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Ansökan om medel till Nordisk Panoramas Childrens Choice Award
KN-2019-1737
Sammanfattning

Nordisk Panorama har av Kulturförvaltningen ansökt om 25tkr som prissumma till vinnaren av
Childrens choice Award ur filmprogrammet Young Nordic. Då Kulturförvaltningen föreslår en
formalisering av ett annat pris, publikpriset för Nordisk Panorama, är inte ett ytterligare pris
prioriterat. Kulturförvaltningen föreslår att ansökan avslås.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden avslår Nordisk Panoramas förfrågan.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-04-08
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-05-20
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-06-04
Kulturnämndens arbetsutskott 2019-06-11
Kulturnämnden 2019-06-18
Beslutet skickas till

Nordisk Panorama filmfestival
Ärendet

Nordisk Panorama filmfestival är en av Malmös tre internationella filmfestivaler. Festivalen visar
ett hundratal av de bästa nordiska kort- och dokumentärfilmerna för Malmöpublik, bransch och
övrig tillrest publik. Eventet arrangeras sedan 2013 permanent i Malmö, efter att tidigare ha
alternerat mellan fem nordiska städer, varav Malmö var den svenska staden. I september 2019
arrangeras festivalen för 30:e gången.

SIGNERAD

Nordisk Panorama uppbär verksamhetsstöd från Kulturförvaltningen och dess branschdelar,
Nordisk Panorama Forum och Nordisk Panorama Market, genomförs med stöd från
Näringslivskontoret.
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Under festivalen delas flera priser ut: Best Nordic documentary, Best Nordic Short film, Best
New Nordic Voice samt Nordisk Panorama Audience Award. Det sistnämnda publikpriset om
25 tkr har Kulturförvaltningen stått för.
Nordisk Panorama har inkommit med en förfrågan om att Kulturförvaltningen även kan stå för
en prissumma om 25 tkr för priset Childrens Choice Award, instiftat 2014.
Priset är kopplat till filmprogrammet Young Nordic, ett filmprogram med kortfilmer riktat till
barn och unga i åldern 9–13 år som görs i samarbete mellan Nordisk Panorama, Malmö stads
skolbio och BUFF filmfestival. De utvalda filmerna tävlar om filmpriset Childrens choice Award
där den unga publiken får rösta.
Kulturförvaltningen fördelar flera filmpriser under BUFF Malmö stads barnfilmpris (100 tkr)
samt under MAFF Malmö stad publikpris (25 tkr).
Kulturförvaltningen har haft dialog med festivalen och för Nordisk Panoramas del är det
prioriterat att formalisera det publikpris om 25tkr som delas ut under festivalen.
Kulturförvaltningen föreslår ett avslag på denna ansökan.

Ansvariga

Pernilla Conde Hellman, Kulturdirektör

