
Animationsseminarie	  2013:	  	  
Animationsproduktion	  i	  Sverige	  
	  
Svenska	  animationsproducenter	  delar	  med	  sig	  av	  sina	  erfarenheter	  av	  att	  producera	  
och	  finansiera	  större,	  animerade	  projekt	  för	  barn,	  med	  fokus	  på	  svenska	  historier	  och	  i	  
mesta	  möjliga	  mån	  svenska	  artister.	  
	  
Hur	  finansierar	  vi	  animationsproduktioner	  i	  Sverige,	  hur	  producerar	  vi	  dem	  och	  lyckas	  
bygga	  upp	  en	  långsiktig	  verksamhet	  där	  vi	  kan	  låta	  kreativa	  idéer	  ta	  form	  i	  samspel	  
med	  ekonomiska	  ramar.	  Vilka	  problem	  har	  de	  olika	  projekten	  stött	  på	  och	  hur	  har	  
dessa	  lösts	  -‐	  från	  finansieringssidan	  till	  produktion	  och	  kreativ	  kvalitet.	  
	  
Premiss	  :	  Ett	  projekts	  tre	  ben	  för	  framgångsrika	  och	  ekonomisk	  hållbart	  genomförande	  
är	  Kreativ	  vision/historia,	  produktionsteknik	  och	  produktionsekonomi/finansiering.	  
	  
Seminariet	  vänder	  sig	  främst	  till	  producenter	  som	  har	  eller	  vill	  producera	  
animationsprojekt,	  men	  alla	  är	  välkomna.	  
	  
Datum	  :	  Den	  17/4	  i	  4	  timmar	  kl	  15.00-‐19.00	  
Plats	  :	  Filmhuset,	  Bio	  Mauritz	  
Kostnad	  :	  Gratis	  
	  
Program	  
15	  min	  Intro/välkommen	  
30	  min	  Finansiering,	  SFI	  &	  MEDIA-‐desk	  Sverige	  -‐	  kort/långfilm.	  Historiskt	  och	  
framtiden	  (talare:	  Linus	  Torell	  &	  Ulrika	  Nisell)	  
30	  min	  Prick	  &	  Fläck,	  Mikael	  Lindbom/Dockhus	  Animation	  &	  Uzi	  Geffenblad/ZigZag	  
Animation	  	  
30	  min	  Bamse	  &	  Tjuvstaden,	  Christian	  Ryltenius/Sluggerfilm	  &	  Jon	  Nohrstedt/Tre	  
Vänner	  
30	  min	  paus	  med	  fika	  
30	  min	  Beyond	  Beyond,	  Petter	  Lindblad/CB	  Sverige	  
30	  min	  Emil	  &	  Ida,	  Malini	  Ahlberg	  &	  Lars	  Blomgren/Filmlance	  
45	  min	  Modererat	  samtal	  om	  svensk	  animation,	  de	  deltagande	  producenterna	  
	  	  
Följt	  av	  nätverkande	  med	  bar	  (självkostnad)	  kl	  19-‐20.	  
	  	  
	  	  
Samarbetspartners	  
Svenska	  animationsproducenter	  och	  initativtagare	  :	  talarna	  ovan	  
Svenska	  Filminstitutet	  :	  Linus	  Torell	  	  
MEDIA-‐desk	  Sverige	  :	  Ulrika	  Nisell	  	  
Stockholms	  Filmfestival	  Junior	  :	  Johannes	  Palmros	  och	  Tomas	  Tengmark	  	  
	  	  
Anmäl	  dig	  på	  Facebook	  -‐	  https://www.facebook.com/events/559177084112697/	  
	  
Anmälan	  är	  inte	  nödvändig,	  men	  det	  ger	  oss	  en	  uppskattning	  över	  antalet	  deltagare.	  
Max	  antal	  i	  lokalen	  är	  130	  personer,	  så	  när	  vi	  har	  full	  sal	  stänger	  vi	  dörrarna.	  
	  
Arrangörer	  
	  
	  	  

	  


