SVERIGES FILM- OCH VIDEOFÖRBUND

DET SJÄLVKLARA VALET
FÖR DIG SOM ÄLSKAR FILM!

Ett medlemskap som berikar ditt filmskapande

Är du filmskapare och vill träffa människor med samma intresse? Behöver du ekonomisk
hjälp till din filmproduktion? Vill du utveckla ditt filmande? Vill du få möjlighet att visa dina
filmer för andra? Om du svarat ja på en eller flera av dessa frågor så ska du bli medlem
i Sveriges Film- och Videoförbund (SFV) . Här kommer du få tillgång till nätverk i Sverige
och internationellt. Vi ger dina filmprojekt ekonomiskt stöd. Genom oss får du möjlighet att
visa upp dina filmer.
SFV är ett riksförbund inom det ideella kulturområdet. Vi har som mål att nå och binda
samman alla som sysslar med film: från den ideella filmaren till den etablerade regissören,
från filmskolestudenten till produktionsbolagen. SFV deltar i filmevenemang och bygger
kontakter med bransch och institutioner. Därmed är vi en filmpolitisk röst. Vi verkar också
internationellt och sprider den svenska filmen i världen.
Alla som sysslar med film är välkomna till oss – enskilda filmare, föreningar, filmklubbar
och filmskolor. SFV är det självklara valet för alla som sysslar med film!

”Under förra året gjorde vi filmen ”Korsettkungen i Höganäs”.
Vi fick totalt 75 000 kronor i tre olika typer av bidrag tack vare
vårt medlemskap i SFV”.
Thomas Merlöv, Vice ordförande Skånes Film och Videoklubb

Maya och Liam

Som medlem i SFV får du:
• anmäla dina filmer gratis till Sveriges Kortfilmsfestival,
Sveriges äldsta filmfestival, som vi årligen anordnar.
• möjlighet att söka våra filmstipendium.
• delta i våra filmvisningar, inspirationsdagar och
workshops som vi arrangerar över hela landet.

Gå med i SFV, var aktiv,
gör film, skicka in
– du blir sedd, får stöd
och stora möjligheter!

• möjlighet att engagera dig i någon av våra arbetsgrupper
och därigenom få ett större nätverk.

Tack vare SFV har vi fått möjlighet att åka till den
internationella filmfestivalen UNICA två år i rad.
2018 i Tjeckien och 2019 fick vi följa med till
Holland.

• hjälp att driva din filmproduktion som studiecirklar,
vilket resulterar i pengar till ditt projekt! SFV har ett
nära samarbete med Kulturens bildningsförbund.
En filmproduktion med 3 medarbetare kan ge dig 12 000 kr
i cirkelbidrag/år. Är ni 5 personer kan detta ge dig
24 000 kr osv. Vi tillsammans med Kulturens bildningsförbund hjälper dig organisera upp ditt cirklande!

På dessa festivaler fick vi delta i workshops (Tjeckien Animation/ Holland - Spelfilm) tillsammans med andra
unga filmskapare från hela Europa. Upplevelser som
utöver en bredare kunskap om filmskapande även har
gett vänner för livet och kontakter inom branschen.
2019 tävlade vi dessutom på UNICA med vår egen
film "Big and Strong", vilket var otroligt givande.

• ekonomiskt stöd för filmvisningar, bidrag för fortbildning etc.

Vi har genom SFV fått information och tips kring andra
festivaler, som SFV samarbetar med eller anordnar,
vilket har bidragit till nya möjligheter för oss.

Fotograf, bild ovan: Lena Åkeson

Välkommen att bli medlem i SFV
och stöd vårt arbete för 150 kr/år!
Medlemskapet tecknas enkelt på
sfvforbund.se

Vi vill att film ska göras av alla
Vi vill att film ska handla om alla
Vi vill att film ska ses av alla

Film Crew | Fårösund
Sveriges Film- och Videoförbund
Gröna gatan 14A kv
151 32 Södertälje

E-post: info@sfvforbund.se
www.sfvforbund.se

Film Crew erbjuder yrkesutbildning till filmarbetare med möjlighet till specialisering inom en specifik yrkesroll. Vår ambition är att vara landets främsta
filmarbetarutbildning. För undervisningen står kompetenta filmhantverkare och
gästlärare från svensk och internationell filmbransch. Under utbildningen får du
som deltagare delta i producerandet av en dramaserie som produceras i filmstudion Kustateljén. Film Crew samarbetar med utbildningar, produktionsbolag
och filmarbetare från Sverige och världen. Utbildningen är en del av Gotlands
Folkhögskola och bedrivs i Fårösund på norra Gotland.

Läs mer och gör din ansökan på:
www.gotlandsfolkhogskola.se

Skapa din
egen historia!

Kulturama Filmskola i Stockholm är
till för dig som brinner för att berätta
med film. Utbildningen är utformad för
att ge en stabil grund för professionell
verksamhet – vare sig du vill skriva
manus, regissera, arbeta med filmfoto,
ljud, klippning eller bli producent.

INSTITUTIONEN FÖR FILM OCH MEDIA. SVERIGES
BREDASTE UTBILDNING FÖR FILM, RADIO OCH TV.

För mer information:
www.kulturama.se/utbildningar/filmutbildningar

Stipendier och bidrag för konstnärlig verksamhet

www.konstnarsnamnden.se

Film i Dalarna verkar för ett levande filmlän utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. Vårt uppdrag är att utveckla och stödja
filmkulturell verksamhet inom områdena: barn och ungdom, produktion och
visning/evenemang, vilket bland annat sker genom:
•
•
•
•

att stötta det pedagogiska arbete som pågår bland barn och ungdomar för att öka möjligheten att uppleva och skapa med rörliga
bilder, både i skolan och på fritiden
att stödja och talangutveckla filmare och filmproduktioner med anknytning till länet
att arrangera och stötta regionala filmfestivaler, filmvisningar och premiärer i samarbete med länets biografer,
att skapa förutsättningar för att filmarbetare ska kunna verka och bo i Dalarna.

Läs mer på www.filmidalarna.se och följ oss på Instagram, Twitter och Facebook
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Projektstöd, arbetsstipendier samt bidrag till internationella
resor och utbyten för enskilda konstnärer.

