
Norrköpings Filmnäringsdag 2020
27 november på Cnema

till 

VÄLKOMMEN
Årets Filmnäringsdag bjuder på samtal med högaktuella gäster, 
live-pitchar och flera smakprov ur de senaste produktionerna som 
är på gång i Norrköping.

I år får du möta en av Sveriges största regissörer, Tomas Alfredson, och höra 
honom berätta om sin konstnärliga process. Du får även en inblick i den kom-
mande Norrköpings-inspelningen av långfilmen Dog Born i regi av Isabella 
Carbonell. Tomas Eskilsson, strategichef på Film i Väst, analyserar framtidens 
filmlandskap både nationellt och globalt. Den prisbelönta regissören Goran Ka-
petanovic berättar om sin process med den hyllade serien Kalifat. Dagen av-
slutas med live-pitchar med lokala filmare som coachats av producenten och 
pitchcoachen Helene Granqvist. Under pauserna visar vi utvalda klipp ur kom-
mande produktioner som fått stöd av Norrköpings Filmfond.    

Välkommen att följa livesändningen av årets Filmnäringsdag!

Dagen modereras av 
Svenska Filminstitutets 

presschef, 
Jan Göransson. 

Praktisk info
När: 27 november 9:30-15:30
Var: Livestreamat evenemang
Anmälan: Maila till anmalan@cnema.se, skriv 
“Anmälan livestreaming” och ditt namn. 
Vi behöver din anmälan senast den 25 november.

Norrköpings filmfond
Cnema, Kungsgatan 56, 602 33 Norrköping
Tel: +46 (0)11 15 26 50 | E-post: norrkopingsfilmfond@norrkoping.se
www.norrkoping.se



Välkomna
Kultur-och fritidsnämndens ordförande 
Olle Johansson hälsar välkomna. 

09:40 - 10:30

09:30 - 09:40 

10:45 - 11:10

I huvudet på Tomas Alfredson
Möt en av Sveriges mest välrenommerade regis-
sörer, Tomas Alfredson, i ett samtal med Jan Gö-
ransson från Svenska Filminstitutet. Tomas har 
regisserat skådespelaren Tom Hardy, arbetat med 
den välkände fotografen Hoyte van Hoytema och 
gjort succé både i Sverige och utomlands med verk 
som The Snowman, Tinker Tailor Soldier Spy, Låt 
den rätte komma in, Fyra nyanser av brunt, Solda-
ter i månsken och Killinggänget. Hans senaste film 
Se upp för Jönssonligan har premiär i december 
2020. Hur har hans filmskapande utvecklats över 
tid? Vilka typer av förfrågningar får han idag och 
vad drömmer han om? Vi undrar också hur det kom 
sig att han valde att göra Jönssonligan och hur han 
upplevde att det var att spela in i Norrköping.

Dogborn: kommande 
långfilmsproduktion i Norrköping
Manusförfattaren och regissören bakom fram-
gångsrika kortfilmen Boys, Isabella Carbonell, har 
precis gått in i förproduktionen av hennes komman-
de långfilm. Carbonells efterlängtade dramathril-
ler om trafficking, Dogborn, spelas in i Norrköping 
under 2021. Artisten Silvana Imam gör sin skåde-
spelardebut i en av huvudrollerna. Tillsammans 
med produktionsbolaget bakom filmen, Momento 
Film, berättar hon om hur ett hjärteprojekt på bästa 
vis kommer vidare till finansiering och distribution. 
Vi är också nyfikna på om de hittat filmens loca-
tions i Norrköping ännu?

Dogborn produceras av Farima Karimi, Erik An-
dersson och David Herdies på produktionsbolaget 
Momento Film. Filmen görs inom ramen för talang-
satsningen Moving Sweden, ett samarbete mellan 
Svenska filminstitutet och SVT. Övriga finansiärer 
är bland andra Norrköpings Filmfond.

PROGRAM

10:30 - 10:40 PAUS

11:10 - 11:20 PAUS

10:40 - 10:45 KNACKNINGAR Frida Kempff (Läsk)



11:25 - 12:20
Framtidens filmlandskap
Tomas Eskilsson, strategichef på Film i Väst, ana-
lyserar filmlandskapet både nationellt och globalt.
Hur påverkas filmen av digitaliseringen, strea-
mingtjänsterna och pandemin? I vilken omfattning 
kommer svensk långfilm produceras? Kommer pro-
duktionsbolagen att överleva? Vad behövs för att 
skapa svensk kvalitetsfilm och bättre historier? 

Tomas Eskilsson var VD på Film i Väst under 24 år 
innan han gick över till att jobba med strategi och 
omvärldsbevakning. Vanligtvis håller han föreläs-
ningar för bland andra Svenska Filminstitutets sty-
relse, Finska Filmstiftelsens styrelse, olika europe-
iska filminstitut, European Audiovisual Laboratorys 
forskningsnätverk samt Cine Regio, paneuropeiska 
organisationen för regionala filmfonder.

13:10 - 14:00
Goran Kapetanovic: Från vision till 
premiär med TV-serien Kalifat
Goran Kapetanovic är regissören bakom den kriti-
kerrosade TV-serien Kalifat, om IS, som hade pre-
miär på SVT i början av året. Nu finns den på Netflix 
och visas i fler än 40 länder. Vilken relation hade 
han till Islamiska Staten innan han tog sig an pro-
jektet? På vilket sätt påverkades berättelsen av 
hans bakgrund i ett krigshärjat Bosnien? Hur job-
bade han för att komma så nära verkligheten som 
möjligt? Kapetanovic visar upp scener och berättar 
om hur han arbetat med personregi, vilka val som 
gjordes och varför.

Kapetanovic är regissören och manusförfattaren 
som prisats för många av sina verk. Kalifat kamma-
de hem Kristallen-pris både för bästa kvinnliga och 
bästa manliga huvudroll 2020. Hans långfilm Min 
faster i Sarajevo belönades med två Guldbaggar för 
bästa regi och bästa biroll 2017. Hans kortfilmer 
har tilldelats 23 internationella utmärkelser. Bland 
annat blev Kiruna-Kigali shortlistad för en Oscar 
2013.

12:20 - 13:05 PAUS

PROGRAM forts.

11:20 - 11:25 
ROADKILL Maria Lundström (Nordantill Film/ SVT) 
PASSION Maja Borg (Maja Borg Filmproduktion / Mantaray Film)
VARDAG & SÄGEN PÅ LUNDS GÅRD Kim Nilsson (Svenska Björnstammen)

13:05 - 13:10
PÄRONTRÄDET Julia Boström (Nordantill Film)
LOST IN THE SKY Simon Öster (Kojan film)



Melisa Zaimović (Chit/Chat)
Khamla Vonsensey (Seamonsters & Magic) 
Lasse Johansson & Robert Nilsson (Min sista fight) 
  

Pitcharna framförs av:

Pitchskola med live-pitch
Hur går en pitch till, egentligen? Och hur vet vi om 
den är bra? Prisbelönta producenten Helene Gran-
qvist har blivit en välanlitad pitchcoach både i Sve-
rige och internationellt. I år har Granqvist coachat 
tre projekt som fått utvecklingsstöd av Norrköpings 
Filmfond. Nu är det dags för projekten att pitchas 
live för första gången, på årets Filmnäringsdag! 
Tillsammans med Granqvist kommer de att dela 
med sig av en spännande case-study av pitch för 
kortfilm, långfilm och animerat. Granqvist kommer 
också att bjuda på tips som du kan ta med till din 
nästa pitch. Passa på att ställa dina frågor!

Helene Granqvist har varit verksam i filmbranschen 
i mer än 30 år och haft filmer på festivaler världen 
över - såsom Sundance, Cannes, Toronto och San 
Sebastian. Sedan 2013 är Helene ordförande i sty-
relsen för Women in Film & Television (WIFT) Sve-
rige, och sedan 2018 är hon ordförande för WIFT 
International. Hon är medlem i European Film Aca-
demy.

14:00 - 14:15 PAUS

PROGRAM forts.

14:20-15:20

15:20 - 15:30 TACK FÖR IDAG!

14:15 - 14:20 
KAPTEN KIDDO Kristina Levin Vinter & Finn Vinter (Nordantill Film)
FÖRE AVGÅNG Robert Nilsson (Robert Nilsson)
INDIANSOMMAR Joakim Andreasson (Filmfinity)


