin toimitusjohtajana, eli
tällä hetkellä vietän joka toisen viikon Ruotsissa.
Kävit kesällä 2011 Media Business Schoolin MEGA Plus -tuotantokurssin. Mistä kuulit kurssista ja mikä sai hakemaan?
Tyttöystäväni Evelin Soosaar teki kurssin 2009, jolloin myös
vierailin hänen luonaan siellä ja kuulin tiiviisti kurssista. Innostuin siitä kovasti. Samana vuonna aloitin Angel Filmissä ja
avautui mahdollisuus osallistua kurssille.
Oliko hakuprosessi vaikea?
Ei ollut. Heille piti tehdä tehtäviä, prosessi oli kaksivaiheinen.
Ensiksi oli hieman helpompia tehtäviä, joiden jälkeen seulottiin osa hakijoista. Aika nopeasti sain tietää keväällä, että
minut oli hyväksytty.

MEGA Plus -kurssilla voi solmia monia ammatillisia suhteita ja ystävyyksiäkin.
Kuva on kurssiin kuuluvalta MEGA Few -arviointiviikolta joulukuulta 2011. Ville Penttilä on kuvassa alarivissä oikealla.
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Angel Films on mukana hankekehittelytukea saaneessa Solar Filmsin Puhdistuksessa . Elokuva saa Suomen ensi-iltansa 7.9.2012.

Verrattuna muihin Median tarjoamiin kursseihin, MEGA
Plusin workshop-jakso on melko pitkä, kolme kuukautta.
Halusitko nimenomaan opiskella ”koulumaisemmin”?
En olisi oikeastaan pystynyt muunlaiseen kuin että repäisen
itseni irti fi rmasta kolmeksi kuukaudeksi. Käytin kurssiin
kuukauden kesälomaa ja yhtiön hallituskin siunasi poissaoloni. Olisi ollut aika hankalaa yrittää tehdä pitkin vuotta tehtäviä, sitoutuminen kolmeksi kuukaudeksi oli minulle loistava
ratkaisu.
Kuinka tuo kolme kuukautta kului? Millaista opetus oli?
Opetus perustui siihen, että jokaisella osallistujalla oli oma
hanke mukana. Se olisi voinut olla kuvitteellinen projekti,
mutta enemmän tai vähemmän meillä oli kaikilla oikeat
hankkeet. Sain yhdeltä suomalaiselta tuottajalta projektin
työkaluksi itselleni. Oppiminen tapahtui siis koko ajan siihen
peilaten. Kävimme läpi erilaisia moduuleita oppimisprosessin
aikana ja samalla kehitettiin omaa hanketta. Valmistelimme
”project proposalin” eli bisnes-suunnitelman rahoituksen
hankkimista varten – mikä oli aika mittava työ.
Millainen ryhmä teillä oli? Työskentelittekö paljon yhdessä?
Osallistujia oli 26 ja me olimme 19 eri maasta, pääosin Euroopasta, mutta siellä oli myös yksi osallistuja Venezuelasta
ja yksi Jordaniasta. Riippui luennoitsijasta, millaiset opetusmetodit olivat. Jotkut olivat enemmän pedagogisia, jotkut vähemmän. Jotkut tykkäsivät enemmän puhua, joidenkin kanssa
tehtiin enemmän yhdessä. Luennoitsijat olivat paikalla yleensä
lyhyen aikaa, harvempi oli esimerkiksi kokonaisen viikon.
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Olitko tyytyväinen kouluttajiin?
Olin, he olivat todella hyvin valittuja huippuosaajia eri aloilta.
Kun koulu sijaitsee Espanjassa, aika paljon kouluttajia tuli
Ranskasta, Espanjasta, Iso-Britanniasta – vaikka he pyrkivät
löytämään heitä laajasti ympäri Eurooppaa.
Kuka oli tuutorisi ja
millaista oli työskennellä hänen kanssaan?
Hän oli tanskalainen Mads Olsen, hän oli käynyt Mega Plus
-kurssin muistaakseni vuonna 1999. Nykyään hän työskentelee johtotehtävissä Scanboxilla Tanskassa. Yhteistyö sujui
hyvin. Tuutorit oli pyritty valitsemaan niin, että heillä olisi jotain yhteistä opiskelijan kanssa, ja tanskalainenhan ymmärtää
pohjoismaisen elokuvan rahoitusrakenteet, levittämismahdollisuudet ja muut. Se oli mahtavaa, sain arvokasta palautetta.
Mikä oli itsellesi
antoisinta kurssilla?
Siellä oli paljonkin antoisaa, mutta erityisen hienoa oli mahdollisuus keskittyä. Tulimme järjettömän kauniiseen, Rondanimiseen pieneen kaupunkiin, joka on hieman eristyksissä
Andalusian vuorilla. Sieltä ei ollut helppo lähteä pois ja meillä
oli tiivis ohjelma. Kesäkuun alusta heinäkuun puoleenväliin
teimme kuusipäiväistä työviikkoa, kello yhdeksästä kuuteen.
Alussa meille sanottiin, että olette tulleet kolmen kuukauden
elokuvafestivaalille: aamulla täytyy olla skarppina koulussa ja
illalla usein vielä istuttiin yhdessä syömässä tai baarissa. Koko
prosessi oli aikamoinen elämys, jakaa ajatuksia samanhenkisten ihmisten kanssa.

Entä onko jotain kritisoitavaa?
Olisiko kurssilla vielä jotain parannettavaa?
He ovat itsekin miettineet, että yrittäisivät liittää kurssiin
enemmän multiplatform-ajattelua: elokuvia ei kuitenkaan
enää esitetä ainoastaan teatterissa, siihen liittyy paljon muutakin. Tätä he pyrkivät tuomaan lisää kurssin kaikille tasoille:
levittämisen, markkinoinnin, rahoittamisen, kaikenlaisen
oppimisen suhteen.
Kerroitkin jo jonkin verran käytännön järjestelyistä,
mutta millaista oli asuminen Rondassa?
Asuminen piti jokaisen itse järjestää Rondassa. Saimme ryhmäsähköpostin, jossa kaikille kerrottiin hyväksymisestä kurssille ja samantien oli pystyssä Facebook-sivu, jossa ihmiset
pystyivät vaihtamaan kokemuksia. Espanjalainen osallistuja
kävi tapaamassa kiinteistövälittäjiä ja ryhdyttiin sopimaan,
kuka asuu kenenkin kanssa ja niin edelleen. Minulla oli se
etu, että tyttöystäväni oli ollut kurssilla kaksi vuotta aikaisemmin ja tiesimme heti, missä haluaisimme asua. Kaksi päivää
hyväksymistiedon jälkeen minulla oli jo asunto, se oli nopea
prosessi.
Workshopin jälkeen syksyllä koulutuksen osallistujat suorittavat työharjoittelujakson. Millaisen jakson itse suoritit?
Jaksoja on kaksi: toinen ennen joulua ja toinen nyt keväällä.
Tein ne omassa firmassani, mikä on hyväksyttävää, varsinkin
jos on jokin projekti. Olin kurssilla hieman eri lähtökohdista
kuin monet muut ja luulen, että se oli herättänyt koulun valitsijoissa myös kiinnostusta. Olen ollut alalla aika pitkään, 20
vuotta, joten paljon minulla oli paljon annettavaa myös muille
osallistujille.
Millaisia muita työharjoittelupaikkoja kurssitoverisi
löysivät? Saiko harjoittelupaikan löytämiseen apua?
Lähtökohtana oli, että koulu ei järjestä harjoittelupaikkoja,
mutta sieltä saa työkaluja paikan hakemiseen. MEGA Plus
-yhteisö on aika tiivis, tämä oli neljästoista kurssi ja olemme
saaneet kaikkien aikaisempien kurssilaisten yhteystiedot.
Meille sanottiin, että kun on kerran tehnyt Megan, on aina
Mega! Kontaktiverkkoon ei kuulu ainoastaan oma vuosikurssi
ja luennoitsijat, vaan kaikki entisetkin osallistujat. Se on ollut
aika hauska huomata – varsinkin Berliinissä, jossa Megalla
on aina juhlat, jonne kaikki vanhat osallistujat on kutsuttu.
Itseäni tietysti kiinnostavat varsinkin kaikki pohjoismaiset
tekijät.
Kaikki projektit olivat yhteistuotantoja, yhdelläkään ei
ollut rahoitusta vain yhdestä maasta. Tähän koko koulutus
tähtää, että tehdään yhdessä. Huolella käytiin läpi, millä säännöillä yhteistuottaminen toimii, minkälaisia mahdollisuuksia
on hakea rahoitusta muualta, millaisia verohelpotuksia ja
houkuttimia missäkin maassa on.
Mainitsitkin jo MEGA Plus -verkoston.
Syntyikö jotain konkreettisia yhteistyökuvioita?
Leipätyötäni on tällä hetkellä kalustovuokraaminen, enkä ole
ryhtymässä tuottajaksi, mutta erään luokkakaverin kanssa on

ollut puhetta, että hakisin hänen dokumentilleen rahoitusta.
Ystävyyssuhteita tietysti syntyi ja olisi toki kiva tehdä asioita
yhdessä. Aika näyttää.
Näetkö oman työurasi elokuva-alalla eri tavalla
nyt kurssin jälkeen?
Kurssi auttoi ymmärtämään tuottajien vaikeuksia entisestään.
Olen ajatellut, että minulla on aika hyvä tausta: olen ollut pitkään hommissa, isäni oli tuottaja ja olen ollut naimisissa tuottajan kanssa. Kyllä varmaan ymmärsinkin jo aikaisemmin paljon, mutta nyt tiedän asioita ja koko osaaminen on syventynyt.
Täytyy kyllä nostaa hattua elokuvatuottajille, hullua sakkia!
Kenelle suosittelisit kurssia?
Heille kenelle se on tarkoitettukin, eli ihmisille, jotka ovat
olleet jonkin aikaa elokuva-alalla ja ovat ottamassa seuraavaa
askelta, ovat kiinnostuneet av-alan yrityksen johtotehtävistä.
Sehän ei ole puhdasta tuottajakoulutusta, vaan siellä on kyse
av-yrityksen vetämisestä. Isoin anti on järjettömän hieno kontaktiverkko ja jos sitä osaa hyödyntää, pärjää aika pitkälle.
Euroopan kanavat ovat käsissä.
Olisi kiva, jos kurssille hakisi myös enemmän suomalaisia. Ihan ensimmäisellä kurssilla oli ollut Yleisradiosta henkilö, mutta sen jälkeen ei ole ollut ketään. He olivat koulussakin
pahoillaan siitä. Muualta Pohjoismaista on ollut paljonkin
osallistujia.

MEGA Plus -koulutusta järjestää Media Business School. Hakuaika kesällä alkavalle kurssille päättyy tyypillisesti maaliskuussa. Lisätietoa: http://www.mega.mediaschool.org/

Angel Films
Angel Films on kuvaaja Henrik Paerschin vuonna
1992 perustama elokuvakalustovuokraamo. 1990-luvun lopulla yhtiökumppaniksi tuli silloinen Varesvuo
Partners, jonka aloitteesta Sahaajakadulle Herttoniemeen saatiin alusta asti elokuvastudioksi suunniteltu
rakennus. Studion 800 neliöön mahtui Angel Filmsin
vuokraamo, joka myöhemmin tilojen käydessä pieniksi siirtyi omaan rakennukseen naapuriin.
Angel Films kuului pitkään tytäryhtiönä Moskito
Groupiin. Vuonna 2010 Angel Filmsin toimintaan
tuli mukaan kameravuokraus, kun yhtiö osti Devil
Rentalsin osakekannan. Helmikuussa 2011 Angel
Filmsin ja ruotsalaisen Dagsljus-konsernin omistajatahot yhdistivät yhtiöt uudeksi konserniksi. Uuden
konsernin omistaa ruotsalainen holding-yhtiö NSR
Scandinavia Ab.
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AJANKOHTAISIA KURSSEJA
Käsikirjoittajille
Equinoxe International
Screenwriters Workshop
Koulutuksen sisältö: Koulutus on viikonmittainen intensiiviworkshop, jossa keskitytään käytännön työhön projektien
parissa asiantuntijoiden henkilökohtaisessa ohjauksessa.
Koulutukseen otetaan yhdeksän käsikirjoittajaa, ja sen aikana
ei kirjoiteta käsikirjoituksia uudestaan, vaan keskustellaan
käsikirjoituksen vahvuuksista, heikkouksista ja kirjoitusprosessista. Vuoden toinen kurssi lokakuussa 2012.
Hakeminen ja hinta: Syksyn 2012 kurssin hakuaika päättyy
18.5.2012. Kurssi on täysin ilmainen. Matkakulut osallistujat
maksavat itse.
Katso lisää: info@equinoxegermany.de,
www.equinoxegermany.de

Prime 4Kids&Family
Kurssiohjelma: Koulutuksen opetus koostuu lähiopetusjak-

sosta ja verkon kautta tapahtuvasta konsultoinnista. Kurssin
aikana käydään läpi lapsille ja perheyleisöille suunnatun
hankkeen konsepti, lähtökohdat, genre, juonen rakenne sekä
hahmot. Muutaman kuukauden etäopetusjakson jälkeen projektit osallistuvat suljettuun pitchaus-tapahtumaan. Workshop
järjestetään syyskuussa 2012 ja pitchaus-tapahtuma joulukuun
alkupuolella 2012 Ludwigsburgissa Saksassa.
Hakeminen ja hinta: Hakuaika kurssille päättyy 2.8.2012. Kurssille otetaan 15 hanketta. Kurssin hinta on 1500 euroa yhdelle
osallistujalle ja 500 euroa saman projektin muille tekijöille
(sis. kurssimateriaali ja majoitus).
Yhteystiedot: p4k@primehouse.eu,
http://www.prime-house.eu/

SOURCES 2: Projects & Process –
Training Mentors for European
Documentary Filmmakers
Kurssiohjelma: Dokumentintekijöiden mentoroinnista kiin-

nostuneille suunnatulla kurssilla käsitellään sitä, miten mentori voi tukea, ymmärtää ja opastaa dokumenttielokuvan käsikirjoittajaa käsikirjoitusprosessin aikana. Prosessiin kuuluu
mm. käsikirjoituksen analysoiminen, kirjoittajaan ja hänen
kirjoitustapaansa tutustuminen, kuhunkin prosessiin sopivan
metodin valinta, tekstin arviointi sen eri vaiheissa ja uusien
metodien kehittäminen. Kolmen päivän workshop pidetään
26.–30.9.2012 Oulussa.
Hakeminen ja hinta: Hakemukset tulee lähettää viimeistään
1.6.2012. Kurssille otetaan 9 osallistujaa. Kurssin hinta on
800 euroa sisältäen kurssimateriaalit, majoituksen, ateriat ja
kurssin jälkeisen seurannan.
Yhteystiedot: info@sources2.de, http://www.sources2.de
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Tuotanto ja
hankekehittely
ACE Continuous Training Program
for Advanced Producers
Kohderyhmä: Vähintään yhden pitkän elokuvan tuottaneet

tuottajat, jotka työskentelevät aktiivisesti kansainvälisille
markkinoille suunnatun hankkeen parissa
Kurssiohjelma: ACE on ennen kaikkea eurooppalaisten
tuottajien verkosto, johon pääsee mukaan käytyään vuoden
kestävän ACE-koulutuksen. Lokakuussa 2012 on hankekehittelyworkshop Normandiassa Ranskassa ja marras-joulukuussa 2012
rahoitus-workshop Potsdamissa. Workshopeissa keskitytään
pitkien elokuvien kehittämiseen ja eurooppalaisten tuottajien
verkoston syventämiseen. ACE-vuosi jatkuu maalis-huhtikuussa
2013 workshopilla, ja Cannesin elokuvajuhlilla on myös vuosittainen ACE-tuottajien tapaaminen.
Hakeminen ja hinta: Hakuaika päättyy 21.6.2012. Koulutukseen
otetaan 16 tuottajaa ja se maksaa 5 500 euroa (sis. majoitus).
Yhteystiedot: noemi@ace-producers.com,
http://www.ace-producers.com

Digital Production Challenge
Kohderyhmä: Tuottajat, linjatuottajat, tuotantopäälliköt ja
jälkituotantovastaavat, joilla on kokemusta pienen ja/tai keskisuuren budjetin (1–5 milj. euroa) elokuvien tuottamisesta
Kurssiohjelma: Digital Production Challenge -kurssi jakaantuu kahteen osaan. Ensin tuotantoprosessia käydään läpi
esimerkkielokuvien avulla ja sitten erilaisia vaihtoehtoisia
malleja digitaaliselle tuotannolle käsitellään osallistujien
omien projektien kautta. Kaksi ja puoli päivää kestävä kurssi
järjestetään 15.–17.11.2012 Pariisissa Ranskassa.
Hakeminen ja hinta: Hakuaika kurssille päättyy 28.9.2012.
Kurssille otetaan 40 osallistujaa ja sen hinta on 450 euroa
sisältäen kurssimateriaalin, ruoan ja majoituksen, ei matkoja.
Yhteystiedot: info@focal.ch,
http://www.digiprodchallenge.net, http://www.focal.ch

European Post-Production
Connection
Kohderyhmä: Tuottajat ja jälkituotannosta vastaavat, joilla on

mielellään kehitteillä kansainvälinen yhteistuotantohanke,
jonka kanssa voi osallistua kurssille
Kurssiohjelma: Käytännönläheisen kurssin fokuksessa on
jälkituotannon hallinnointi kansainvälisissä yhteistuotannoissa. Koska yhteistuotanto yleensä pilkkoo jälkituotannon
eri osa-alueet tehtäviksi eri maissa, on tärkeää osata hallita
kokonaisuutta. Myös jatkuvasti uudistuva tekniikka tuo omat
haasteensa työhön. Ohjelmaan kuuluu luentojen ja esimerkki-

tapausten lisäksi vierailuja jälkituotantofirmoissa ja osallistujien omien projektien esittelyä. Kurssia johtaa kaksi tutoria,
joilla on kokemusta yli 30 yhteistuotannon tekemisestä. Kurssi
pidetään syksyllä 2011.
Hakeminen ja hinta: Kurssille tulee hakea 20.6.2011 mennessä.
Kurssille otetaan 12 tuottajaa ja 4 jälkituotantovastaavaa. Hinta on 1250 euroa sisältäen kurssimateriaalin, majoituksen ja
ateriat. Osalle hakijoista on tarjolla apurahoja.
Yhteystiedot: info@ep2c.com, www.ep2c.com

EFA Master Class:
The Sound of the Image
Kohderyhmä: Ohjaajat, elokuvasäveltäjät, elokuvamiksaajat,

äänileikkaajat, äänisuunnittelijat, leikkaajat
Kurssiohjelma: Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat

elokuvan äänen voimaan niin kerronnallisella kuin esteettisellä tasolla. Kurssilla opitaan uusia näkemyksiä äänisuunnittelusta, -leikkauksesta ja miksauksesta, ottaen huomioon
näiden vaikutuksen katsojan havainnointiin. Se järjestetään
2.–8.7.2012 Berliinissä ja Potsdamissa Saksassa.
Hakeminen ja hinta: Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu 25.5.
2012. Osallistujia otetaan 18. Kurssi maksaa 600 euroa (sis.
ateriat). Joitakin apurahoja on jaettavana.
Yhteystiedot: bschwarz@europeanfi lmacademy.org,
www.europeanfi lmacademy.org

Nipkow Programm

mahdollisuus syventää osaamistaan ja laajentaa kontaktejaan.
Kansainvälinen jury valitsee vuosittain kahden hakukierroksen kautta apurahan saajat, jotka itse ehdottavat ne osa-alueet
tai aiheet, joihin haluavat apurahan turvin perehtyä (hankekehittely, rahoitus, markkinointi, yhteistuotanto).
Projektiehdotuksen laatu ja luonne on yksi valintakriteeri. Ohjelman puitteissa on mahdollisuus osallistua myös
kursseille, tehdä yhteistyötä alan instituutioiden kanssa ja
saada käytännön ohjausta asiantuntijoilta. Apurahan suuruus
on 1500 euroa kuukaudessa. Apurahakauden pituus riippuu projektin luonteesta, mutta yleensä se myönnetään 1–4
kuukaudeksi. Koska Nipkow-apuraha on käytettävä Berliinin
seudulla, saksan kielen taidosta on apua, mutta se ei ole apurahan saannin edellytys.
Hakeminen ja hinta: Vuoden aikana on kaksi hakuaikaa: yksi
keväällä ja yksi syksyllä. Vuoden 2012 hakuajat ovat 27.4.2012
ja 15.11.2012. Nipkow-apurahoja myönnetään noin 15 hakuaikaa kohti, ja sen lisäksi Nipkowista voi hakea avustusta materiaali- ja matkakuluihin. Majoitus täytyy hankkia itse.
Yhteystiedot: nipkow-programm@t-online.de,
http://www.nipkow.de

Johtaminen,
rahoitus ja lakiasiat

Kohderyhmä: Nuoret elokuva-alan ammattilaiset, joilla

on muutaman vuoden kokemus alalta ja hyvä
hanke-ehdotus
Koulutuksen sisältö: Nipkow on apurahaohjelma, jonka
tarkoituksena on antaa nuorille elokuva-alan ammattilaisille

Atelier Ludwigsburg-Paris
Kohderyhmä: Nuoret alle 30-vuotiaat

elokuvatuottajat tai levittäjät, joilla on
elokuva-alan peruskoulutus ja vähän työkokemusta

Eurooppalainen elokuva menestyi alkuvuoden palkintogaaloissa. Suomessa Median levitystuella esitetty Rautarouva
toi pääosan esittäjälle Meryl Streepille mm. parhaan naisnäyttelijän Oscarin.
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Kurssiohjelma: Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osal-

listujat Euroopan elokuvateollisuuteen keskittymällä käsikirjoituksen ja projektin kehittelyyn, rahoitukseen, tuotantoon,
levitykseen ja markkinointiin. Koulutus kestää vuoden ja pitää
sisällään opetusjaksoja Filmakademie Baden-Württembergissa Ludwigsburgissa Saksassa ja La Fémis-koulussa Pariisissa Ranskassa sekä opiskelua Lontoossa ja osallistumisen
elokuvafestivaaleille Berliinissä, Cannesissa ja Angersissa.
Lisäksi koulutukseen kuuluu neljän viikon työharjoittelu ja
lyhytelokuvan tuottaminen. Koulutus alkaa lokakuussa 2012
ja päättyy syksyllä 2013.
Hakeminen ja hinta: Hakuaika kurssille päättyy toukokuussa
2012. Kurssille otetaan 18 alle 30-vuotiasta osallistujaa. Hinta
on 1500 euroa, joka sisältää vain osittain majoituksen. Hakijoiden tulee osata joko ranskaa tai saksaa, koska osa opetuksesta on ranskaksi tai saksaksi, osa englanniksi.
Yhteystiedot: hanna.hertwig@fi lmakademie.de,
c.ghazarian@femis.fr,
http://www.atelier-ludwigsburg-paris.com

Essential Legal Framework:
European Co-Production –
Legal and Financial Aspects
Kohderyhmä: Tuottajat, levittäjät, commissioning editorit,

leikkaajat ja laki- ja rahoitusasioita hoitavat elokuva- ja tvalan ammattilaiset
Kurssiohjelma: Kurssi käsittelee laaja-alaisesti eurooppalaisia yhteistuotantoja ja etenkin niiden laki- ja rahoituspuolta
sekä tuotannon että levityksen aikana. Esimerkkielokuvan
kautta tarkastellaan kehittelyä, tuotantoa, levitystä, sekä rahoitus- ja lakiasioita. Lisäksi kurssilla käydään läpi Euroopan
eri maiden rahoitusrakenteita, yhteistuotantojen vaatimaa
sopimusproblematiikkaa ja levitysmahdollisuuksia. Workshop
pidetään 24.–28.10.2012 Berliinissä Saksassa.
Hakeminen ja hinta: Hakemuksia otetaan vastaan niin kauan
kunnes paikat ovat täynnä. Kurssille otetaan 30 osallistujaa.
Kurssi maksaa 1250 euroa sisältäen kurssimateriaalin, majoituksen ja täysihoidon. Jos samasta yhtiöstä osallistuu toinen
henkilö, on hinta hänelle 900 euroa. Jos hankkii itse majoituksen, on hinta kurssista + aterioista 770/500 euroa.
Yhteystiedot: radojevic@epi-medieninstitut.de,
http://www.epi-media.eu

Markkinointi, levitys ja
esitystoiminta
Art Cinema =
Action + Management
Kohderyhmä: Arthouse-elokuvateattereiden omistajat, johtajat

ja muu henkilökunta. Osallistujilta edellytetään vähintään
vuoden työkokemusta elokuvateatteritoiminnasta.
Kurssiohjelma: Kurssi tarjoaa tuhdin paketin tietoa elokuvista,
ohjelmistosuunnittelusta ja johtamisesta alan johtavien hen20

kilöiden opastuksella. Kurssin tuutoreina toimii menestyneitä
alan ammattilaisia elokuvateatteripuolelta, tuottajia, levittäjiä
sekä eri instituuttien edustajia. Kurssiohjelma pitää sisällään
mm. case studyja, luentoja johtamisesta, ohjelmoinnista,
lasten kanssa työskentelystä, klassikoiden markkinoinnista,
verkostoitumisesta ja digitaaliteknologiasta. Se järjestetään
27.8.–2.9.2012 San Servolon saarella Venetsiassa samaan aikaan Venetsian elokuvafestivaalin kanssa.
Hakeminen ja hinta: Hakuaika päättyy 15.5.2012. Kurssille
otetaan 50 osallistujaa ja se maksaa 1260 euroa sisältäen
kurssimateriaalin, majoituksen ja aterioita. Kurssi- ja matkakuluihin voi hakea osan kuluista kattavaa apurahaa.
Yhteystiedot: cicae@art-et-essai.org,
www.cicae.org

Developing Your Film Festival
Kohderyhmä: Eurooppalaisten elokuvafestivaalien

työntekijät, jotka työskentelevät ohjelmistosuunnittelun,
markkinoinnin, rahoituksen ja/tai hallinnon parissa
Kurssiohjelma: Kurssin tavoitteena on tuoda eurooppalaisia
festivaalien työntekijöitä yhteen, luoda verkostoa, laittaa alulle
festivaalien mahdollista yhteistyötä ja jakaa ajatuksia ja käytäntöjä. Aiheita ovat mm. rahoitus (mukaanlukien Media-tuen
hakeminen), yhteydet lehdistöön, online-markkinointi, pitkän
tähtäimen suunnittelu, ohjelmistosuunnittelu ja yhteistyökuviot eri tahojen kanssa. Kurssi jakautuu kahteen osaan: ensin
on kolmen päivän workshop-osio ja sen jälkeen on kaksi
päivää aikaa katsoa elokuvia ja verkostoitua Motovun Film
Festivalilla. Kurssi järjestetään 23.–28.7.2012 Motovunissa
Kroatiassa.
Hakeminen ja hinta: Hakuaika päättyy 11.5.2012. Kurssille
otetaan 40 osallistujaa ja se maksaa 550 euroa. Hinta sisältää
majoituksen, lentokenttäkuljetukset, festivaaliakkreditoinnin
ja joitakin aterioita. Apurahoja voi kysellä kurssin järjestäjältä
Yhteystiedot: info@independentcinemaoffice.org.uk,
www.independentcinemaoffice.org.uk/training

DigiTraining Plus
Kohderyhmä: Elokuvien levittäjäyhtiöiden

edustajat (ohjelmistosuunnittelijat, markkinointipäälliköt,
tiedottajat), elokuvateattereiden omistajat
Kurssiohjelma: DigiTraining Plus -kurssi käy läpi elokuvateattereiden digitalisoinnin nykytilaa Euroopassa ja muualla maailmassa, pohtii 3D-elokuvien mahdollisuuksia tulevaisuudessa
ja jakaa elokuvateattereiden omistajien uusimpia kokemuksia
digitalisoinnin tuomista muutoksista. Kurssin aikana vieraillaan myös digitaalisuuteen siirtyneissä elokuvateattereissa,
tutustutaan uusiin laitteisiin ja tehdään ryhmätöitä. Seuraava
kurssi pidetään 29.8.–2.9.2012 Amsterdamissa.
Hakeminen ja hinta: Hakemus kannattaa lähettää viimeistään
28.5.2012. Kurssille otetaan 29 osallistujaa. Kurssi maksaa
850 euroa sisältäen kurssimateriaalin, hotellimajoituksen
ja ateriat. Osalle hakijoista myönnetään 220 euron arvoinen
apuraha, jota voi hakea kurssille hakemisen yhteydessä.
Yhteystiedot: infocinema@mediasalles.it,
www.mediasalles.it

EAVE Film Marketing Workshop
Kohderyhmä: Tuottajat, levittäjät, myyntiagentit ja muut eloku-

vamarkkinoinnin parissa työskentelevät henkilöt
Koulutuksen sisältö: Kurssilla käsitellään käytännönläheisesti elokuvien markkinointia tuoreiden esimerkkielokuvien
kautta. Useiden huippuammattilaisten opastuksella tutustutaan uusimpiin markkinoinnin työkaluihin. Osallistujat tekevät harjoituksina markkinointisuunnitelmia, joista he saavat
tarkkaa palautetta henkilökohtaisessa ohjauksessa. Nelipäiväinen kurssi järjestetään joulukuussa 2012 Luxemburgissa.
Hinta: Kurssin hakuaika päättyy 15.10.2012 ja osallistujia otetaan 30. Kurssin täysi hinta on 1300 euroa, alennettuun 900
euron hintaan kurssille pääsevät EAVEn Producers Workshopin tai Film Finance Forumin käyneet osallistujat. Kurssimaksu kattaa asumisen ja ruokailut, matkat tulee maksaa itse.
Kurssin järjestäjiltä voi tiedustella apurahoja.
Yhteystiedot: satu@eave.org, http://www.eave.org

sisällön digitalisoimiseen monista eri näkökulmista. Kurssilla
käydään läpi mm. konservoinnin ja restauroinnin teknisiä
ratkaisuja, digitointia analogisesta digitaaliseen, digitaalista
mediaa yleisesti ja digitaalisten arkistojen saattamista yleisön
saataville.
Toinen FRAME-kurssi pidetään 24.–28.9.2012 niinikään
Pariisin lähellä Bry-sur-Marnessa. Silloin teemana on digitoidun materiaalin käyttö ja taloudellinen hyödyntäminen eli
puhutaan siitä, miten saada arkistot oikeiden yleisöjen saataville. Ohjelmassa myös case studyja.
Hakeminen ja hinta: Hakuaika kurssille päättyy 11.5.2012.
Kurssille otetaan 12 osallistujaa ja se maksaa 1455 euroa/
osio. Hinta sisältää majoituksen ja lounaat. Osalle hakijoista
on tarjolla apurahoja, joista lisätietoja kurssinjärjestäjältä.
Yhteystiedot: frame@ina.fr, www.ina-expert.com/en/

Multi Platform Business School
Kohderyhmä: Audiovisuaalisen alan

Marketing & Distribution
Kohderyhmä: Elokuvatuotannon,
-markkinoinnin ja -levityksen ammattilaiset, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus, tai vastaavissa tehtävissä
toimineet, jotka haluavat siirtyä elokuva-alalle
Kurssiohjelma: Koulutuksen painopisteenä on teatterilevitykseen tarkoitettujen elokuvien markkinointi ja jakelu.
Tarkoituksena on antaa osallistujille tilaisuus tutustua henkilökohtaisesti elokuvateollisuuden kansainväliseen toimintaan
ja ammattilaisiin. Workshopin aikana opiskelumuotoihin
kuuluu mm. luentoja, case studyja, elokuvanäytöksiä ja henkilökohtaista tuutorointia koko koulutuksen ajan. Kurssi
pidetään seuraavan kerran 10.–14.7.2012 Malagan lähellä Rondassa Espanjassa.
Hakeminen ja hinta: Hakuaika kurssille päättyy 31.5.2012.
Kurssille otetaan 25 osallistujaa ja sen hinta on 1200 euroa
sisältäen majoituksen, ateriat ja lentokenttäkuljetukset.
Kurssiapurahoja on jaossa osalle osallistujista, kysy kurssinjärjestäjältä lisää.
Yhteystiedot: garasino@mediaschool.org,
http://www.mediaschool.org

Uudet teknologiat ja
uusmedia
FRAME – Future for Restoration
of Audiovisual Memory in Europe
Kohderyhmä: Tv- ja elokuva-arkistojen henkilökunta, uusmedia-alan sisällöntuottajat, tuottajat, levittäjät ja kouluttajat
Kurssiohjelma: Vuonna 2012 FRAME-kurssi järjestetään kahdessa osassa ja osallistujille on mahdollista ilmoittautua vain
toiseen osioon tai molempiin. Ensimmäinen jakso pidetään
18.–22.6.2012 Pariisin lähellä Bry-sur-Marnessa. Kurssin teemana on video- ja elokuvamateriaalin säilyttäminen ja digitalisointi. Kurssin aikana paneudutaan tv- ja elokuva-arkistojen

toimijat, kuten elokuva- ja tv-tuotantoyhtiöiden tuottajat,
pelialan yritysten johto, mobiili- ja internetpalvelujen sisällöntuottajat
Koulutuksen sisältö: Koulutus kestää viisi päivää ja workshopin tarkoituksena on paneutua useisiin eri jakelukanaviin,
joilla audiovisuaalista sisältöä nykyään jaellaan, ja antaa
osallistujille lisää tietoa eri jakelukanavien luonteesta ja vaatimuksista projektisuunnittelun kannalta. Kurssille voi tuoda
oman projektin ja saada apua hankkeen näkyvyyden kasvattamiseen eri medioissa. Kurssi pidetään 6.–10.8.2012 Malagan
lähellä Rondassa Espanjassa.
Hakeminen ja hinta: Kurssille tulee hakea 18.6.2012 mennessä.
Osallistujia otetaan korkeintaan 25. Kurssi maksaa 1000 euroa sisältäen kurssimateriaalin, majoituksen, ateriat ja lentokenttäkuljetukset. Kurssiapurahoja haettavissa.
Yhteystiedot: mpbs@mediaschool.org, www.mediaschool.org

Produce a S3D Movie
from Conception to Screen
(S3D CAMPUS)
Kohderyhmä: Tuottajat, ohjaajat, kuvaajat, jälkituotannossa

työskentelevät ammattilaiset, kouluttajat, tekniset konsultit
Kurssiohjelma: Käytännönläheisellä kurssilla tuotetaan 5–7
hengen ryhmissä S3D-lyhytelokuvat. Jokainen osallistuja saa
ohjata kolme kohtausta. Kurssin ohjelmassa on perusasioiden
opiskelua, kuvausten valmistelua, kuvaukset, kuvausten analysointia, elokuvan leikkaus ja jälkituotanto sekä lopullisten
elokuvien arviointia. Kurssi järjestetään 19.–28.11.2012 Pariisin lähellä Plaine-Saint-Denis’ssä.
Hakeminen ja hinta: Hakuaika päättyy 15.10.2012, osallistujia
otetaan 15. Kurssi maksaa 2200 euroa (sis. ruokailuja), mutta
ennen 15.6.2012 ilmoittautuneet saavat 200 euron early bird
-alennuksen. Apurahoja tulee hakea 31.8.2012 mennessä.
Yhteystiedot: razika@avancerapide.com, www.s3dcampus.eu

TransISTor 2012
Kohderyhmä: Tuottajat, ohjaajat, dokumentaristit, animaation,

jälkituotannon tai uusmedian ammattilaiset, kouluttajat
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Kurssiohjelma: TransISTor-kurssi koostuu kolmesta nelipäi-

väisestä sessiosta, jotka järjestetään Prahassa Tsekin tasavallassa. Vuoden 2012 kursseilla keskitytään stereoskooppiseen
3D-elokuvaan. Kukin jakso on itsenäinen ja voi osallistua vain
yhteen tai osaan jaksoista tai kaikkiin kolmeen:
1) 2.–5.7.2012 S3D Documentary – Closer to Reality
2) 9.–12.7.2012 S3D Fiction – Imagination Expanded
3) 27.–30.8.2012 S3D Postproduction – Final Touches
Hakeminen ja hinta: Hakuaika päättyy 15.6.2012. Koulutus
maksaa 400 euroa/kurssi, 750 e/2 kurssia tai 1100 e/kaikki
kolme kurssia. Hinta sisältää majoituksen ja ateriat. Kurssinjärjestäjällä on tarjolla myös apurahoja.
Yhteystiedot: info@ciant.cz, http://transistor.ciant.cz/2012/

Animaatio
3D Art
Kohderyhmä: Animaatioalan ammattilaiset: hahmoanimaation
ja taustakuvien suunnittelijat, konsepti- ja 3D-taiteilijat, mallintajat ja kouluttajat
Kurssiohjelma: Kurssin tavoitteena on antaa eurooppalaisille
3D-ammattilaisille sellaiset taidot, joita tämän päivän animaatiostudiot ja pelitalot tarvitsevat. Kolmen kuukautta kestävän
kurssin aikana opiskellaan Maya-ohjelmaa, konseptisuunnittelua, mallintamista, 3D-taustojen tekemistä, valaisua,
teksturointia, renderointia. Lopuksi kukin osallistuja tekee
oman harjoitustyön. Kurssi pidetään Viborgissa Tanskassa
27.8.–7.12.2012.
Hakeminen ja hinta: Kurssille tulee hakea viimeistään 3.8.2012,
osallistujia otetaan 12. Kurssi maksaa 2750 euroa (ei sisällä
majoitusta).
Yhteystiedot: tim@animwork.dk, www.animwork.dk/pro

Anomalia –
Professional
Training in 3D Animation

Cinema Mondo tuo Suomeen Median levitystuen avulla ranskalaiselokuvan Kilimanjaron lumet . EU:n parlamentti valitsi elokuvan viime
vuoden LUX-palkinnon voittajaksi.

shop. Kurssit 2, 4 ja 5 maksavat 500 euro/kurssi, ja kurssi 3
maksaa 250 euroa. Hintaan ei sisälly majoitusta.
Yhteystiedot: marek@bohemianmultimedia.cz,
www.anomalia.eu

Cartoon Digital
Kohderyhmä: Animaatioalan ammattilaiset
Kurssin sisältö: Kolmipäiväisen seminaarin aiheena ovat

uudet teknologiat, digitaalinen animaatio ja interaktiivinen
viihde. Cartoon Digital -seminaari järjestetään Tanskan Viborgissa 20.–22.6.2012.
Hakeminen ja hinta: Kurssille tulee rekisteröityä vähintään
kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Osallistujia otetaan 80100. Kurssin hinta on 400 euroa per osallistuja sisältäen
kurssimateriaalin ja ateriat.
Yhteystiedot: yolanda.alonso@cartoon-media.eu,
http://www.cartoon-media.be/MASTERS/dig_index.php

Dokumenttielokuva

Kohderyhmä: Animaatioalan ammattilaiset
Kurssin sisältö: Vuoden 2012 aikana järjestetään viisi erillistä

Archidoc

Master Class -kurssia, jotka pidetään Litomyslissä Tsekin tasavallassa seuraavasti:
1) 3D Character Animation 16.7.–7.9.2012
2) Animating a 3D Short Film 15.–24.9.2012
3) Pantomime for Animators 10.–14.9.2012
4) Character Design for 3D 27.–31.8.2012
5) Studio Pipeline 1.–5.10.2012
3D Character Animation -kurssi jakaantuu neljään eri workshopiin (Intro to 3D Animation in Maya, Animation Workflow,
Modern Acting Approaches in 3D Animation ja Dialogue and
Emotions), joista voi suorittaa yksittäisiä workshopeja tai
kaikki neljä.
Hakeminen ja hinta: Hakuaika kursseille on voimassa 30.6.
2012 saakka. Kursseille otetaan 15 osallistujaa. 3D Character
Animation -kurssi maksaa 1600 euroa tai 450 euroa/work-

kuvan parissa työskentelevät ohjaajat ja tuottajat
Kurssiohjelma: Kurssilla käsitellään mm. arkistomateriaaliin
pohjautuvan dokumentin käsikirjoitusprosessia, leikkausta, copyright-kustannuksia ja elokuvan myymistilannetta
eli pitchausta. Kurssi koostuu ammattilaisten masterclassluennoista, case study -elokuvien esittelystä ja analyysistä
sekä tiiviistä oman projektin kehittelystä tutorin avustuksella.
Kurssi pitää sisällään kolme workshopia, joista ensimmäinen
pidetään lokakuussa 2012 Lissabonissa, toinen marraskuussa
2012 Pariisissa ja kolmas maaliskuussa 2013 Prahassa.
Hakeminen ja hinta: Kurssin hakuaika päättyy syyskuussa 2012,
osallistujia otetaan 10. Hinta on 2000 euroa. Kaikille osallistujille on luvassa matka-apurahaa, osalle on tarjolla tukea
myös kurssimaksuun.
Yhteystiedot: helena.fantl@femis.fr, http://www.lafemis.fr
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Kohderyhmä: Arkistomateriaaliin pohjautuvan dokumenttielo-

YHTEYSTIEDOT
EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA
Postiosoite, hakemukset:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
MEDIA Programme
Office: BOUR 3/30
Avenue du Bourget, 1
1049 Brussels, Belgium
Fax + 32 2 299 92 14

Media 2007 -ohjelman henkilökunta/
EACEA:
Osoite:
Education, Audiovisual and Culture EXECUTIVE AGENCY
Rue Colonel Bourg 135/139
Office 3/30
B – 1140 EVERE, Belgium
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@
ec.europa.eu.
Media-yksikön johtaja:
Costas DASKALAKIS + 32 2 296 35 96
Hankekehittely:
Virve INDRÉN (pohjoismaiset hakemukset)
+ 32 2 298 05 54
Tv-levitystuki:
Monica GALERIU (pohjoismaiset hakemukset)
+ 32 2 298 51 27
i2i Audiovisual
Olga SISMANIDI +32 2 298 6248
Levitystuet
John DICK +32 2 299 7668
Hakemusten käsittely, levitystuet
Harkinnanvarainen tuki: Maud ROUXEL + 32 2 298 08 22
Automaattinen tuki: Violaine SOMJA / Maria-Antonia CUADRADO / Cynthia NOLMANS / Laura TEXIER
Yritystiedot: Anne DUMONT VANDEPUTTE + 32 2 298 04 29
Reinvestment-asiat, elokuvakohtaiset tiedot: Gregory PARR +
32 2 298 07 25
Seuranta, sopimusasiat/levitystuet:
Koordinaatio ja harkinnanvarainen tuki:
Jan van RYCKGEHEM + 32 2 292 83 82
Harkinnanvaraisen tuen seurantaan ja
sopimuksiin liittyvät kysymykset:
Eleni EFSTATHIOU +32 2 298 6263
Silvana PASQUALINO +32 2 295 42 91

Automaattinen tuki, moduuli 1 + 2:
Dimitra KARETSA + 32 2 298 6347
Automaattinen tuki, moduuli 3:
Jean-Charles FREYER + 32 2 298 0521
Festivaalit ja myynninedistäminen,
koulutustuki, Europa Cinemas:
Arnaud PASQUALI + 32 2 298 75 13
Myynninedistäminen
Aurélie VARIN +32 3 298 0939
Festivaalit
Malgorzata PALARCZYK-VIVANCOS +32 2 2981727
Vincent COEN +32 2 29871044
Koulutus
Piedad RIVAS LOPEZ +32 2 298 43 19
Pilot projects ja VOD
Clément CARASCO + 32 2 298 55 76

Media 2007 -ohjelma,
komission Media-yksikkö:
European Commission, MADO18/68 - B-1049 Brussels
Käyntiosoite:
Madou Plaza, Place Madou, n° 1
1210 St-Josse-Ten-Noode, Metro MADOU
Puh. +32 2 299 78 51
Fax +32 2 299 22 90
eac-media@ec.europa.eu (yleiset kysymykset)
www.ec.europa.eu/media
Media 2007 -ohjelman johtaja:
Aviva SILVER +32 2 295 22 90
Catherine TARTE + 32 2 296 4723 (Mediakomitean sihteeri)
Media Mundus:
Irina ORSSICH +32 2 299 67 98
Emmanuel COCQ + 32 2 296 9780
Sähköpostiosoite: eac-media-mundus@ec.europa.eu

Elokuvateatteriverkosto Europa Cinemas
info@europa-cinemas.org
http://www.europa-cinemas.org
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www.mediadeskfinland.eu

