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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
Malmö Arab Film Festival- MAFF

Organisationsnummer
802462-8292

Adress
Kanalgatan 3

Postnummer och ort
211 40 Malmö

Kontaktperson
För- & Efternamn
MOUHAMAD KEBLAWI

E-postadress
info@maffswe.com

Telefon
040 615 80 55

Mobiltelefon
+46704852016

Notifieringar
E-post
Organisationens hemsida
www.maffswe.com

Uppgifter för utbetalning
Kontotyp

Kontonummer

Bankgiro

813-1237

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

E-postadress

Telefon

amal_keblawi@hotmail.com

0707820672

Bifoga aktuella stadgar
MAFF Stadgar 2020.pdf (148 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

18

Antal organisationer som är medlemmar i föreningen

0

Antal stödmedlemmar eller motsvarande

0

Summering

18

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.
MAFF vill främja visningsmöjligheterna av konstnärlig och nyskapande film från hela arabvärlden. Filmen får agera både brobyggare
mellan olika kulturer, men även plattform för marginaliserade röster.
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Verksamhetsbeskrivning
Beskriv verksamhetens innehåll och de arrangemang och aktiviteter ni genomför och planerar.
På grund av rådande situation kan man läsa av i Verksamhetsbeskrivning att det inte är mycket förändringar sedan 2020 till 2021.
Detta beror på pandemin (Covid-19) som skett under 2020 i hela världen.
Den stora årliga filmfestivalen utgör det huvudsakliga och utan jämförelse det mest betydelsefulla evenemanget och aktiviteten under
verksamhetsåret. Malmö Arab Film Festival 2021 kommer genomföras under oktober 2021 och utgöra den tionde upplagan av
festivalen. MAFF 2021 kommer omfatta sammanlagt 6 dagar och 50-70 långfilmer, kortfilmer och dokumentärer. Festivalen kommer
presentera en rad nya programpunkter och projekt tillika en allmän ökning av de projekt och program som festivalen redan driver.
MAFF presenterar tävlingssektioner i kategorierna långfilmer, dokumentärer och kortfilmer. Det är en mycket betydelsefull del av
festivalen att presentera tävlingssektioner i programmet och har starkt bidragit till att befästa MAFF som en betydelsefull internationell
festival. Tävlingsprogrammen är själva grundstommen i festivalen och en omfattande del av vad som har bidragit till MAFFs
ryktbarhet, med tävlingssektionerna för långfilm, kortfilm och dokumentär och priser som delas ut under respektive filmkategori. I
anslutning till detta, så har det starka filmprogrammet gett upphov till en stor publik dragningskraft då filmerna håller hög kvalitet och
är av internationell karaktär. Invigningsceremonin med festivalens uppmärksammade röda matta event, kommer 2021 att hållas på
Malmö Rådhus och invigningsfilmen visas på biograf Royal. Samtliga regissörer och en del av skådespelarna från de deltagande
filmerna i tävlingsprogrammet är inbjudna till Malmö under festivalen. Festivalen kommer att alltså bjuda in ett stort antal
internationella gäster från den arabiska världen och företrädesvis de som är kopplade till filmerna på festivalen; regissörer,
manusförfattare, skådespelare, skådespelerskor, men även internationella festivalarrangörer av arabiska filmfestivaler, kritiker och
media. Festivalen eftersträvar alltid en bred representation från olika produktionsländer, såväl i som utanför arabvärlden. Gästerna
kommer att medverka vid publiksamtal innan och efter visningarna, på seminarier, och under särskilda publikmöten. Under festivalen
presenterar MAFF en uppsättning av fokus och panoramor som går i enlighet med tematiken för festivalen under detta år. Vi förväntar
oss vid 2021 års festival en besöksfrekvens på omkring 9000 personer. Malmö Arab Film Festival har under det senaste verksamhetsår
kommit att fokusera allt mer på yngre målgrupper genom barn- och ungdomsprojekt, skolbiovisningar och möten mellan regissörer,
skådespelare och skolklasser. Denna utveckling vill vi fortsätta under 2021 med skolbiovisningar för klasser på grundskolan och
gymnasiet. Vi vill organisera interaktiva möten med arabiska regissörer och skådespelare som besöker festivalen under festivaldagarna
med konceptet Möte med filmare. MAFF kommer under festivaldagarna fortsätta med koncepten masterclasses i samarbete med
universitet och högskolor runtom i Skåne (Malmö Universitet, Lunds Universitet, Högskolan Kristianstad, etc.) samt återinföra
seminariedelen i festivalprogrammet. Masterclasses innebär att en av våra gäster och drivna internationella gäster genomför en
inspirerande föreläsning med ett givet tema i samarbete med universitet. Vi kommer även introducera ett mer allomfattande
seminarieprogram under festivaldagarna som ligger under samma koncept som masterclasses. Parallellt med festivalen löper MAFF
Market Forum, MMF. Utgångspunkten för marknaden är att skapa en smältpunkt för den arabiska och europeiska industrin med
särskilt fokus på Sverige och Skandinavien. Med MMF vi vill möjliggöra samproduktion mellan Sverige, Skandinavien och
arabvärlden. MMF kommer att omfatta en rad initiativ, tjänster och partnerskap som ansluter den internationella, arabiska och
skandinaviska filmindustrin.
Arab Women Film Festival 2021 kommer genomföras under mars och bestå av tre festivaldagar, i Helsingborg och Malmö. Ett brett
och innehållsrikt program med långfilmer, kortfilmer och dokumentärer, såväl som seminarium, föreläsningar och utställningar.
Utgångspunkten är att skapa en allomfattande filmfestival som verkligen kan lyfta upp och belysa de frågor som festivalen arbetar för
och med! Festivalen kommer genomföras på Biograf Röda Kvarn i Helsingborg och Panora i Malmö Det är en betydelsefull del av
Arab
Women Film Festival 2021 att få möjlighet att bjuda in gäster, både internationella som nationella och regionala, till festivalen, såsom
filmskapare, regissörer, författare och kulturpersonligheter som kan lyfta temana som festivalen adresserar, delta i seminarium, möta
publiken, osv. AWFF 2021 kommer innehålla: 5 långfilmer, 2 dokumentärer, 5 kortfilmer, 2 seminarium, 1 föreläsning, 1 utställning, 1
kulturbazaar. Utöver detta driver MAFF en års omfattande turné där vi besöker , Luleå, Stockholm, Göteborg och håller i mindre
filmfestivaler.
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Organisation och personal
Beskriv här nuläge och planering för
organisationens uppbyggnad, ledning och ansvarsfördelning
anställd personal och arbetsuppgifter
Organisationen för Malmö Arab Film Festival består av:
Mouhamad Keblawi, grundare, general manager och konstnärlig ledare för organisationen,
Mouhamad Abo Watfa producent och designer. Sara Lundgren MAFF i Skåne koordinator Och Lubna Abo watfa som
publikutvecklare. Dania Hassan MAFF Market Forum koordinator med MAFF kommer under några månader före festivalen anställa
ytterligare personal för att ansvara all regional verksamhet, internationella gäster, resor och transport osv. Veckan innan festivalen
kommer ytterligare personal tillkomma. Under festivalveckan kommer volontärer och assistenter tillkomma för att hjälpa till
projektens fullkomliga genomförande.
MAFF vill ge möjligheter till många ungdomar från hela Skåne att arbete som volontärer under festivaldagarna på olika form av
arbete. till exempel MAFF 2019 gav möjligheter till 27 ungdummer från hela Skåne att praktisera arbete i festivalen.
Gällande personal så har samtlig personal varit lågavlönad och MAFF har till ytterst stor del behövt förlita sig på arbetskraft från
arbetsförmedlingen och volontärarbete, något som inte är hållbart för föreningen i förlängning. För att kunna hålla MAFF flyttande
och fortsätta framåt i en hållbar utveckling behöver MAFF kunna förlita sig på en stabil ekonomi från sina huvudstödgivare som är:
Malmö Stad, Region Skåne, Film i Skåne och Svenska Filminstitutet.
Detta är av yttersta vikt för MAFF och är nödvändigt om verksamheten ska kunna behålla det innehåll och den kvalitet som finns idag.
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

Planerat 2021

Konstnärlig personal

0

0

Administrativ och teknisk personal

4

4

Övrig personal

1

1

Summering

5

5
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Jämställdhet
Beskriv organisation, verksamhet och publik ur ett jämställdhetsperspektiv samt hur ni arbetar med jämställdhetsfrågor.
Malmö Arab Film Festival arbetar med jämställdhet som en viktig del av vår agenda. Detta är i vår mening avgörande för att en
organisation eller förening ska fungera. Inom organisationen har vi en jämn fördelning av kvinnor och män, tillika en blandning av
personer med olika etniska, kulturella och sociala bakgrunder. Detta gäller även de tillfälligt anställda och assistenterna som arbetar
med oss under projektproduktionerna.
Med en mångfacetterad uppsättning av bakgrunder så skapas alltid de bästa förutsättningarna för att göra en fantastisk och nyansrik
filmfestival.
Under de produktioner vi hittills har genomfört har vi haft en hög andel kvinnliga regissörer och huvudroller. Vi anser att lyfta film där
kvinnlig representation är hög, både i produktionsledet och på duken, är ett viktigt steg att ta i filmbranschen där manlig dominans
fortfarande är väldigt hög. Vi på MAFF kommer därför att fortsätta ha detta som tema och merparten av våra internationella gäster
kommer att vara kvinnor i branschen. Jämställdhetsperspektivet är en betydelsefull del av själva syftet med arrangemanget. Både män
och kvinnor i olika ålder besöker våra festivaler och arrangemang.
Malmö Arab Film Festival är en organisation som handlar just om demokratins grunder. att skapa tillgängliga plattformar för samtal
och möten. Här är den regionala profilen oerhört viktig. Att skapa tillgänglighet för hela Skåneområdet till evenemanget, att
tillgängliggöra samtalet såväl mellan publik som mellan filmskaparna. Ett rum där alla möts på en likvärdig nivå. Öppenhet, förståelse
och tolerans har varit grundbultar för de produktioner vi genomfört tidigare över hela Sverige, så även i Skåneregionen.
MAFF handlar i grunden om att bidra till en ökad mångfald, jämlikhet och tolerans i samhället. Vi vill verka för att olika etniska,
sociala och kulturella grupper ska mötas med filmen som sammanhållande kitt. Vår publik består av såväl vana biografbesökare som
personer som inte har för vana att gå på bio eller kulturfestivaler. Filmdagarna ger denna publik en chans att samtala med varandra och
diskutera. Vår målsättning är att fördjupa, bredda och utveckla befintliga samarbeten mellan olika kulturer och skapa en handfast
grund för mångfald.
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.
MAFF har sedan april 2017 sitt kontor på Kanalgatan 3 i Malmö.
Under året samarbetar MAFF med Folkets Bio Panora, Biograf Spegeln, Royal och en rad andra aktörer i Malmö för uthyrning av
lokaler och andra biograf aktörer i hela landet för uthyrning av lokaler.
MAFF kontorsutrymmen är utrustade med möbler såsom stol, bord, soffa,, belysning och hyllor. Vi har även all relevant
kontorsmaterial, och köket är utrustat med alla nödvändiga vitvaror. Av teknisk utrustning har all personal en personlig bärbar dator
dessutom har vi 3 surfplattor, en kassadator, en lamineringsmaskin, kortbetalning-maskin, en TV skärm och en professionell kamera.
Vår plan att digitalisera verksamheten kommer att kräva att vi införskaffar bland annat skärmar för att exempelvis kunna använda i
biograferna under festivalen (som info.skärmar).
Digitaliseringen kommer att kräva en investering överlag, för att vi ska kunna övergå så mycket som möjligt från papper till digitalt.
Hyr ni permanenta lokaler?
Ja
Förhyrda lokaler
Typ av lokal kan exempelvis vara scen, repetitionslokal, verkstad, kontor eller galleri.

Typ av lokal

kontor
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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.
Pandemin har inte bara påverkat mänskligheten utan också för Maffs planering. Idag är vi fortfarande i maj månad och den stora
festivalen är i oktober, men än idag vet vi inte hur det kommer att se ut då.
Det finns oro i luften på kontoret och många planer som skulle ägt rum och många beslut som skulle redan tagits har fått vänta på hal
is och därför har vi beslutat att flytta vissa verksamheter som tex kvinnodagar, turnén och annat till hösten eller till 2021, men till nu
det är svårt för oss att se förändringar för MAFF 2021, vi kan komplettera vårt ansökan senare
Långsiktig planering 2022-2023
Sammanfatta kort planerade väsentliga förändringar och förväntad utveckling för 2022-2023.
- Utveckla Festival publikarbete.
- Coacha och utveckla andra arrangörer i Staden för att möta den efterfrågan som finns för att tillgängliggöra ny arabisk film, bland
annat från skolor och bibliotek i Malmö på olika stadsdelar.
- Utvecklingen mobilappar
- Digitalisera alla MAFF arkiv papper med mera
-Texta filmer på svenska (Skolbio) för öka intresse för arabiska filmer.
- Att höja värdet på alla festival priser vilket ger festivalen större värde mellan alla andra festivaler i hela världen
- Få till stånd en långsiktigt hållbar organisation inför 2023

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.
MAFF vänder sig till staden mångfald. Målgruppsarbetet kommer att riktas till hela Malmö, Skåne och Sverige nationellt och
internationellt. MAFF har kommit att byggas utifrån sin publik - en interkulturellt sammansatt publik i alla åldrar och med alla
etniciteter och kulturella bakgrunder.
Människor från alla etniska grupper besöker arrangemangen - detta är denna uppblandning som gör MAFF till vad det är. Vi prioriterar
ett publikarbete med fokus på barn och ungdomar - under 2019 var sammantaget omkring 60 % av alla våra besökare under 25 år.
Barn- och ungdomsperspektivet är en ofrånkomlig del av organisationen.
Vi arbetar mycket med samarbeten med andra aktörer och deras nätverk för att utifrån ämne, produktionsland etc. finna en intresserad
publik.
Detta möjliggör också att ekonomiskt svaga alternativt marginaliserade aktörer, då vi inte primärt fungerar kommersiellt, kan
samarbeta med oss för att t ex presentera ett mindre tema- arrangemang. Detta är i grunden en demokratisk fråga, att alla ska ha
möjlighet till kultur, berättelser och det offentliga rummet samt kunna vara delaktiga i olika processer; att såväl genomföra ett
arrangemang som att möta en publik. Vi arbetar också mycket med riktad marknadsföring och ibland med översättningar av
information till olika språk. Vi arbetar även med mobil och
uppsökande filmverksamhet (såsom våra arabiska filmfestivaler och skolbiovisningar runtom i hela regionen) för att se och lyssna av
vilka intressen som finns på olika håll. Vi är alltid öppna för förslag och lyhörda för olika strömningar i samhället, aktuella ämnen på
såväl den lokala som internationella arenan och genom vårt omfattande nätverk kommer vi i kontakt med nya projekt och
publikgrupper. Ämnet är dessutom under konstant diskussion i föreningen och här lutar vi oss aldrig tillbaka utan prövar alltid nya
metoder.
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Hur ska ni nå era målgrupper?
Beskriv er kommunikation och marknadsföring och vilka kommunikationskanaler ni planerar att använda.
MAFF presenteras på en egen hemsida, länkar på andras hemsidor, digitala nyhetsbrev, Facebook sida med över 23400 likes i
skrivande stund (endast Göteborg Filmfestival och Stockholm International Film Festival av svenska filmfestivaler har fler), andra
sociala medier, affischer, flyers och andra trycksaker mm. Festivalen producerar dessutom en festivalkatalog på engelska och svenska.
Pressmeddelande går ut såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. Media och filmbransch bjuds in från
Malmöregionen, hela landet och arabvärlden. Samtliga samarbetspartners som nämns kompletterar dessutom marknadsföringen med
sina respektive kontakt- och nätverk samt kanaler, vilka är mycket omfattande och omfattas av såväl lokala och regionala som
nationella och internationella upptagningsområden, för att öka tillgången till olika mål- och publikgrupper. En stor del av
marknadsföringen sker på flera språk; svenska, engelska och arabiska för att öka tillgängligheten och
möjliggöra för fler mål- och publikgrupper att ta till sig informationen. Alla filmerna som visas under året kommer att vara på arabiska
men är textade på engelska eller svenska, vilket möjliggör för bredare mål- och publikgrupper.
MAFF arbetar aktivt med foto, film och video för att marknadsföra verksamheten, via hemsida, Facebook-sida och vår Youtube-kanal.
Vi filmar och fotar alla våra evenemang och produktioner och sprider detta via nämnda kanaler.
Vi kan se hur vi regionalt kommit att underlätta marknadsföring enormt genom att det skapats lokala
ambassadör-organisationer/förening som en följd av samarbete med MAFF. Dessa genomför värdefulla insatser för marknadsföring på
lokal nivå.

Aktuella kommunikationsinsatser
Bifoga eller länka till aktuellt material i urval från 2020. Det kan exempelvis vara trycksaker, webbsidor eller säsongsprogram.
BOBUP 2019.pdf (1,52 MB)
MAFF Katalog 2019_compressed.pdf (4,66 MB)
MAFF Market Forum - Schedule.pdf (1,74 MB)
MAFF Poster 2019.pdf (2,7 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Lägg till länkar
Beskrivning
av länk

Länk

Artikel Aftonbladet

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RRQykd/dags-for-arets-arabiska-filmfestival-i-malmo

Artikel Vårt Malmö

https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Vart-Malmo/Vart-Malmo-artiklar/2019-09-25-Stjarnglans-pa-arabisk-filmfestival.html

Egypt to day

https://www.egypttoday.com/Article/4/75606/Malm%C3%B6-Arab-Film-Festival-concludes-on-Oct-8

Sydsvenskan

https://www.sydsvenskan.se/2019-10-08/har-ar-vinnarna-pa-malmo-arab-film-festival

Sydsvenskan

https://www.sydsvenskan.se/2019-10-04/vital-filmvag-fran-tunisien

4. Resultat och effekter
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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
MAFF föddes ur Malmö demografiska karta och ett behov att berika kultur- och filmlivet i staden - att på riktigt skapa en interkulturell
plattform för människor att mötas på. Festivalen blev snart ett internationellt faktum, och har kommit att göra staden till ett slags
centrum för den arabiska filmen i Europa, och verkligen satt staden på kartan i hela arabvärlden.
MAFF har kommit att genomgå en lika snabb och omvälvande som fantastisk utveckling, där föreningen gått allt mer från att endast
producera den stora festivalen under hösten till att ha en års omfattande verksamhet med en stor uppsättning av olika arrangemang och
projekt - i hela Sverige. Målsättningen för festivalen som organisation är att i allt högre grad fortsätta sin utveckling mot att bli ett
kulturellt organ som riktar sig ut mot hela regionen och bidrar till att utveckla Malmö som mångkulturellt och även filmiskt centrum i
Sverige.
Målsättningen med MAFF verksamheten är att;
- Främja visningsmöjligheterna av viktig, konstnärlig och nyskapande film från hela arabvärlden. Det vill säga främja visning av och
diskussion kring film som ger insikt om människors politiska och sociala villkor.
- Informera och debattera om media, det vill säga industrins politiska, sociala och samhälleliga roll samt verka för åsikts- och
yttrandefrihet på film och media området.
- Att visa och sprida filmer från arabiska produktionsländer, så att fler berättelser är i omlopp än de på marknaden dominerande. Vi vill
arbeta för en återväxt inom filmbranschen och lyfta fram kommande generationer filmare.
- Verka för att hela den egna organisationen, verksamheten och mötet med publik- och målgrupper genomsyras av bred etnisk
representation,mångfald, inkludering, delaktighet, integration, jämlikhet, jämställdhet och demokrati.
- Verka för att barn och ungdom får tillgång till en omfattande kvalitativ filmverksamhet i Malmö och lyfta fram de alternativa och
kvalitativa arabiska barnfilmerna som en motvikt till den kommersiella filmen.
- Verka för att fler kvinnor i filmbranschen kommer fram.
- Verka för att marginaliserade grupper och ämnen i samhället ges möjlighet att möta en publik och får tillgång till det offentliga
rummet, såväl som samarbetspartners i arrangemang som i programsättning.
Vi vill jobba för att filmen, som konst- och kulturform, ska ha samma status som bild- och scenkonsten och att vi kan arbeta utan
direkt kommersiell hänsyn. Vår verksamhet vill inkorporera kompetensutveckling för såväl personal som mål- och publikgrupper. Vi
vill skapa en plats för samarbeten och samverkan mellan olika aktörer på såväl den lokala och regionala som den nationella och
internationella arenan samt att verksamheten ska spegla Malmö demografiska karta.

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

1150000

Budgeterade totala intäkter

4786000

Bilaga för ekonomi
Bifoga den ifyllda ekonomibilagan här.
Verksamhetsstöd 2021 - Ekonomibilaga.xlsx (19 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.
Så som fallet är för många film- och kulturorganisationer, är även MAFF underfinansierat. Den mest överhängande riskfaktorn är
alltså att få budgeten att gå ihop, dvs att genomgående kunna hålla en hög professionell nivå i alla avseenden.
Under de senaste åren har inneburit för Malmö Arab Film Festival då som organisationen strävat efter att finna en stabilitet med de
grundläggande verksamhetsstöd som föreningen erhåller. Året har inneburit en skapa stabilitet för föreningen efter tidigare år med
förlust, detta har bland annat varit omöjligt, (Malmö Arab Film Festival har minus resultat på räkenskapsår 2019 (-293671 SEK).
För att kunna hålla MAFF flyttande och fortsätta framåt i en hållbar utveckling behöver MAFF kunna förlita sig på en stabil ekonomi
från sina huvudstödgivare som är: Malmö Stad, Region Skåne, Film i Skåne och Svenska Filminstitutet. Detta är av yttersta vikt för
MAFF och är nödvändigt om verksamheten ska kunna behålla det innehåll och den kvalitet som finns idag.
Finansieringsprocesserna omfattas även av ett framtida behov av ytterligare ekonomiska medel till: driftkostnader, medel till årligen
återkommande och egna producerade arrangemang och lönekostnader. Finansieringsprocesserna omfattas även av ett framtida behov
av ytterligare ekonomiska medel till:
- Fördjupning och utveckling av publikarbete.
- Coachning och utveckling av andra arrangörer i staden för att möta den efterfrågan
som finns för att tillgängliggöra ny arabisk film, bland annat från skolor och bibliotek.
- Fördjupning och utveckling av digitalisering av MAFF
Dessutom vill MAFF genomföra en översyn av verksamhetens struktur, ansvarsfördelning och ekonomi för att få till stånd en
långsiktigt hållbar organisation inför 2021.

Har ni pågående verksamhetsstöd?
Ja

6. Verksamhetsstatistik
Genomför ni publika kulturarrangemang?
Ja
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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

Prel. antal
arr. 2020

Målgrupp

Prel. antal
publik 2020

Planerat
antal arr.
2021

Planerat
antal publik
2021

Malmö Arab Film Festival

Offentlig

45

6000

50

7000

Arab Women Film Festival

Offentlig

8

1200

10

1500

Film + Musik - Arabisk afton

Offentlig

3

600

5

1500

MAFF Market - Forum

Offentlig

25

400

30

1500

Skolbio visningar

Förskola/skola

10

800

15

1150

91

9000

110

12650

Summering

Publika arrangemang utanför Malmö
Typ av arrangemang

Prel. antal arr. 2020

Arab Women Film Festival Helsingborg

Prel. antal publik
2020

Planerat antal arr.
2021

Planerat antal
publik 2021

8

800

10

1200

Skolbio visningar

12

1200

12

1200

MAFF Turne

24

3000

30

3500

Summering

44

5000

52

5900

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
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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.
Workshop, möte (Critics Without Borders)
Critics Without Borders är den fjärde upplagan av ett projekt där MAFF uppmärksammar filmkritikens betydelse för yttrandefriheten
och det demokratiska samtalet; projektet bygger broar mellan kritikerkollegor i Norden och de arabiska länderna, och skapar en
plattform för utbyte och samarbete.

7. Övriga bilagor
Övriga bilagor
Det kan exempelvis vara en fördjupad verksamhetsplan eller en extra bilaga om budgeten.
MAFF Verksamhetsplaner 2021.pdf (196 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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