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Verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2021 - Ansökan
1. Organisation och kontaktuppgifter
Organisation och kontaktperson
Organisationens namn ska vara det namn som finns registrerat hos Skatteverket.
Under Kontaktperson skriver ni kontaktinformation till den person som skriver ansökan. Kommunikation sker under Mina sidor
via en meddelandefunktion som kopplas till e-postadressen som anges här. Det går bra att ange en gemensam e-post (exempelvis
info@exempel.se) och telefonnummer.
Organisationens namn
FilmCentrumSyd

Organisationsnummer
846002-7900

Adress
Monbijougatan 17 E

Postnummer och ort
21153 Malmö

Kontaktperson
För- & Efternamn
ANNELI HENRIKSSON

E-postadress
annelie@filmcentrumsyd.se

Telefon
040-79579

Mobiltelefon
0704-951292

Notifieringar
E-post
Organisationens hemsida
www.filmcentrumsyd.se

Uppgifter för utbetalning
Kontotyp

Kontonummer

Plusgiro

534341-3

Organisationsform
Ideell förening
Styrelsens ordförande
Vi behöver kontaktuppgifter till ordföranden som är ytterst ansvarig för organisationen och dess ekonomi.
Namn
Fredric Ollerstam

E-postadress
fredric@preamp.se

Telefon
0706099906

Bifoga aktuella stadgar
Stadgar Fo&#776;reningen FilmCentrum 2017.pdf (29 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Medlemsantal 2020
Om ni exempelvis inte har några stödmedlemmar anger ni "0" i det fältet.
Antal
Antal enskilda personer som är medlemmar i föreningen

165

Antal organisationer som är medlemmar i föreningen

0

Antal stödmedlemmar eller motsvarande

0

Summering

165

2. Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2021
För handläggningen av ansökan är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om samma information finns i en
kompletterande bilaga. Om ni behöver ge mer detaljerad information kan ni bifoga en sådan i steg 7 Övriga bilagor.
Verksamhetsplanen innehåller följande avsnitt:
Målsättning
Verksamhetsbeskrivning
Organisation och personal
Jämställdhet
Lokaler och utrustning
Sammanfattning av planerade förändringar 2021
Långsiktig planering 2022-2023
Sammantaget ska ni ge en beskrivning av planerad verksamhet med information om nuläge och utveckling. Vi rekommenderar att ni
förbereder underlag till varje avsnitt innan ni börjar fylla i.
Målsättning
Beskriv den övergripande målsättningen för er verksamhet.
En grund för professionella och utövare att skapa film och rörlig bild av hög kvalité och vara en sammanbindande faktor mellan
enskilda filmskapare/konstutövare, filmbransch och visningsplattformar.
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Verksamhetsbeskrivning
Beskriv verksamhetens innehåll och de arrangemang och aktiviteter ni genomför och planerar.
FC Syd är en centrumbildning inom Filmområdet och har som sådan ett grunduppdrag från Kulturrådet om att stödja yrkesverksamma
filmare/filmarbetare i regionen med kompetensutveckling och förmedling av uppdrag. I vår kompetensförsörjning utgör
produktionsstödet i form av teknik och handledning en stor del, dels för att det hjälper filmare att utveckla sitt filmspråk, men också för
att det stärker filmen som konstart då flera berättelser kommer fram. Vi hanterar totalt ett 70 tal ansökningar om året, och beviljar
omkring 45-50 produktionsstöd om året, samt hantera och beviljar också ekonomiskt stöd i form av Stipendiet, vilket omfattar ett 30
tal ansökningar per år. Stipendiet är ett samarbete med Film i Skåne.
Förutom att vara en stödfunktion för filmare och filmarbetare med stöd i form av handledning och teknik så är vi också en
arbetsförmedlande organisation som skapar arbetstillfällen för våra medlemmar.
FC Syd är den enda organisationen i Skåne som ger produktionsstöd till kort-och dokumentärfilmare som består av teknikstöd,
handledning, och kontaktförmedling och där det inte finns krav på medfinansiering eller att man driver ett eget företag. Vi kan
konstatera att produktionsstödet i form av produktionsutveckling ökar och att vi är en viktig instans att vända sig till i ett initialt skede
av en filmproduktion. Allt i syfte att bli redo att söka finansiering och/eller att hitta rätt medarbetare till produktionen och som vill ta
ytterligare ett steg vad det gäller att öka produktionsvärdet i sin film. Vi anser att vårt produktionsstöd inte endast handlar om
stöd/teknik till själva produktionen. I förlängningen skapar vi, genom vårt stöd, en möjlighet att kunna genomföra sina filmprojekt. Det
innebär också att de utvecklar sig själva och nya idéer samt är attraktiva på arbetsmarknaden, när större produktioner spelar in i
regionen som behöver arbetskraft.
Förutom kärnverksamheten för våra medlemmar, bedriver FC Syd även ARF-Antirasistiska filmdagar, och har gjort så sedan vi
startade verksamheten 1993. ARF har således varit en del av FC Syds verksamhet under lång tid och är en väl integrerad del. Via ARF
verksamheten når vi, förutom skolungdomar, även unga vuxna och har kontinuerliga samarbeten med andra kulturorganisationer,
verksamheter och bibliotek, som når ungdomar. I förhållande till en utveckling av filmverksamhet för unga ser vi vår ARF verksamhet
som en betydande nätverksplattform att nå nya grupper och samarbetspartners.
Kompetensförsörjning
Förutom produktionsstöd har våra nuvarande lokaler erbjudit möjlighet för filmarna att genomföra castings samt produktions och
nätverksmöten. Men vi har också bedrivit filmarträffar, kurser, workshop, masterclasses, samt samarbete med andra filmaktörer. Detta
är något vi vill fortsätta med.
Då vi inför 2021 måste byta lokaler och i skrivande stund inte vet till vilka lokaler, så är det lite svårt att bedöma i vilken omfattning
själva den fysiska mötesplatsen vi har idag, går att återskapa. Vi kan bara konstatera att det är och har varit viktig för våra medlemmar,
men också för oss som organisation.
Mötesplatsen har ju skapat möjlighet för kompetenshöjande insatser, Filmarträffar med nätverkande och möjligheter att skapa nya
kontakter, men också möjlighet att utnyttja för produktionsmöten, casting och andra sammankomster. Vi har också verkat i lokalerna
tillsammans med andra filmverksamheter och ser fortsatt att det är viktigt att så långt som det är möjligt skapa ett "filmkluster". Vi
undersöker också möjligheter att utveckla digitala visningsfönster, men också möjlighet till kompetensutveckling "digitalt". Något som
i så fall kan spridas till fler.
FC Syd har ett utvecklat samarbete med många av de större filmfestivalerna såsom Buff, Nordisk Panorama, Imagenes del Sur, IFEA
(International Female Film Festival), MQF (Malmö Queer Film Festival, Feministisk Filmfestival samt MAFF, (Malmö
ArabFilmfestival).
Förutom ARF visningarna som i första han riktar sig till barn och unga så bedriver FC Syd även FilmBar, som uteslutande visar
Skånskproducerad kortfilm. Vi har även ett nordiskt samarbete inom ARF, med Salaam Film & Dialog i Köpenhamn, Norpa
kulturfestival i Finland och Finno Ugri filmfestival i Estland. Detta samarbete fortskrider alltjämt om än digital för tillfället. De
planerade workshopen vi skulle göra under detta år är nu framflyttade till 2021. Syftet är metodutveckling kring att arbeta med att
utforska "The Gap", mellan yngre och äldre.
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Organisation och personal
Beskriv här nuläge och planering för
organisationens uppbyggnad, ledning och ansvarsfördelning
anställd personal och arbetsuppgifter
Vi är en centrumbildning organiserade som en medlemsförening. Ytters ansvarar styrelsen för verksamheten och har även
arbetsgivaransvar.
Verksamheten leds av verksamhetsledare som har ansvar för personal, ekonomi, lokaler och drift.
Under 2021 planerar FilmCentrum Syd i nuläget att ha följande personal anställd:
Verksamhetsledare som arbetar långsiktigt med utveckling, finansiering, samt löpande ekonomi och personalansvar. Är FilmCentrum
Syds ansikte utåt.
Produktionskoordinator som sköter det dagliga arbetet med kontakt med filmare, teknik, kurser och arrangemang.
Medlemskoordinator som sköter medlemsarbete, planering av Filmarträffar och andra arrangemang, samt samverkan kring kurser och
produktionsstöd.
ARF-koordinator som arbetar med Antirasistiska filmdagar löpande över året samt övriga ARF samarbeten.
Teknikansvarig som ansvarar för all in och utlämning av teknik i samband med produktionsstöd samt underhåll och uppdatering.
Utvecklar och ansvarar också för digitala tjänster.
Personal - omfattning
Ange antal anställda omräknat till normala heltidsanställningar per kalenderår. Exempelvis innebär 1 heltidsanställd och 1
halvtidsanställd under hela året 1,5.
Konstnärlig personal: utövande konstnärlig personal. Skådespelare, musiker, dansare, regissörer, bildkonstnärer,
författare etc.
Administrativ och teknisk personal: ledning, producenter, assistenter, ljud- och ljustekniker etc.
Övrig personal: städpersonal, garderobspersonal etc.
Preliminärt 2020
Konstnärlig personal
Administrativ och teknisk personal
Övrig personal
Summering

Planerat 2021
0

0

4,55

4,55

0

0

4,55

4,55

Jämställdhet
Beskriv organisation, verksamhet och publik ur ett jämställdhetsperspektiv samt hur ni arbetar med jämställdhetsfrågor.
Vi arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor ur flera aspekter, såsom kön, etnicitet, socioeknomisk bakgrund, funktionsvariation mm. Vi
är aktiva i frågor som rör könsfördelning inom filmområdet, och är noga med vem vi anlitar för föreläsning, visningar mm ur ett
genusperspektiv. Filmområdet är särskilt ett områden där det är viktigt att vara uppmärksam på vem som får synas och vilka
möjligheter det finns att ta del av olika historier och olika människors perspektiv. Det är särskilt viktigt att det finns möjlighet för alla
att kunna spegla sig i det som visas. Genom våra projekt och samarbeten stödjer vi en ökad mångfald, ex.vis genom Latinamerika i
fokus, IFEMA, Feministisk festival, MQF-Malmö Queer filmestival, MAFF-Malmö arab filmfestival. Även inom vår ARF
verksamhet, som i huvudsak arbetar mot fördomar inom alla områden, samt antirasism och för mänskliga rättigheter är frågan i fokus.
Vi försöker utveckla nya samarbeten med organisationer som når grupper med funktionsvariationer och vi försöker även sprida vår
verksamhet utåt för att nå personer med olika socioekonomisk bakgrund och geografisk hemvist. FilmCentruym Syds medlemmar
består i stort sett av 50 % kvinnor och 50 % män.
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Lokaler och utrustning
Beskriv här nuläge och planering för
permanenta och tillfälliga lokaler i Malmö
teknik och utrustning
Uppgifter om hyreskontrakt lämnas i nästa fråga.
Våra permanenta lokaler på Monbijougatan kommer att genomgå en renovering på cirka ett år och vi måste flytta under tiden.
Huruvida det blir aktuellt att flytta tillbaka 2022 är för oss svårt att svara på i nuläget. Totalt sett så är dagsläget med pandemin en
utmaning för hela samhället. Att då samtidigt behöva bryta upp från lokaler som vi har suttit i i nästa 10 år och etablerat en väl
fungerande verksamhet och mötesplats gör inte utmaningen lättare. Vi har kort om tid på oss och ska vara ute redan i december i år
2020.
Just nu lägger vi därför mycket tid på att titta på lokaler och vi tänker både stort och smått. Vi tittar både på större lokaler som vi skulle
kunna hyra ihop med andra filmverksamheter, men också mindre lokaler för endast våra behov. Det finns för och nackdelar med både,
och vi har inte för avsikt att agera som hyresvärd framöver, men vi håller ändå möjligheten öppen för att samlokalisera. Det finns
också en rädsla för att vi förlorar känslan av tillgänglighet om vi bara har ett kontor. Det är därför viktigt att det blir en väl avvägd
lokal som kan kännas inbjudande både för etablerade men också unga filmintresserade/verksamma.
Vad det gäller teknik, så är det som vi vid tidigare tillfällen har sagt att vår största utmaning handlar om hur vi kan hålla vår utrustning
uppdaterad och bäst möjligt fungerande. Den tekniska sidan av filmindustrin utvecklas väldigt fort och vi har konstant behov av att
förnya vår utrustning för att matcha marknadsstandarden så att våra filmare alltid kan använda dem. Om vi inte kan skapa
förutsättningar för att för nya vår teknik så leder det ovillkorligen till färre filmproduktioner och oberoende filmare eftersom
marknaden kräver speciell utrustning med specifika funktioner och därför är det viktigt för oss att följa marknaden och behovet från
våra filmare. Förutom förnyelse så kräver ändå den teknik vi har, som används flitigt, underhåll och uppdateringar. Och i de fall vi
hittar bra samarbeten och ser möjligheter att skapa "prova på" verksamhet för yngre målgrupper så kräver också det teknisk utrustning,
om än inte på samma kostnadsnivå.
Hyr ni permanenta lokaler?
Ja
Förhyrda lokaler
Typ av lokal kan exempelvis vara scen, repetitionslokal, verkstad, kontor eller galleri.

Typ av lokal

Kontor/mötesplats

Adress

Kontraktstid t o
m

Yta i kvm

Monbijougatan 17 E

397

2020-12-31

För
publika
lokaler:
max antal
publik
0

Sammanfattning av planerade förändringar 2021
Beskriv kort planerade väsentliga förändringar under 2021 jämfört med tidigare. Det kan exempelvis gälla innehåll, omfattning,
organisation, personal och lokaler.
De förändringar ni beskriver ska relatera till er verksamhet före påverkan av corona-pandemin.
Samtidigt som corona-pandemin fick vi besked på att vi inte får sitta kvar i våra lokaler eftersom de ska renoveras. Hur detta påverkar
vår verksamhet under 2021 är i dagsläget svårt att svara på. Vi har väl fungerande lokaler i dagsläget, och har också fått en indikation
på att det finns möjligheter att flytta tillbaka efter renoveringen, men vi vet då ej till vilken kostnad. Det finns en del scenario där vi
tänker att vi antingen åter skapar ett "kluster", och försöker hitta större lokaler som vi kan samutnyttja med andra av våra
samarbetspartners. Det finns stora fördelar med det då det skapar möjlighet för att ha en större mötesplats. Det andra alternativet
bygger på att vi söker kontorslokaler endast för FC Syd och vi kan se en fördel också med det.
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Långsiktig planering 2022-2023
Sammanfatta kort planerade väsentliga förändringar och förväntad utveckling för 2022-2023.
Det är många förändringar just nu som gör att det är svårt att sia om framtiden. Förändringar kan ju vara både på gott och ont. Vi har
fortsatt en stor efterfrågan på vår kompetens och vår kärnverksamhet, både vad det gäller vårt produktionsstöd, kompetensutveckling,
men också visning/spridning och oss som mötesplats. Vi kommer fortsatt att jobba mot att öka stödet från Kulturrådet, men vi ser
också möjligheter till utvecklingen mot yngre målgrupper i samarbeten med övriga stödverksamheter. Vilka lokaler vi kommer att
landa i framöver kommer att ha en avgörande betydelse på utvecklingen av FilmCentrum Syd framåt.

3. Målgrupper och kommunikation
Målgrupper i Malmö - vilka vill ni nå och varför?
Det kan exempelvis gälla åldersgrupper, kön, geografisk hemvist eller språklig bakgrund. Om ni riktar er till nya eller återkommande
målgrupper kan också vara viktigt. Tänk även på att ta med information om tillgänglighet för personer med funktionsvariation.
Statistik över publik/deltagare vid arrangemang och aktiviteter anges i steg 6 Verksamhetsstatistik.
FilmCentrum Syds primär målgrupp i egenskap av centrumbildning är professionella filmare/filmarbetare i Malmö och Skåneregionen,
men även filmare och filmarbetare på väg in i branschen t.ex. elever från filmutbildningarna, som vi i första hand erbjuder
produktionsstöd och kompetensutveckling för att utveckla och stödja filmbranschen i stort.
Vi har även unga filmintresserade i vår medlemsbas som behöver hjälp med att karnalisera sitt stora filmintresse. Det finns en stor,
vilja, kreativitet, lust och förmåga att göra film, men det kräver också praktiska kunskaper om hur man konkretiserar sina idéer. Detta
är en målgrupp som vi avser att jobba vidare med och fortsätta utveckla och bredda. I dagsläget så samlokaliserar vi med Share Music
& Performing arts, som är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. De gör ett gediget arbete för att
skapa förutsättningar för att personer med funktionsvariation ska kunna delta i konst och kulturlivet, både vad det gäller scenkonst med
också musik och film. Tillsammans försöker vi skapa förutsättningar för de som är filmintresserade att ta del av vårt produktionsstöd.
ARF verksamheten är en pedagogiskt verksamhet som riktar sig i första hand till barn och unga inom skolvärlden, både grundskola,
gymnasieskola, Kom Vux, SFI och folkhögskolor. ARF riktar sig också till en bred allmänhet inom ramen för samverkansprojekt.
Vår övriga visningsverksamhet, såsom FilmBar, filmarträffar och övriga visningssamarbeten tillsammans med ex. vis Folkets Bio
Malmö, riktar sig såväl till filmarbetare i vitt spektra som till en filmintresserad allmänhet.
Hur ska ni nå era målgrupper?
Beskriv er kommunikation och marknadsföring och vilka kommunikationskanaler ni planerar att använda.
Vi når våra medlemmar dels genom samarbeten med Boost Hbg och Film i Skåne där vi besöker och arrangerar workshops på
filmutbildningarna såsom Skurup och Fridhems fhsk.
ARF verksamheten marknadsförs via mailutskick, facebook, hemsida och via Kulturkartan och pedagog Malmös evenemangskalender.
Genom ARF:s samarbeten marknadsförs vi via andra organisationers programblad som ex. Latinamerika i fokus, FN-dagen mot
rasism, Förintelsens minnesdag. Vi har även hemsida, nyhetsbrev och Facebookgrupp, samt gör riktade utskick till våra målgrupper.
Vi avser också att framåt utveckla vårt nätverk och utökat vårt samarbetet med andra filmverksamheter, allaktivitetshus, och bibliotek.
Dels direkt genom ARF, men också utifrån FilmCentrum Syds kärnverksamhet.
Aktuella kommunikationsinsatser
Bifoga eller länka till aktuellt material i urval från 2020. Det kan exempelvis vara trycksaker, webbsidor eller säsongsprogram.
NYHETSBREV.pdf (538 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Lägg till länkar
Beskrivning av länk

Länk

FilmCentrum Syds hemsida

www.filmcentrumsyd.se

ARFs hemsida

Ny hemsida under konstruktion

Samarbete med IFEMA

https://filmcentrumsyd.se/2020/01/31/ifema-swedish-shorts-champagne/

Världspoesidagen

https://filmcentrumsyd.se/2020/01/28/varldspoesidagen-18-mars/

4. Resultat och effekter
Resultat och effekter
Beskriv och motivera kort om och hur er verksamhet bidrar till
utveckling av Malmös kulturliv
god tillgänglighet för publik och medverkande med olika bakgrund och förutsättningar
goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare i Malmö
FilmCentrum Syd är en viktig kugge i filmlandskapet i Malmös kulturliv. Vi är en kompetensplattform inom filmområdet och har en
tydlig position både lokalt i Malmö och i regionen. Genom vår verksamhet är vi med och bidrar till utvecklingen av filmområdet men
tangerar också indirekt andra kulturområden såsom, teater, musik, författar mm. Genom våra publika arrangemang såsom FilmBar,
Filmarträffar och samverkan med andra filmfestivaler och filmorganisationer, så stärker vi ytterligare filmen som kulturyttring. Vi ser
också fortsatt att våra lokaler, och vår lokalisering är viktig för vår framtida utveckling, och vi anser att ett Filmkluster skapar
förutsättningar för nätverkande, utbyte av idéer, möte och nya projekt inom filmområdet. Det är fortsatt så att Malmö och Skåne saknar
en högre filmutbildning varför vårt produktionsstöd är viktigt för utvecklingen av filmen som konstart.
FilmCentrum Syd arbetar med att främja konstartens ställning, förmedla och generera uppdrag från tredje part till medlemmarna samt
arbetar aktivt för att bredda medlemmarnas arbetsmarknad. Förutom förmedling av kortare eller längre uppdrag till produktionsbolag,
så anlitar FilmCentrum Syd filmare/medlemmar i lokal former av kurser, föreläsningsuppdrag, samt kortare anställningar som
pedagoger mm, som direkt generar intäkter till våra filmare. Vi arbetar även aktivt med att förmedla uppdrag från 3-dje man ex.
skapande skola projekt.
Genom vårt stöd i form av projektutveckling, teknikstöd, men också kontaktförmedling till branschen skapar vi möjlighet för filmarna
att få sina projekt finansierade och genom det skapas arbetstillfällen för övriga medlemmar att arbeta inom dessa projekt.

5. Ekonomi
Sökt belopp och totala intäkter för 2021
Summorna ska vara desamma som ni anger i ekonomibilagan.
Ange belopp i kronor
Sökt belopp för verksamhetsstöd från Malmö kulturnämnd

1050000

Budgeterade totala intäkter

3129264

Bilaga för ekonomi
Bifoga den ifyllda ekonomibilagan här.
Verksamhetsstöd 2021 - Ekonomibilaga (1).xlsx (20 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Kommentarer till ekonomibilagan
Det kan vara värdet av insatser som inte syns i budgeten, till exempel från sponsorer och samarbetsparter eller ideellt arbete. Annan
viktig information kan handla om större förändringar.
Det är i dagläget väldigt svårt att göra en prognos över intäkter och utgifter för 2021. Dels ser vi att det fortsatt är problem att öka
stödet från KUR via vår riksorganisation eftersom dialogen inte är den bästa, men vi gör vad vi kan och tycker att denna frågan är både
viktig och prioriterad.
Vi vet ännu inte vad resultatet för 2020 blir och har under året fått söka extra stöd, som vi i skrivande stund inte vet om vi får.

Har ni pågående verksamhetsstöd?
Ja

6. Verksamhetsstatistik
Genomför ni publika kulturarrangemang?
Ja
Publika arrangemang i Malmö
Här fyller ni i information om arrangemang som riktas till en offentlig publik samt till barn och unga inom förskola och skola. Fyll i
uppgifter om olika slags arrangemang på separata rader.
Typ av arrangemang
Exempelvis föreställning, utställning, föredrag, seminarium, visning, konsert eller workshop.
Ange även om det är exempelvis gästspel, samarrangemang, eller på olika platser.
Varje egen större produktion namnges på separata rader. Gäller främst för scenkonst.
Publikantal
Om publiken vid samma tillfälle besöker flera arrangemang ska de bara räknas en gång. Gäller exempelvis vid festivaler
eller föreställningar med ett påföljande samtal.

Typ av arrangemang

Målgrupp

Prel. antal
arr. 2020

Prel. antal
publik 2020

Planerat
antal arr.
2021

Planerat
antal publik
2021

FilmBar

Offentlig

2

250

2

250

Filmarträffar

Offentlig

5

150

5

150

Noomaraton woskhop/ & visning

Offentlig

2

220

2

220

ARF Skolvisning & Samtal

Förskola/skola

6

1500

8

1700

ARF film & samtal allmänhet

Offentlig

2

300

2

300

ARF målgruppsinriktad visning

Förskola/skola

2

35

2

35

19

2455

21

2655

Summering
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Publika arrangemang utanför Malmö
Typ av arrangemang

Prel. antal arr. 2020

Prel. antal publik
2020

Planerat antal arr.
2021

Planerat antal
publik 2021

FilmWorkshop

1

13

1

13

Pitch

2

25

2

25

Summering

3

38

3

38

Är ni en teater- eller dansgrupp?
Klicka på Hjälp för att se vilka organisationer med återkommande verksamhetsstöd som ska svara på frågan.
Nej
Har ni verksamhet som inte riktar sig till en publik?
Det kan exempelvis vara kurser, workshops, branschträffar eller daglig träning (såsom dans).
Ja
Andra aktiviteter i Malmö
Viktig information kan vara:
Typ av aktiviteter, målgrupper och eventuella samarbetsparter. Målgrupper kan exempelvis vara deltagare inom

en viss åldersgrupp, medlemmar eller professionella utövare inom ett konstområde
Omfattning. Exempelvis antal aktiviteter och deltagare under 2021.
A ntal enskilda personer som deltar aktivt i verksamheten och hur många av dessa som är Malmöbaserade. Ange
preliminärt för 2020 och planerat för 2021.
Ta inte med uppgifter om repetitioner, medlemsmöten, arbetsmöten eller liknande.
Vi genomför kontinuerligt kurser, masterclasses och nätverksträffar som både vänder sig till medlemmar men också övriga
intresserade som tar del av vårt utbud. I vanliga fall genomför vi cirka 4-5 filmarträffar/event, och 2-3 kurser per år. Därutöver
genomför vi frukostträffar och informations möten, själva eller i samarbete med andra centrumbildningar som bedriver verksamhet
som ligger nära vår. I dagläget är vi ca 165 medlemmar, som är olika mycket aktiva beroende på om de har en produktion på gång,
eller om de väljer att delta på kurser och event. Den största gruppen är malmöbaserade, ca 47 %.
Kompletterande statistik för verksamhet i Malmö
Beskriv omfattningen av aktiviteter under 2020 och 2021 som ni inte redovisat i ovanstående frågor.
FilmCentrums kärnverksamhet som centrumbildning är att ge våra medlemmar produktionsstöd i form av handledning och
utvecklingsstöd, inspelningsteknik och redigering. Vi hanterar omkring 80-90 ansökningar årligen, varav ett 20 tal rör ansökningar till
ett stipendium om 5000 kr som vi delar ut i samarbete med Film i Skåne. Resterande ansökningar rör vårt produktionsstöd. Vi beviljar
ett 50-55 tal stöd varav ett tiotal rör stipendiet. Vi erbjuder också våra lokaler för produktionsstöd, möten och sammankomster och
ombesörjer och bokar det. vi genomför ca 4-6 kurser eller workshops per år, samt ett antal filmarträffar och frukostmöten och i bland i
samarbete med andra centrumbildningar. Detta är någonting som vi framgent vill fortsätta kunna erbjuda, men bygger naturligtvis på
att vi hitta lämpliga lokaler.
Vi har just nu ett nordisk samarbete med Danmark, Finland, och Estland, med stöd av Nordiska fonder. Det rör sig om utbyte och
kompetensutveckling av metoder att nå unga och skapa möte mellan unga och äldre. Vi skulle fysiskt har träffats under året, men har
fått lägga det åt sidan, och har under tiden digitala möten.
Vi sitter också med FilmBranschrådet och har tillsammans med övrig centrumbildningar en dialog med arbetsförmedlingen AF kultur
hur vi kan utveckla arbetet kring förmedlande verksamhet och arbeten som vi förmedlar. Kontakten med AF Kultur har utvecklats
under åren och vi tycker att vi har en bra och väl fungerande dialog. Vi har ett medlemsantal på ca 165 st varav dom flesta är
professionella filmare, men vi har också filmare på väg. En tredjedel av medlemmarna är boende utanför Malmö, runt om i regionen.

7. Övriga bilagor
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Övriga bilagor
Det kan exempelvis vara en fördjupad verksamhetsplan eller en extra bilaga om budgeten.
Ansökan 2021 Malmö stad.pdf (356 KB)
Statistik medlemmar.pdf (382 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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