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Syfte
Utveckla mittnordiskt nätverk
Öka samarbetet mellan filmare i 
regionen
Stärka filmare

Det gör vi genom:
-Nätverksträffar Åre
-Digitala nätverksträffar
-Lokala nätverksträffar
-Mentorskap
-Gränsregionala mötesplatser



FÖRDELAR MED SAMARBETE ÖVER GRÄNSEN
-En större kritisk massa i hela mittnordenregionen

-Totalt sett ett stort nätverk av talangfulla filmare inom olika yrkesområden, men relativt få 
verksamma i varje län.

-Stor kompetens hos deltagande filmare, de fungerar som mentorer för varandra, stärker och ger 
support.

-Vi får tillgång till ett stort nätverk av expertis genom våra samlade kontakter. Utökar våra 
kontaktytor genom att samarbeta.

-Vi utbyter erfarenheter och lär oss av varandra, samt får input från andra projekt och 
arbetsmodeller i våra två länder.

-Samverkan mellan filmare över två länder ger möjlighet till finansiering i två länder.



UTMANINGAR

Problematiskt med kortare 
anställningar i annat land för 
filmarbetare.

Gällande själva projektet och 
samarbetet har inga problem 
eller utmaningar 
förekommit.



                     4 träffar i Åre x 20 deltagare

Experter inbjudna till Åre

Turid Rogne
Mona Hoel
Anna G Magnusdottir
Amanda Kernell
Natalie Alvarez Mesén
Marte Vold
Andrea Östlund
Franciska Eliassen



10 st DIGITALA NÄTVERKSTRÄFFAR för kärngruppen

KOMMUNIKATION
Internt. Regelbundna 
teamsmöten varannan 
vecka. Gemensamma 
dokument på google docs.

Extern kommunikation via 
mejllistor + webb och 
sociala medier. Samt 
personlig kontakt 
telefon/mejl.



10 st DIGITALA seminarier/Frukostseminarier

INBJUDNA EXPERTER

Niki Lindroth Von Bahr
Anna Eborn
Lisa Ohlin
Bente Maalen
Anna Lian
Petra Revenue
Solveig Sigmond Ræstad
Maja Holand
Ellen Tejle
Sarah Mosses
Ingrid Galadriel Aune Falch
Kjersti Greger



15 st Lokala Nätverksträffar

Branschträffar och workshops 

Västernorrland, Jämtland och Trøndelag-
med inbjudna experter från SVT och Norsk
Filminstitutt samt regissörer och                                                 r
producenter som Jon Blåhed, Sibylle Kuttz
Freddy Neumann, Elin Sander, mfl.



MENTORSKAP

Mentorer
Petra Revenue
Josefine Adolfsson
Turid Rogne
Kjersti Grunditz Brennan
Audun Kvitland Røstad 
Jørgen Meyer 
Patrick Sobieski



Gränsregionala mötesplatser

Träffar i samband med
Filmfest Sundsvall
Minimalen Trondheim
Kosmorama Trondheim
Kortfilmskonvent Trondheim



RESULTAT
Nya samarbeten & Nya samarbetsformer (det digitala blev det normala)

-Flera Co-produktioner på gång
-Några filmskapare har i perioden påbörjat 
 långfilmsproduktion
-Våra filmskapare har lärt känna varandra
-Stärkt självförtroende
-Gränsen är inget hinder för samverkan



Hur lever resultaten vidare?

-Den kompetens vi bygger upp hos filmarna finns kvar.
-Samarbetet skapar långsiktiga relationer mellan filmarna. 
-Vi har upparbetat en rutin och deltagarna har upptäckt 
styrkan med att ha ett nätverk över landsgränsen.
- Ökt proffesjonalisering og kredibilitet hos finansiörer. 



-Skapat en modell i projektet.
-Ett fungerande genuint nätverk, vilket är unikt.
-Inbjudna experter pratar positivt om nätverket nationellt
-Deltagarna träffas. Får input av en expert som är på en högre nivå. 
Presenterar sina filmprojekt i olika stadier (tidigt idéstadium, under 
produktion, eller färdig film). 
-Viktigt att tidigt få chans att formulera sig kring sitt projekt och vara 
tvungen att presentera det för en mindre grupp i ett tryggt 
sammanhang + få feedback.
-Viktigt med återkommande mötesplatser, fysiskt och digitalt.
-Bra mix att mer etablerade och nya filmare möts.

LÄRDOMAR



Nøkkelen i projektet

Vi har utgått från filmarnas behov och formulerat projektet 
utifrån dessa.
Vi har också byggt vidare på tidigare Interregprojekt


