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Så är ännu ett regionalt filmår till ända, och vi på Filmregion Sydost 
ser tillbaka på ett mycket innehållsrikt år! 
 
Filmerna vi stöttat har gjort tittarsuccé på TV (“Män som köper sex”, 
“The Wild Bunch”), tagit sig in på internationella festivaler (“Wash”, 
“Caravan Dreaming”, “Samtidigt på jorden”) och haft fullsatta lokala 
visningar (“Brinn som solen”, “Wonderful Days”, “Idrottsprofilen”). Våra 
unga filmskapare har tävlat med sina filmer på riksplan och kammat 
hem ett pris på Novemberfestivalen (“Ettusenfemhundra”). Stort för 
våra unga talanger! 

Under 2019 har vi uppnått en jämlik fördelning av produktionsmedel 
mellan könen, vilket är resultatet av ett långsiktigt jämställdhetsarbete.

Samverkan såväl inom som över regiongränserna har varit ett tydligt 
tema för 2019. Våra tre regioner ingår i Regionsamverkan Sydsverige, 
där deltar vi i arbetsgruppen för filmfrågor. Ett spännande samarbete 
för att tillsammans stärka förutsättningarna för både filmproduktion 
och filmkulturella frågor i hela Sydsverige.

Vi har även fått ett nytt uppdrag från våra huvudmän: Att bedriva 
film commission-arbete i sydost inom ramen för Southern Sweden 
Film Commission. Uppdraget innebär att vi ska sprida kunskap om 
och marknadsföra inspelningsplatser i våra regioner, samarbeta med 
destinationsverksamheterna och kommunerna, och förmedla location 
scouts och lokala filmarbetare till produktionsbolag. 

Under året har vi fått två nya medarbetare: Niklas Lundin och Malin 
Gustavsson har tillträtt som regionala filmkonsulenter för barn unga. 
Många barn över hela regionen har med deras och våra frilansande 
filmpedagogers hjälp fått både se, samtala om och skapa film.

På visningssidan har vi påbörjat en teknisk inventering av biograferna 
i vår region. Vi arrangerade även en uppskattad inspirations- och 
nätverksträff för sydostbiograferna. Detta är troligen en av världens 
biograftätaste regioner, något vi stolt vill fortsätta utveckla och värna 
om.

Sydost har verkligen utvecklats som filmregion under 2019, något som 
skulle vara omöjligt utan alla våra samarbetspartners. Stort tack till er! 
Nu ser vi med spänning fram emot vad nästa verksamhetsår har att 
erbjuda. Trevlig läsning!

 Johan Mardell,  Verksamhetsledare Filmregion Sydost

INTRO
“Ett spännade 

samarbete för att 
tillsammans stärka 

förutsättningarna för 
både filmproduktion 

och filmkulturella 
frågor i hela 
Sydsverige”



Region Kalmar län, Region 
Kronoberg och Region  
Blekinge samarbetar 
inom kulturområdet 
med utgångspunkt i den 
gemensamma målsättningen 
att i ett nyskapande, gräns-
överskridande och kreativt  
klimat stödja och utveckla 
kulturen inom sydost.  
 
Styrdokument som ligger till 
grund för de tre regionernas 
samarbete är: 
 
 – Avsiktsförklaring 
 – Kultur i sydost (2002)  
 – Överenskommelse  
    Sydostkultur (2010).  

Filmregion Sydost ska stärka 
filmen och den rörliga bildens 
ställning och utveckling genom:  

 
Film i skolan  
Filmregion Sydost ska stödja 
lärare och pedagogers 
filmpedagogiska arbete. Syftet 
är att främja barn och ungas 
möjligheter att lära om den 

rörliga bilden som uttrycksform. 
Att få se berikande film, samtala 
kring film, förstå film och mediers 
påverkan och att själva få uttrycka 
sig med film och andra medier. 

Filmskapare  
Filmregion Sydost ska stötta unga 
filmare i regionen som vill berätta 
en historia för publik. Detta görs 
genom ekonomiskt stöd till 
filmproduktioner, dramaturgistöd, 
utlåning av filmteknik samt 
kompetensutveckling.

Film och publik  
Filmregion Sydost ska bistå bio-
grafer, filmklubbar, föreningar 
och kommuner med kompetens 
kring biografutveckling, publik-
arbete, samarrangemang, 
rättigheter och tillgänglig 
repertoar.

Deltagarkulturer  
Filmregion Sydost ska stötta 
utvecklingen av deltagarkulturer 
i regionen, med utgångspunkt 
i de utmaningar som digitali-

UPPDRAG

“Filmregion Sydost ska stärka 
filmen och den rörliga bildens 
utveckling i sydost”

Filmregion Sydost är en 
ideell förening bildad 
gemensamt av de tre 

regionerna i sydost.  
 

Filmregion Sydost är ett 
av nitton regionala resurs-

centrum för film i Sverige 
och verkar på uppdrag 

av Region Blekinge, 
Region Kalmar Län och 

Region Kronoberg, 
med regionalt och 

statligt stöd via kultur-
samverkansmodellen.
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seringen innebär för det lokala 
kultur- och föreningslivet i de 
tre regionerna, exempelvis i 
form av generationsväxling 
och förändrade former för 
engagemang. 
 
Filmregion Sydost ska sprida 
kunskap och erfarenheter om 
goda exempel, finansierings-
modeller, plattformar och 
verktyg för deltagande och 
medskapande. 
 
Filmregion Sydost ska också 
ta initiativ till att driva särskilda 
projekt inom detta område. 

Uppdraget grundas på: 

– Gällande regional utvecklings-    
strategi för respektive region.
 
– Gällande regional kulturplan 
för respektive region.

Filmregion Sydosts arbete 
ska kvalitetssäkras utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 
 

Detta med utgångspunkt i hur 
insatserna kan antas ha påverkat 
människor och miljö. 

Horisontella perspektiv  
som särskilt ska beaktas i  
uppföljningen är:

- Barn och unga 
 
- Interkulturell utveckling  
  och mångfald 

- Internationellt perspektiv 

- Jämställdhet 

- Tillgänglighet 

Anställda och kontor 
Filmregion Sydost har kontor i 
Växjö, Kalmar och Karlshamn.  
 
Antal anställda under 2019 har  
varit sju personer som delat på 
totalt 5,15 heltidstjänster.  
 

Läs mer: www.filmregionsydost.se
 

UPPDRAG

Filmregion Sydosts 
arbete ska kvalitets- 

säkras utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 
Övriga perspektiv som 

särskilt beaktas är 
bland annat barn och 

unga, jämställdhet,  
tillgänglighet och 

mångfald

7
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MODIG
FILM 
 
 

“Män som köper 
sex” av Ylva 
Johansson och  
Anna-My Novotny 
 
Dokumentärfilm 
58 min 

Premiär på SVT 
Play april 2019 
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Idag sker sexköp enkelt 
och diskret genom olika 
internetsajter.  
 
Anonymiteten och till-
gängligheten är större än 
någonsin. Detta känner de 
flesta till, men hur mötena 
går till och hur vanligt det är 
att män köper sex av barn är 
det färre som vet.  
 
Filmarna Ylva Johansson 
från Västervik och Anna-My 
Novotny har gjort en modig 
och oavbrutet spännande 
“undercover”dokumentär
om ett samhällsfenomen 
som pågår i det fördolda.

“Män som köper sex” har 
fått Snabba Cash-stöd 
från Filmregion Sydost på 
3.000 kr år 2014 och ett 
produktionsstöd på 20.000 
kr år 2018. Filmen hade 
premiär på SVT Play den  
12 april 2019. Den finns fort-
farande tillgänglig att se där. 
 
Ylva och Anna-My har nu  
fått stöd för sin nästa film.  
Vi önskar dem stort lycka till! 
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Samarbetspart, initiativ-
tagare och inspiratör
 
Nytt kontor och nya konsulenter 
Filmregion Sydost har under året 
rekryterat två nya medarbetare 
som tillträtt som filmkonsulenter 
för barn och unga.  
 
Filmregion Sydost har inrättat ett 
nytt kontor i Karlshamn på Östra 
Piren/Netport Science Park i nära 
anslutning till Blekinges Tekniska 
Högskola (BTH). Ambitionen har 
varit att skapa en struktur som 
gynnar högre fysisk närvaro i 
samtliga tre län.
 
Besök ute i kommunerna 
Filmregion Sydost har arbetat 
uppsökande och påbörjat en 
kommunturné där tjänstemän 
för kultur- och skolförvaltningar, 
samt kulturskolor har kontaktats 
och besökts. Syftet har varit att 
lyfta filmkulturella frågor och 
se över behovet gällande film 
för barn och unga. Både i form 
av skolbio, skapande skola och 
filmskapande på fritiden. 

Ambitionen har också varit 
att inventera och identifiera 
regionala forum för film och 
kultur för barn och unga i våra  
tre regioner. 

Filmregion Sydost har under 
året besökt följande kommuner 
för samarbete inom film för 
barn och unga: Karlskrona, 
Ronneby, Karlshamn, Olofström, 
Sölvesborg, Markaryd, Lessebo, 
Växjö och Kalmar.  
 
Samverkan ger mersmak 
Dessa möten har exempelvis 
föranlett att Lessebo kulturskola 
har ansökt om stöd från 
Kulturrådet för att starta 
upp filmkurser. En av deras 
pedagoger har även deltagit 
i kulturskolepedagogisk fort-
bildning via kulturskoleklivet  
vid Göteborgs universitet. 
 
Medverkan i Blekinges regionala 
skapande skola-nätverk har lett 
till ett skapande skola-projekt 
med filmskapande i Karlshamn. 

FILM FÖR 
BARN &
UNGA 
Filmpedagogiskt arbete syftar till att främja barns och 
ungas möjligheter att lära om den rörliga bilden som 
uttrycksform, samt som pedagogiskt verktyg. Målet är att 
alla barn och unga får se film, samtala kring och förstå film 
och mediers påverkan och att själva få uttrycka sig med 
rörlig bild. 

Filmregion Sydost ska samverka med regionerna, 
kommunerna och universitet/högskola och nyttjas som 
samarbetspart och resurs vid planering, genomförande 
och uppföljning av utvecklingsarbete och fortbildning 
inom det filmpedagogiska området. 

Filmregion Sydost ska stödja och uppmuntra till film-
visningar,  skolbioverksamhet och att ett filmpedagogiskt 
arbete kopplas till dessa.



SAMARBETE &
INSPIRATION
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Fortsatt kommun-turné följer 
under 2020. 

Kultursamarbete i Kalmar Län 
Den regionala samverkans-
gruppen KulturBUS (Barn Unga 
Skola) där Filmregion Sydost 
ingår, har under året träffats 
kontinuerligt. Gruppens mål 
är att arbeta med och lyfta 
fram övergripande frågor kring 
kulturens roll och möjligheter i 
skolan i Region Kalmar län.  
 
Barnkultur och utbudsdagar
Under februari medverkade 
Filmregion Sydost tillsammans 
med övriga kulturkonsulenter på 
en utbudsdag för gymnasieskolor 
i Kalmar län på Kalmar konst-
museum.  

En heldag med konferens 
kring barnkultur och höstens 
kulturutbud arrangerades också 
på Byteatern i Kalmar i oktober.  
Här presenterade Filmregion 
Sydost tillsammans med en av 
våra filmpedagoger vårt utbud för 
film, och ett kulturöverskridande 
samarbetsprojekt med Läns-
musiken i Kalmar Län.  

Denna träff följdes senare upp 
med en träff för kulturombud 
och lärare i Oskarshamn. 

Filmregion Sydost har under 
året inlett samtal med Hyper 
Island och BTH för att se på 
möjliga former av samarbete 
framöver. Samtal har även 
skett med både AV-Media i 
Kalmar och i Kronoberg, samt 
Biblioteksutveckling Blekinge 
Kronoberg. 

Nya inspirationsfoldrar
För att inspirera, informera och 
sprida kunskap om film för barn 
och unga så har Filmregion 
Sydost tagit fram två nya foldrar 
för skolbio och lärande med film 
som delats ut på utbudsdagar, 
i möten med kommuner och 
spridits via våra digitala kanaler. 

Regionala filmpedagoger har 
varit delaktiga i att ta fram olika 
filmpaket som tydligt visar Film-
region Sydosts erbjudanden 
till kommuner, skolor och 
pedagogiska verksamheter. 

Fortbildning och filmworkshop 
för tjänstemän och biblioteks-
personal i Olofström har  
arrangerats i samverkan med 
Filmregion Sydost.  
 
Fortbildare var en av våra 
regionala filmpedagoger. 

Ambitionen är 
att inventera och 

identifiera regionala 
forum för film och 

kultur för barn 
och unga i våra tre 

regioner
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Filmpedagogiskt
arbete
 
BUFF, Barn- och ungdoms-
filmfestivalen i Malmö pågick 
23-29 mars. Flera deltagare från 
sydost åkte ner till BUFF , både 
kultursamordnare, lärare, elever 
och filmpedagoger. För detta 
beviljade Filmregion Sydost totalt 
sex resebidrag. Under året har 
Filmregion Sydost samarbetat 
med BUFF för att sjukhusen 
i sydost ska kunna ta del av 
festivalens streamingtjänst för 
barn och unga; “BUFFILUSK”. 
Filmpedagogiska paket har även 
erbjudits lekterapin på sjukhusen i 
vår region.
 
Fortbildningsstöd
Filmregion Sydost har totalt 
beviljat åtta fortbildningsstöd 
under året för deltagande på 
BUFF, Filmpedagogdagen i 
Göteborg och fortbildningsdagar 
i egen regi. Stöden har gått till 
Vimmerby, Ljungby, Västervik, 
Kalmar, Ronneby och Karlskrona. 

Samverkan regionalt - nationellt 
Filmregion Sydost har deltagit 
i två regionala nätverksträffar 
som Svenska Filminstitutet 
och Filmregionerna anordnat. 

Filmregion Sydost har även 
medverkat vid fördelning 
av Svenska Filminstitutets 
nationella stöd till filmkulturell 
verksamhet för barn och 
ungdom. Sex ansökningar för 
skolbio, fortbildning, kulturskola 
och filmskapande och ungas 
fritid inkom 2019 till Svenska 
Filminstitutet från sydostregionen. 

Fyra ansökningar kom från 
Kalmar län, en från Kronoberg 
och en från Blekinge. Fem av 
dessa ansökningar beviljades, 
däribland skolbiostöd till Högsby 
kommun, Kalmar kommun, 
Torsås kommun och Karlskrona 
kommun, samt stöd för att 
starta upp film på kulturskolan i 
Borgholms kommun.

Filmpedaogisk utrustning 
Under 2019 har Filmregion 
Sydosts filmpedagogiska 
utrustning och iPadkits nyttjats 
både av både regionens film-
pedagoger och av skolor. 

Detta har möjliggjort film-
skapande för barn och unga 
i många kommuner. Totalt 
har cirka 1150 barn och unga 
fått skapa film med hjälp av 
Filmregion Sydosts utrustning. 

Filmregion Sydost har under året 
uppgraderat en del av teknik-
paketen, och infört ett nytt kit 
med animationsboxar. För att 
göra tekniken mer lättillgänglig 
så finns nu teknik att låna och 
hämta i både Växjö och Kalmar. 

Filmläger och manusworkshop 
Under sommaren arrangerade 
Ronneby kommun flera film-
initiativ för ungdomar i form av 
filmläger, feriearbete med film-
skapande och filmworkshop  
med fokus på manus.  
 
Filmregion Sydost bistod 
med tips och inspiration och 
förmedlade filmpedagoger och 
förslag på workshopledare. 

Totalt har c:a 1150 
barn och unga i 
sydost fått skapa 
film med hjälp av 
vår filmutrustning 
och regionala 
filmpedagoger

FILMPEDAGOGISKT
ARBETE
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Stödja filmupplevelser  

Fortbildning för filmpedagoger 
Filmregion Sydost arrangerade 
en fortbildningsdag i filmsamtal 
för regionala filmpedagoger den 
23:e oktober i Växjö med stöd från 
samtliga tre regioner. Dagen togs 
fram och planerades i dialog med 
Filmpedagogerna på Folkets Bio Zita.  
 
Deltagarna fick kunskap och verktyg 
för att hålla filmsamtal med elever 
och arrangera fortbildning för 
pedagoger. Fortbildningen utgick ifrån 
tematiska exempel inom normkritik, 
identitet, genus, jämställdhet, 
representation, demokrati samt film- 
och mediekritik.  
 
Stärkt infrastruktur för kunskap
Syftet är att stärka infrastrukturen för 
kvalitativt filmpedagogiskt arbete för 
filmupplevelser för barn och unga, 
skolbioupplevelser och ökad kunskap 
om film och rörlig bild för barn och 
unga. 

Filmsamtal som pedagogiskt verktyg
I samarbete med Filmregion Sydost 
har Karlskrona kommun arrangerat 
fortbildningar för lärare inom film-
samtal och filmanalys. Fortbildare 
har varit en av Filmregion Sydosts 
filmpedagoger, samt Mikael Kowalski 
från Filmpedagogerna på Folkets Bio i 
Göteborg. 

 
En av dagarna arrangerades på 
Biostaden. I samband med detta 
visades filmen “Turpa kiinni minun 
haters” med tema rörande nationella 
minoriteter. 

Samverkan ger mer skolbio
Under hösten har Filmregion Sydost 
samarbetat med Karlskrona kommun 
och Region Blekinge i planeringen 
för en regional skolbiodag i Blekinge. 
Den kommer att genomföras under 
våren 2020.

Sedan ett par år tillbaka är skolbio på 
väg att bli en del av Blekingemodellen 
som är Blekinges ”kulturgaranti” 
för barn och unga. Det innebär att 
respektive kommun har möjlighet 
att årligen ansöka om medel för 
skolbio och filmprojekt för barn och 
unga. Det har resulterat i att samtliga 
kommuner i Blekinge under 2019 har 
haft skolbioverksamhet.

Syftet är att stärka infra-
strukturen för kvalitativt 
filmpedagogiskt arbete, 
filmupplevelser, samt ökad 
kunskap om film och rörlig 
bild för barn och unga

FILMPEDAGOGISKT
ARBETE

FILM
UPPLEVELSER
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Filmregion Sydost tillhanda- 
håller ett nätverk av regionala 
filmskapare som förmedlas för 
arbete med elever och pedago-
ger i skolor, kulturskolor och i 
fritidsverksamhet.  

 
Efterfrågan på filmskapande verksamhet  
i framförallt skolan genom Skapande  
skola-medel är stor, och genom att arbeta  
på detta sätt kan fler barn och unga få  
arbeta med film som uttrycksmedel.  
 
För regionens filmskapare med särskilt 
intresse för att arbeta med barn och unga 
skapar det fler arbetstillfällen inom film i  
deras egen hemregion, vilket är positivt  
även för den regionala filmbranschen.
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Regionala filmare som  
pedagogisk resurs
 
Nätverk för filmpedagoger 
Filmregion Sydost har under 
året arrangerat fyra träffar för de 
filmpedagoger som ingår i vårt 
nätverk. Träffarna har fokuserat 
på erfarenhetsutbyte samt behov 
och möjligheter.  
 
Filmregion Sydost har även 
arbetat med att rekrytera 
nya filmpedagoger som kan 
komplettera befintligt nätverk.

Filmpedagogisk fortbildning
Två regionala filmpedagoger 
fick med stöd av Filmregion 
Sydost möjlighet att medverka 
på en nationell filmpedagogisk 
fortbildning i att leda kreativa 
lärandeprocesser. Fortbildningen 
arrangerades under tre tillfällen 
av Region Värmland och Film-
regionerna med stöd av Svenska 
Filminstitutet och Kulturrådet. 

Två goda exempel
Ett stort skapande skola-projekt 
inleddes under hösten för års- 
kurs 6 i Kalmar kommun. 
Två av Filmregion Sydosts 
filmpedagoger deltar i projektet 
som pågår t o m våren 2020. 
Totalt omfattar projektet 23 
klasser på 13 skolor.

Även i Karlshamns kommun har 
ett större skapande skola-projekt 
för årskurs 5, “Film, berättelser 
och skrivar-glädje”, gått av 
stapeln. Projektet startade under 
hösten och pågår till våren 2020.  
Syftet är att stimulera elevernas 
lust att berätta och skapa. 

Projektet innehåller skolbiofilm, 
filmsamtal med filmpedagoger, 
workshops i kreativt skrivande 
och filmskapande. Filmregion 
Sydosts filmpedagoger med-
verkar i projektet.  

Ett lysande fint exempel där unga 
får möjlighet att både se, samtala 
och skapa film för att bli mer 
filmkunniga.

Inte bara film i skolan
Filmworkshops har arrangerats 
i samarbete med våra film-
pedagoger på Vimmerby 
berättarfestival, Växjö Vårstad och 
Karl-Oskardagarna, samt under 
sommar- och höstlov. 
 

Filmpedagogerna har varit i 
kommuner och skolor i Växjö, 
Ljungby, Lessebo, Alvesta, Kalmar, 
Vimmerby, Högsby, Oskarshamn, 
Västervik, Olofström och 
Ronneby.
 
Framtidsdrömmar hos tjejer
Under 2019 har en av film-
pedagogerna hållit film-
workshops och filmsamtal inom 
dokumentärfilmprojektet ”Tjejer 
emellan” i Växjö och Lammhult. 
Deltagarna har fått se, samtala 
och skapa film med fokus på 
bland annat värdegrundsfrågor, 
mänskliga rättigheter, framtids-
drömmar och ungas röster. 
 

Allt från animation till reklam
Barn och unga har fått lära sig 
att berätta med filmens språk 
och skapat allt från animation, 
stop-motion, spelfilm, reklamfilm, 
dokumentärfilm, gjort reportage, 
musikvideos och genrefilm. Totalt 
har detta genererat filmskapande 
för cirka 950 barn och unga i 
sydostregionen.  
 
Många kommuner vill ha stöd 
Filmregion Sydost har under året 
stöttat ett flertal kommuner i 
deras processer att ansöka om 
stöd för skapande skola hos 
Kulturrådet.

REGIONALA FILMARE 
 
EN PEDAGOGISK
RESURS

Ett lysande fint 
exempel där unga 
både får se, samtala 
och skapa film för att 
bli mer filmkunniga



16

LESSE 
BO 



17

Lessebo kultur-
skola har ansökt 

om stöd från 
Kulturrådet för 

att starta upp 
filmverksamhet. 

 
En av deras 

pedagoger har 
även deltagit i 

fortbildning via 
kulturskoleklivet 

vid Göteborgs 
universitet. 

  
Heja Lessebo! 



42 biografer och ett 60-tal salonger gör sydostregionen till ett 
biograftätt område. Många biografer finns på mindre orter och är 
knutna till Folkets Hus och Parker. Några är mindre, privata aktörer. 
SF/Svenska Bio finns i de större städerna och i Växjö finns Folkets Bio.  
 
Tillsammans med filmstudio-utbudet , Doc Lounge, och inte minst 
regionens fyra filmfestivaler utgör detta en bra grogrund för möten 
mellan film och publik.
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FILM &
PUBLIK
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Filmregion Sydosts mål inom området  
Film och Publik är att verka för mångfald  
och kvalitet i regionens olika visningsarenor. 
 
Filmregion Sydost ska bistå biografer, filmklubbar, 
föreningar och kommuner med kompetens 
kring biografutveckling. 

Filmregion Sydost ska medverka till olika 
arrangemang och upplevelser där visnings- 
lokalerna fungerar som ett nav, oavsett om  
detta är en biograf, en bygdegård, utomhusbio 
eller en aula. 

En stark biografstruktur är en förutsättning för att 
så många som möjligt ska få tillgång till ett brett 
utbud av film över hela regionen.  

Filmregion Sydost ska vara en resurs, inspiratör 
och kompetensutvecklare för våra regioners 
långsiktiga utvecklingsarbete på visningsområdet.

Filmregion Sydost ser ett ökat intresse och 
efterfrågan på goda exempel kring visning av
film för barn och unga och deltar aktivt i nätverk 
och arrangemang kring detta.
 
Kompetensutveckling i arrangörskap och inte 
minst digital marknadsföring är frågor som 
behöver få ett starkt fokus framöver.

Biograferna i regionen står inför ett tekniskt 
generationsskifte. Filmregion Sydosts 
biografrapport från 2018 visar på att 
majoriteten av de svarande biograferna 
beräknas behöva investera i ny teknik inom 
några år. 

Kompetensutveckling och rekrytering av 
ny personal för de ideella föreningsdrivna 
biograferna är också en aktuell fråga. 

Fokus ligger på att utveckla biografen med 
syfte att nå ett större besöksunderlag. För  
detta krävs förmågan att läsa in sig i 
målgruppens behov och möta dessa.  
 
Vidare krävs ett stort personligt nätverk för att 
engagera och involvera olika lokala personer 
vid varje visning. Där i ligger framtidens 
utmaning och utveckling för biograferna.

En stark biografstruktur är en förutsättning för att så många som 
möjligt ska få tillgång till ett brett utbud av film över hela regionen

ATT SE PÅ FILM
TILLSAMMANS

Filmregion Sydost ska vara  
en resurs, inspiratör och  
kompetensutvecklare för 
våra regioners långsiktiga 
utvecklingsarbete på 
visningsområdet



LOKALA 
FILMHJÄLTAR
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Vad vore vår 
region utan alla 
fantastiska biograf-
eldsjälar? De river 
biljetter, kör film 
- och anordnar 
filmfestivaler!  
 
Bild från Tjust bio 
under Gamleby 
Filmfestival 



KOMP 
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Filmregion Sydost är med och 
utvecklar priset “Årets Barnbio” 
till ett verktyg och uppmuntran 
för biografer att bli ännu bättre 
på att ta emot en ung publik

Kompetensutveckling  
och nätverk 
 
Filmregion Sydost både deltog och 
föreläste på en regional nätverksträff 
för Folkets Hus och Parkers biografer 
i Alvesta Folkets Hus i mars. Ett 30-tal 
personer var på plats och hälften av 
deltagarna kom från sydostregionens 
biografer.
 
Nätverksträff för sydostbiografer 
I oktober arrangerade Filmregion Sydost 
en biografkonferens och nätverksträff 
på Folkets Bio Palladium i Växjö. Drygt 
20-talet medverkande från 15 biografer 
deltog.  
 
Inbjudna föreläsare var Olle Agebro, 
Fyris-biografen i Uppsala som med stor 
framgång drivit ett projekt som hjälpt 
biografen att öka sin publik med 50%.  
 
Representanter från Värmlands biograf-
nätverk berättade om sitt samarbete 
14 biografer emellan. Folkets Bio 
Växjö gjorde en demonstration av sitt 
biljettsystem Veezi och visade runt i den 
anrika biografen från 1925.  
 
Arrangemanget var uppskattat och 
välbehövt och många kloka idéer och 
tankar utbyttes mellan deltagarna. 
Smålandsnytt gjorde ett inslag om dagen.

Svenska Filmdagarna arrangerades med 
framgång för andra året på Bio Garvaren 
i Ljungby mellan den 24 och 31 mars. 
Ett 20-tal svenska filmer visades under 
veckan. Filmregion Sydost arrangerade ett 
Filmfika i samband med världspremiären 
av “Brinn som solen” av filmaren Linus 
Lundmark.  
 
Filmregion Sydost fick även äran 
att dela ut det nyinstiftade Ljungby 
Filmpris till filmkollektivet Crazy Pictures 
för framgången med sin film “Den 
blomstertid nu kommer”. Filmregion 
Sydost gick in med ett ekonomiskt  
bidrag till pris och samarrangemang.

Årets Barnbio 
Filmregion Sydost har även via föreningen 
Filmregionerna deltagit i jurygruppen 
som utnämner Årets Barnbio i Sverige 
och arbetar aktivt med att utveckla detta 
pris som ett verktyg för biograferna att bli 
bättre på att ta emot en ung publik.



STÖD TILL 
ARRANGÖRER
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Arrangemangsstödet  
kan användas till att utveckla och 
prova ny verksamhet, tex satsa på 
dagbio, film och samtal eller en 
barnfilmsvecka.   

Nio arrangemangsstöd (max 2 
500 kr) har under 2019 delats 
ut till bla föreningen Eldmörjas 
kulturarrangemang i ett kalkbrott 
på Öland., Campingbio för barn 
i regi av Kosta FH, Konga FH 
100-årsjubileum och filmvisning i 
Södra Ljungas bygdegård.

Kompetensutvecklingssstödet 
kan användas till att bekosta 
utgifter i samband med tex en 
kurs, konferens eller filmfestival.  
 
Sju kompetensutvecklingsstöd 
(max 2 500 kr) beviljades under 
året till biografer i sydost för att 
främst medverka vid Folkets 
Hus och Parkers Filmdagar (i 
år i Trollhättan) och biograf-
föreståndarkurs i både FHP:s och 
Biografcentralens regi.

Utlåning av visningsteknik 
Filmregion Sydost lånar ut gratis 
visningsteknik för att på så sätt 
bidra till att fler arrangörer kan 
prova att visa film i andra rum än 
biografen.

Filmregion Sydosts digitala 
visningsteknik lånades ut i en 
begränsad omfattning jämfört 
med föregående år.  

Projektorn och även ljud-
utrustningen är utjänt och här 
behövs en satsning på ny teknik 
om utlån ska ske fortsättningsvis.
 
Stort intresse för utomhusbio
Det finns ett fortsatt stort intresse 
för filmvisningar utomhus.
Filmregion Sydost tipsar gärna 
med kunskap och tips kring 
teknik och filmval.  
 
I regionen finns exempelvis 
Grand Bio i Olofström som 
erbjuder tjänster och teknik för 
både utomhusbio och drive-in-
bio till ett bra pris.

Genom att erbjuda 
ett  ekonomiskt stöd 

för arrangemang och 
för fortbildning bidrar 
Filmregion Sydost till 

att arrangörer kan 
utveckla sitt publikarbete. 

Filmregion Sydost 
ser ett stort behov av 

kompetensutveckling 
både i arrangörskap och 
digital marknadsföring. 



Bilder: Högst upp t v: Olle Agebro föreläser 

på biografträffen i Växjö, t h: Exteriörbild 

från träffen. Längst ner t h: Filmregion 

Sydost på besök hos Scala Bio i Sölvesborg  
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Filmregion Sydosts 
arrangemangssstöd 

har under 2019 
bland annat gått till 

Föreningen Eldmörjas 
filmvisning utomhus 

i ett kalkbrott på 
Öland, Campingbio 

för barn i regi av 
Kosta Folkets Hus, 

100-årsjubileumet av 
Konga Folkets Hus 

samt en filmvisning 
i Södra Ljungas 

bygdegård. 
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Föreningen 
Eldmörja på 

Öland fick stöd 
av Filmregion 
Sydost för att 
arrangera en 

spektakulär 
filmvisning i 
ett gammalt 

kalkbrott



Ekomomiskt stöd till 
filmproduktioner

Filmregion Sydost handlägger ett 
ekonomiskt stöd på två nivåer; 
“snabba cash” på max  5 000 kr 
och “produktionsstöd” på max  
30 000 kr.  
 
Medlen går i första hand till 
filmare som är verksamma i 
regionen, och i andra hand 
till produktioner som utspelar 
sig här eller där filmaren har 
en stark anknytning till vårt 
verksamhetsområde.  
 
Besluten om produktionsstöd 
fattas av en beslutsgrupp på 
Filmregion Sydost. Detta stöd 
delas ut fyra gånger om året.

I ansökningarna om produktions-
stöd kan två områden urskiljas: 
stöd till nya filmskapare som 
är på väg in i branschen eller 
tar sina första steg, och stöd 
till etablerade filmskapare 
som är uppe i en regelbunden 
produktion och har upparbetade 
visningskanaler som t.ex. SVT.  
 
För den sistnämnda kategorin 
räcker inte verksamhetens medel, 
och maxsumman på 30.000 
kr bidrar inte nämnvärt till att 
förbättra produktionskvaliteten.  
 
Ändå är Filmregion Sydosts stöd 
mycket uppskattat även i denna 
kategori då det minskar filmarens 
egeninsats i form av obetald 
arbetstid.

Glädjande för 2019 var att 
Filmregion Sydost lyckats 
uppnå en jämn fördelning på 
produktionsmedel mellan män 
och kvinnor.  
 
Det är dock fortfarande fler 
män än kvinnor som söker stöd, 
något Filmregion Sydost jobbar 
aktivt med för att förändra.

FILM
SKAPARE

Filmregion Sydost ska stötta unga filmare i regionen 
som vill berätta en historia för publik. Detta görs genom 
ekonomiskt stöd till filmproduktioner, dramaturgistöd, 
utlåning av filmteknik samt kompetensutveckling. 
 
Alla berättelser Filmregion Sydost stödjer ska ha 
avsikt att nå en publik. En mångfald av berättelser från 
regionen bidrar till ett demokratiskt samtalsklimat.

 

Medlen går i första 
hand till filmare som är 
verksamma i regionen
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REGIONALT
FILMSTÖD

Produktionsstöd 
Filmregion Sydost har under 
året fått in 43 ansökningar 
om produktionsstöd med ett 
totalt ansökningsbelopp på 
1.173.500 kr. Filmregion Sydost 
delade ut totalt 310 000 kr i 
produktionsstöd till sammanlagt 
13 filmprojekt.  
 
Ökningen gentemot budgeterade 
275 000 kr kunde genomföras 
genom en intern omfördelning 
av medel. Av de 13 projekt som 
beviljades produktionsstöd var 7 
sökanden kvinnor.

Berättelserna som Filmregion 
Sydost valt att stödja avsåg i 
huvudsak fiktion och doku-
mentär. Konstnärsporträtt, social 
utsatthet, sexuellt missbruk och 
kärleksrelationer var några av 
ämnena.   
 
Alla beviljade stöd och moti-
veringar är publicerade på 
Filmregion Sydosts webbplats.

Snabba cash
Totalt 63 000 kr i snabba cash-
stöd fördelades till 14 filmprojekt. 
Regionvis är uppdelningen 
följande; Blekinge: 4, Kronoberg: 
4, Kalmar: 6. Stödet har gått till 
dokumentärer; exempelvis om 

“Jönssonligan - ett punkband” 
och “Sommar i Kungsmarken”, 
fiktion; exempelvis “Blodskam” 
om könsidentitet, och till en 
film om Näcken i modern tid. 
Därtill har stöd även gått till några 
musikvideoproduktioner. 

Pitchstöd
Filmregion Sydost har deltagit i 
juryn för  två pitchtävlingar, på 
Ölands dokumentärfilmskola och 
på Linnéuniversitetets TV-projekt 
som ingår i medieutbildningen.  
 
Dessa insatser är mycket 
uppskattade av studenterna 
och anses som pedagogiskt 
hjälpsamma och utvecklande. 
För oss är pitcharna ett sätt att i 
ett tidigt skede komma i kontakt 
med och kunna stötta Sveriges 
framtida filmskapare. 

Totalt delades det ut 16 000 kr. 
10 000 på Ölands folkhögskola 
för 4 projekt och 6 000 på 
Linnéuniversitetet för 2 projekt. 
Filmregion Sydost följer upp 
projekten genom att delta i 
visningen av filmerna i slutet av 
terminen och ge feedback.  
 
En av 2019 års produktioner 
har dessutom tagit sig vidare,  
“LIHKKU!” av Irma Bergdahl på 

Ölands dokumentärfilmskola 
tävlar på Tempo dokumentär-
filmfestival 2020 i Stockholm. 

Utlåning av filmteknik
Att Filmregion Sydost lånar 
ut filmteknik gratis är ett 
demokratiskt sätt att bidra till 
att fler berättelser blir filmade.

Tekniken är populär och har 
lånats ut 30 gånger, hela 97 % 
utslaget över årets alla dagar. 

Tekniken har använts inom 
hela Filmregion Sydosts 
verksamhetsområde.

 
 
 

Pitch-tillfällena 
är ett sätt att i 
ett tidigt skede 
komma i kontakt 
och kunna stötta 
Sveriges framtida 
filmskapare

Bild ovan:“Yearn” av Lydia Arvidsson 
Shukur var en av filmerna som fick  
produktionsstöd av Filmregion  
Sydost under 2019.
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PREMIÄRER 

IRIS av Mattias Olsson, Karlskrona

Världspremiär på San Francisco Independent Film Festival  

(juryns pris för bästa kortfilm). Även visad på Horrorhound Weekend i Ohio, på  

Polish International Film Festival, samt på Centrumbiografen i Ronneby - inte minst! 
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PREMIÄRER 

PREMIÄRER 2019 FÖR FILMER MED 
STÖD AV FILMREGION SYDOST 

“Män som köper sex” av Ylva Johansson och 
Anna-My Novotny. Premiär på SVT Play april 
2019,  åter på SVT Play hösten 2019

“The Wild Bunch” av Rebecka Rasmusson
Premiär på SVT Play september 2019

“Wash” av Kristofer Kiggs Carlsson
Premiär på Telluride Horror Show i Colorado, 
har dessutom visats på festivaler i Italien, USA 
och Argentina

“Idrottsprofilen” av Fredric Bergwall
Premiär på Metropol i Karlshamn i september 
2019 med stöd av Filmregion Sydost

“Caravan dreaming” av Viktor Merell (Gamleby), 
Max Karlsson och Marcus Ljung
Internationell premiär på Islandic Documentary 
Film Festival i Reykjavik, även visad på The 
Scandinavian International Film Festival i 
Helsingfors, juni 2019

“Iris” av Mattias Olsson
Världspremiär på San Francisco Independent 
Film Festival (juryns pris för bästa kortfilm), även 
visad på Horrorhound Weekend i Ohio och på 
Polish International Film Festival
 



BERÄTTELSER 
FÖR EN PUBLIK

TellUs Filmfestival och 
Novemberfestivalen
 
Till den regionala TellUs-
festivalen lämnades 15 bidrag 
in, två i klassen 16-19 år, åtta 
bidrag i klassen 20-26 år och 
fem bidrag i klassen 27 år och 
över. Omröstningen skedde på 
nätet och resultatet viktades 
sedan mot en jury bestående 
av medarbetare på Filmregion 
Sydost.  
 
Totalt kom det in 3664 röster. 
Finalisterna i alla klasser bjöds 
på en fika med efterföljande 
prisutdelning på landshövdingens 
residens i Växjö. 

Vinnarfilmerna i två klasser 
blev i och med vinsten 
direktnominerade till den 
rikstäckande Novemberfestivalen, 
“Sound of silence” av Felix 
Rasmusson (Kalmar) i klassen 
16-19 år och “Ettusenfemhundra” 
av Sandra Penzo (Karlskrona) i 
klassen 20-26 år. I klassen 27 år 
och över vann filmen “Acacia” av 
Frans Sjöberg (Karlskrona).
  

 
Fem unga filmare och två 
filmkonsulenter åkte till 
Novemberestivalen i Trollhättan 
där våra regionala bidrag tävlade 
mot kortfilmer från hela landet.  
 
Festivalen kallas också för SM i 
ung film och bjuder förutom en 
heldag med filmpass också på 
föreläsningar med etablerade 
filmskapare.  
 
Prisutdelningen blev lyckosam 
för vår region, Sandra Penzos film 
“Ettusenfemhundra” vann pris för 
bästa originalmusik.

Noomaraton 
 
Filmregion Sydost har under året 
också deltagit i Noomaraton, 
en nationell tävling där man gör 
kortfilm på 24 timmar. Sju team 
startade, fem kom i mål.  
 
Vinnarteamen “Film-Jölk” från 
Ölands folkhögskola och Gunilla 
Hellgren från Växjö fick åka 
till riksfinalen på Filmhuset i 
Stockholm. 
 

Filmen “Ettusen-
femhundra” av 

Sandra Penzo från 
Karlskrona vann 

priset för bästa 
orginalmusik på  

den nationella 
Novemberfestivalen  

i Trollhättan

30



Regionala filmframgångar 
 
Producent och filmare André 
Larsson i Växjö har vunnit första 
priset på ART & TUR - International 
Tourism Film Festival i Portugal.  
 
Istudios Visuals i Karlskrona har 
levererat effekter till Johannes 
Nyholms film “Koko-di Koko-da” och 
till Lisa Aschans nya dramakomedi 
“Ring Mamma”.  
 
Filmkreatören Michael Tiedtke  
i Kalmar har gjort videon till  
Dr. Bombays comeback.  
 
TV-serien “Eagles”, producerad av 
Stefan H. Lindén och regisserad av 
Amanda Adolfsson, Oskarshamn, 
var nominerad till internationella  
TV-galan Kid-screen Award i Miami. 

Jasmijn Kooijmans film “To The 
North” är ett av 12 antagna projekt 
till Nordisk Panoramas prestigefulla 
talangsatsning “Doc Forward”.  
 
Carina Henriksson från Högsby 
tilldelades Region Kalmar Läns 
arbetsstipendium för filmen “Cieco”.

Övre bild t v: Karlskrona-vinnarteamet i Trollhättan, övre t h: Alla vinnarna i TellUs Film- 

festival, mitten t h: Johannes Othén och Carina Henriksson som gör filmen “Cieco”,  

bild längst ner t h: Våra två lag som tävlade på Noomaratons riksfinal i Stockholm
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Filmfika 
 
Filmregion Sydost har under 
året hållit flera inspirations- och 
utbildningsträffar för filmare i 
form av filmfika-events som är 
gratis och öppna för alla. 

En filmfika ägde rum i samband 
med Svenska Filmdagarna i 
Ljungby och premiären av den 
regionala kortfilmen “Brinn som 
solen”. 

På Öland ordnades en välbesökt 
träff för filmare med anknytning 
till ön som också resulterade i 
en Facebook-grupp för TV-  
och filmarbetare i sydost. 

Den tredje filmfika-träffen var 
en resa till inspelningen av TV-
serien ”Eagles” i Oskarshamn 
där gruppen fick vara med vid 
inspelningen och gavs inblick 
bakom kulisserna och i olika 
filmfunktioner.  

Kompetensutveckling 
Filmregion Sydost erbjuder 
filmare som bor i regionen 
kompetensutvecklingsstöd på 
upp till 2 500 kr för deltagande 
på kurser, nätverksträffar och 
filmfestivaler ute i landet.  
 
En ung filmare från Region 
Kalmar län fick stöd för att 
delta i Talangdagarna under 
Bergmanveckan på Fårö, ett 
nationellt talangforum som 
anordnas av Filmregionerna.  
 
En ung filmare från Region 
Blekinge fick stöd för att delta i 
dokumentärfilmsträffen Tempo 
Meet Up i Stockholm. 

Dessutom har Filmregion 
Sydost gett stöd till regionens 
filmtalanger för deltagande i 
festivaler, workshops, manuskurs 
och för resa till intagningsintervju 
på högre filmutbildning. 

På Öland ordnades en välbesökt träff för filmare  
med anknytning till ön som också resulterade i en 
Facebook-grupp för TV- och filmarbetare  i sydost

TALANG
UTVECKLING

För att utvecklas  
behöver man inspireras 
och träffa andra filmare 

och förebilder. Vår 
filmfika syftar till att 

stimulera detta och är en 
nätverksträff för aktiva 
regionala filmare i alla 

åldrar. Ofta är träffarna 
kopplade till konkreta 

och kompetenshöjande 
ämnen som är aktuella för 

regionens filmskapare.  
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På Öland ordnades en välbesökt träff för filmare  
med anknytning till ön som också resulterade i en 
Facebook-grupp för TV- och filmarbetare  i sydost

Ovan t v: Bild från 

Talangdagarna på Fårö 

under Bergmanveckan. 

 

Ovan t h: Stefan 

Lindén visar runt på 

inspelningen av Eagles 

i Oskarshamn 

 

Mitten t h: Bild från 

Novemberfestivalen i 

Trollhättan när Sandra 

Penzo, Mateo Lozano 

och Sebastian Chavez 

fick ta emot sitt pris för 

bästa orginalmusik 

 

Nedre bild t h: 

Filmpremiär för 

“Idrottsprofilen” på 

Metropol i Karlshamn. 
 

EAGLES

ETTUSENFEMHUNDRA

IDROTTSPROFILEN
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Filmregion Sydost  
ingår numera i 

Southern Sweden 
Film Commission 
tillsammans med 

Film i Skåne, 
Region Halland 

och Region 
Jönköpings Län. 

 
Målet är fler 
film- och TV-

produktioner i 
sydost, att vår 

region marknads-
förs bättre, och 

att regionala 
filmarbetare 

får fler 
arbetstillfällen   
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Nätverk, samverkan & projekt 
Filmregion Sydost har under 
2019 deltagit i referens- och 
utvecklingsgrupper på såväl 
regional som nationell nivå, 
exempelvis Filmregionerna, 
KulturCrew, Film i Glasriket, 
Svenska Filmdagarna i Ljungby,  
och Teater 16. 

Filmregion Sydost har under 
året även suttit med i arbets-
gruppen för filmkulturella 
frågor inom Regionsamverkan 
Sydsverige.  
 
Gruppen arbetar med gemen- 
samma utvecklingsområden för 
att tillsammans skapa långsiktiga 
modeller för stärkta kreativa 
infrakstrukturer i Sydsverige. 

Filmregion Sydost har även 
deltagit i utredningen “Mer 
filmproduktion i Sydsverige” som 
utredare Bo-Erik Gyberg gör på 
uppdrag av Regionsamverkan 
Sydsverige. Resultatet presenteras 
under 2020. 

Samarbete med Konst i Blekinge
Under året har Filmregion Sydost 
medverkat som samarbetspart 
i Konst i Blekinges projekt 
Katalysator som finansieras av 
Kulturbryggan.  
 
Projektet syftar till att skapa 
en experimentell plats som 
fungerar som katalysator för 
konst-och kunskapsproduktion 
samt rusta upp och utveckla 
verkstäder för kulturverksamhet 
på Kulturcentrum i Ronneby.  
 
Filmregion Sydost bidrar med 
kompetens och kunskap till 
projektet och för att utveckla en 
foto- och filmstudio. Projektet 
löper under två år fram till 2021.

DELTAGAR
KULTURER

Filmregion Sydost ska 
stötta utvecklingen av 

deltagarkulturer i regionen, 
med utgångspunkt i de 

utmaningar som digitali-
seringen innebär för det lokala 
kultur- och föreningslivet i de 

tre regionerna, exempelvis i 
form av generationsväxling 
och förändrade former för 

engagemang. Filmregion 
Sydost ska sprida kunskap 
och erfarenheter om goda 

exempel, finansieringsmodeller, 
plattformar och verktyg för 

deltagande och medskapande.  

En experimentell plats i 
Ronneby som fungerar  
som en katalysator för 
konst- och kunskaps-
produktion



37

KulturCrew
 
Filmregion Sydost samverkar 
tillsammans med övriga regionala 
kulturverksamheter i Blekinge 
och Kronoberg i projektet 
KulturCrew. Även Kalmar län är  
nu på gång att starta upp. 
 
Projektet handlar om att stärka 
barns och ungas delaktighet 
både i kulturutbudet och 
i själva genomförandet av 
kulturevenemang på skolorna. 
Utbildning för kulturcrews 
genomfördes den 25:e februari 
på Lokstallarna i Karlshamn och 
under tre dagar i september och 
oktober på Regionteatern och 
Bergendahlska gården i Växjö.  
 
Under utbildningsdagarna 
erbjöd Filmregion Sydost 
workshops i filmskapande 
och i att arrangera och curera 
filmvisningar. Filmregion Sydost 
bidrar i projektet med kompetens 
om film och media, film som 
kulturupplevelse, filmsamtal, och 
ingår i projektets styrgrupp.  

 
FilmNet - South Baltic  
Film and Culture Network 
 
FilmNet är ett projekt med 
deltagande filmorganisationer 
från Polen, Tyskland, Litauen 
och Sverige. Projektet ingår i 
programmet Interreg South 
Baltic, ett av EU:s gränsregionala 
Interreg-program. 

I februari deltog Filmregion 
Sydost på en konferens i 
Gdansk som anordnades 
av en av projektets polska 

partners; The Baltic Sea Cultural 
Centre. Programmet innehöll 
bland annat studiebesök på 
Gdansks universitetets TV-och 
mediastudio, en biograf med 
fokus på skolbiovisningar och 
filmsamtal, och fantastiska 
European Solidarity Centre. 
 
Urvalet av filmer till Baltic Identity 
Tour-filmpaketet avhandlades 
också under denna träff. 

Nästa konferens för året var 
hos projektets nyaste partner, i 
Rietavas, Litauen. Konferensen 
hade fokus på film för barn och 
unga, samt ett antal studiebesök. 
 
Genom Filmnet-projektet deltog 
Filmregion Sydost på Europa 
Cinemas konferens i Lissabon 
med drygt 500 delegater. Teman 
under konferensen var såväl hur 
marknadsförs biografens unika 
position i ett snabbt föränderligt 
medielandskap till hur man 
når och engagerar den unga 
publiken och visar film på ett 
hållbart sätt.

Projektet handlar 
om att stärka 
barns och ungas 
delaktighet både i 
kulturutbudet och i 
själva genomförandet 
av evenemang på 
skolorna

SAMARBETS
PROJEKT
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Den svenska visningen inom 
Baltic Film Identity Tour arran-
gerades av Filmregion Sydost.  
 
Visningen gick av stapeln under 
Carl Film Festival i Karlskrona i 
augusti. En passande plats för 
detta tema. 
 
Ett kurerat paket med sex kort-
filmer från filmskapare i Sverige, 
Polen och Tyskland följdes av 
ett samtal inför publik mellan 
filmkonsulent Christina Schöning 
från Filmregion Sydost, och 
Agnieszka Lukasiak, svensk 
regissör med rötter i Polen.  
 
Filmerna som visades var: 

SWE / THE FLOOD/ Fikret Atay 
PL / THE BEACH / Dawid Chrachol 
GER / PAN / Anna Roller 
PL / LAST SEASON / Slawomir Witek 
SWE / SKÅDARNA / Kim Sundbeck & 
Paolo Iskra  
 
Slutsatserna från alla visningar 
i Baltic Identity Film Tour redo-
visades i en gemensam tryckt 
publikation som finns att ta del  
av digitalt på filmregionsydost.se.

Hur gick det då? Finns det en 
gemensam östersjö-identitet hos 
regionens unga filmskapare?  
 
Detta är en av flera slutsatser från 
den gemensamma publikationen:

“Screenings of short films of 
young European directors and 
discussions with the audience did 
not give clear answers about this 
identity but became a beginning 
of future dialogue and process!”  
 
Projektet konstaterar även att just 
filmmediet lämpar sig oerhört bra 
för att diskutera komplexa frågor.  
 
Organisationer i projektet (bild): 
LP - Kulturcentrum i Elblag, Polen
PP2 - Filmregion Sydost, Sverige 
PP3 - Euroregion Baltic, Polen 
PP4 - Rietavas Tourism & 
Business Centre, Litauen, PP5 - 
Institute for New Media, Tyskland 
PP7 - Szczecin Filmfestival, Polen

BALTIC IDENTITY  
FILM TOUR

FINNS DET EN GEMENSAM ÖSTERSJÖ-IDENTITET? HUR SER DEN I SÅ FALL UT, OCH HUR AVSPEGLAS DEN 
I ÖSTERSJÖ-LÄNDERNAS FILMPRODUKTION? DET VILLE FILMNET-PROJEKTET UNDERSÖKA OCH LIVLIGA 
DISKUSSIONER TOG VID. FILMER VALDES UT UTIFRÅN OLIKA TEMAN AV ÄMNET IDENTITET, FILMPAKET 
KURERADES OCH SATTES IHOP, OCH VOILÀ! DAGS FÖR FILMVISNING OCH SAMTAL. I FEM OLIKA LÄNDER. 
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- Filmregion Sydost har  
skickat ut 9 press- 
meddelanden under 2019 
 via tjänsten MyNewsdesk.

- Filmregion Sydosts  
verksamhet har figurerat i  
media minst 103 gånger  
under 2019. (Se pressarkiv  
2019 på filmregionsydost.se  
för en komplett lista).

- 27 nyhetsbrev till filmare, 
pedagoger, arrangörer och 
beslutsfattare har skickats 
ut under året, till totalt 1787 
prenumeranter. 

- På filmregionsydost.se har  
vi publicerat 67 blogginlägg 
under 2019.

- Vår webbsida har haft  
222 77 besök av 15 613  
besökare under 2019.  

- 61 % av besökarna på vår  
webb var mellan 18 och 34 år.

- Filmregion Sydost har 626 
följare på instagram

- 1167 följare på Facebook

- 277 följare på Twitter

- 194 medlemmar i 
Facebookgruppen “TV- och 
filmarbetare i sydost”. 

- Vårt nätverk Filmsyster på 
Facebook har 118 medlemmar. 

 

 
KOMMUNIKATION

Filmregion Sydosts 
verksamhet har  
figurerat i media  
minst 103 gånger  
under 2019

Filmregion Sydost har i 
uppdrag att sprida kunskap 
och erfarenheter inom det 

filmkulturella uppdraget ut i 
regionen. Under 2019 har vi 

nått följande resultat:
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Filmregion Sydosts  
styrdokument för  
verksamheten baseras på  
de nedan formulerade 
horisontella perspektiven. 
 
 
Hållbarhet
Filmregion Sydost eftersträvar 
social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet i hela vår verksamhet. 

Verksamheten arbetar aktivt efter 
handlingsplan och policys när 
det gäller miljö, tillgänglighet, 
mångfald och jämställdhet. 

Under året har Filmregion 
Sydost inrättat ett nytt kontor 
i Karlshamn, detta för att bidra 
till ökad hållbarhet för såväl 
personal som målgrupper i 
verksamheten. Många möten 
hålls digitalt. Verksamheten 
använder i huvudsak kollektiva 
transportmedel såväl inom som 
utom regionen. 

Barn och unga
Filmregion Sydost arbetar med 
att lyfta barnens och de ungas  

behov och röster såväl i de egna 
arrangemangen som i samverkan 
med andra verksamheter.  
 
Barn och unga-perspektivet ska 
genomsyra all Filmregion Sydosts 
verksamhet. Filmregion Sydost har 
under 2019 medverkat i ett nätverk 
via Region Kalmar Län för att 
implementera Barnkonventionen i 
verksamheten. 

Interkulturell utveckling och 
mångfald
Filmregion Sydost eftersträvar en 
bredd av kulturer och mångfald i 
de berättelser som når oss genom 
såväl stödansökningar som i vår 
regionala filmfestival.  
 
Vår verksamhet ska bidra till 
filmupplevelser, möten och 
interaktion mellan människor från 
olika kulturer, med en ömsesidig 
respekt för varandra. 
 
Under 2019 finns många goda 
exempel på detta som filmfika, 
filmpedagogiska projekt och 
samverkansprojekt ihop med 
civilsamhällets aktörer. 
 

Internationellt perspektiv
Filmen är en mycket inter-
nationell konstform och bransch. 
Filmregion Sydost verkar för att 
få in detta perspektiv redan i 
talangutvecklingsstadiet. 

Under året har Filmregion Sydost 
bland annat medverkat i “Filmnet”-
projektet med partners i Polen, 
Tyskland och Litauen. Utbytet syftar 
till ett gemensamt lärande och 
utbyte mellan nationerna kring 
Östersjön. 

Regionens filmfestivaler är 
viktiga arenor för möjligheter 
till internationell samverkan. 
Filmregion Sydost verkar för 
att fler möjligheter skapas till 
internationella perspektiv och 
samarbeten för våra filmaktörer  
i regionen.

Jämställdhet
Filmregion Sydost jobbar aktivt 
med jämställdhetsintegrering i vår 
verksamhet. Det handlar om vilka 
vi lyfter fram som förebilder, men 
också hur vi kommunicerar med 
våra målgrupper och hur vi fördelar 
våra stöd.  
 
Vi har ett uppföljningssystem som 
hanterar könsuppdelad statistik 
och har tydliga direktiv att följa vad 
det gäller tex produktionsstöden. 
Vi reflekterar löpande över resultat 
och fördelning och utifrån detta 
genomför vi åtgärder för att bidra 
till ett jämställt samhälle.

Under 2019 har jämställdheten i 
våra stöd till filmproduktion nått 
upp till våra mål när det gäller 
produktionsstöd. Inom snabba 
cash fortsätter vi med arbeta för 
att uppnå en jämn fördelning av 
stöden. 

Tillgänglighet 
Filmregion Sydost följer direktiven 
för en tillgänglig hemsida enligt 
den manual som Kulturrådet 
föreskriver. Det gäller såväl 
information som gränssnitt och 
textning av filmer på Youtube.

Verksamheten använder 
tillgänglighetsanpassade lokaler 
vid publika arrangemang som 
fortbildningsdagar, regional 
filmfestival och filmfika.

 
KOMMUNIKATION

HORISONTELLA

PERSPEKTIV
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Filmregion Sydosts styrelse består av 
förtroendevalda politiker från verksamhetens 
huvudmän Region Blekinge, Region Kronoberg 
och Region Kalmar län. 

Styrelsen 2019 har bestått av: 

Ordförande
Kevin Ny (C), Region Blekinge

Vice ordförande
Rickard Karlsson (L), Region Kronoberg

Ledamöter
Ingemar Almkvist (S), Region Kronoberg
Saad Benatallah (S), Region Kalmar Län
Pär-Gustav Johansson (M), Region Kalmar Län
Patrik Sjöstedt (S), Region Blekinge

Ersättare
Lovisa Alm (S), Region Kronoberg
Håkan Belin (M), Region Kronoberg
Ingegerd Petersson (C), Region Kalmar Län
Åke Nilsson (KD), Region Kalmar Län
Inger Åkesson (KD), Region Blekinge
Egzonita Maxhuni (S), Region Blekinge 

STYRELSEN
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Flobrandt, Stefan H Lindén, Simon Maage,
Lydia Arvidsson Shukur, Anders Nord, 
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