Filmresidens Skövde – Västra Götaland
Filmskapare från hela Sverige är välkomna att söka Filmresidens Skövde –
Västra Götaland!
Skövde kommun och Förvaltningen för kulturutveckling i samarbete öppnar nu
för ansökningar till ett nystartat filmresidens i Skövde. Här erbjuds du som har
en filmidé i utveckling en två veckors lång vistelse i en lägenhet med arbetsrum,
centralt i Skövde och i anslutning till Kulturhuset. I filmresidenset ingår ett
stipendium på 15.000 kronor.
Filmresidens Skövde – Västra Götaland erbjuder lokal och logi under perioden
24 januari – 7 februari 2021. Du får 15.000 kronor i stipendium och möjligheten
till ett stipendium på 15.000 kronor till en medsökande. Residenset ger dig och
din eventuella medsökande möjlighet att fördjupa dig/er i filmutvecklingen samt
dessutom möta filmverksamma i Västra Götaland.

Medsökande
Filmen är en kollaborativ konstform. Din film växer i samarbetet med andra.
Detta residens erbjuder därför möjlighet för en medsökande. Tanken är att
fördjupa ditt planerade, eller redan existerande samarbete med en annan
kreatör i projektet. Den medsökande får också ett stipendium på 15.000 kronor
och ges möjlighet att dela residenslokal med dig som söker.

Period
24 januari – 7 februari 2021

Inriktning - Vem är du?
Denna residensplats vänder sig till dig som utvecklar dig mot långfilm eller tvserie. I ansökan motiverar du tydligt vad det är du tänker jobba med, vare sig det

innebär att du behöver egen tid eller vill utveckla din filmidé tillsammans med
en medsökande. För att söka bör du ha visat prov på konstnärligt filmskapande
genom t ex kortfilm som visats på festival eller manus för tv och film. I det
projekt du söker med identifierar du dig som regissör eller manusförfattare.
Medsökande kan vara regissör, manusförfattare, fotograf, kompositör,
producent, scenograf eller annan med konstnärlig inverkan på filmens resultat.

Innehåll
Under residensperioden arrangerar vi möten och besök med Film i Väst och
andra intressanta filmverksamheter i Västra götalandsregionen. Det finns även
möjlighet att ordna en workshop med innehåll som passar din process och i
vilken du kan möta andra filmskapare i regionen.

Förväntningar på dig
Under residensperioden förväntas du bo i och nyttja din residenslokal, dela med
dig av ditt arbete eller din arbetsprocess. Det kan ske genom t ex öppen
föreläsning riktad mot intresserade invånare i Skövde kommun och andra
filmskapare i Västra Götaland.
Detta erbjuder residenset
•

Logi och lokal att vara verksam i under perioden 24 januari – 7
februari 2021

•

Stipendium på 15.000 kronor

•

Stipendium till medsökande på 15.000 kronor

•

Logi och lokal att vara verksam i under perioden 24 januari – 7
februari 2021

•

Möjlighet att anordna workshop med för dig relevant innehåll.

•

Kontaktytor med filmverksamheter och andra filmskapare

Ansök senast
Vi vill att du skickar din ansökan senast den 30 november 2020.

Ansökan skall innehålla
Ansök genom att skicka e-post till sanjin.pejkovic@skovde.se med nedanstående
uppgifter. Skriv ”Ansökan Skövde filmresidens – projektnamn” i ämnesraden.
Personuppgifter
•

För- och efternamn

•

Telefon

•

E-post

•

Personnummer

•

Postnummer och postort

•

Namn och kontaktuppgifter på eventuell medsökande (Du måste

ha tillåtelse att dela din medsökandes uppgifter med oss. Genom att skicka
ansökan bekräftar du att du har det och godkänner att uppgifter lagras hos
Skövde Kommun och Förvaltningen för kulturutveckling enligt GDPR)
Om filmprojektet
Filmprojektets titel samt kort beskrivning av filmens handling
Beskrivning av vad du vill använda residenstiden till, samt beskrivning av din
eventuella medsökandes roll.
CV – med länk/ar till tidigare film/er (Glöm ej lösenord)
CV medsökande
Manus eller treatment/synopsis
Projekt/konceptbeskrivning (Gärna medsökandes vision)
Viktigt innan ansökan
Genom att skicka denna ansökan godkänner du att de uppgifter du sänder in
lagras hos Skövde Kommun och Förvaltningen för kulturutveckling enligt GDPR.

Vi kommer att dela viss kontaktinformation med våra partners i detta projekt
och dela hela eller delar av din projektbeskrivning med urvalsgrupp.
Ansökningar kommer att diarieföras vilket innebär att delar av din ansökan kan
bli en offentlig handling. Du godkänner detta genom att söka Filmresidenset.

Kriterier för ansökan och urval
1.

Residens och stipendium tilldelas endast filmskapare. (Med
filmskapare menas främst filmens regissör eller manusförfattare.
Stipendiet ges till fysisk person, enbart privatpersoner kan söka.

2.

Sökande skall vara bosatt i Sverige.

3.

Residensplats och stipendium kan endast sökas av filmskapare som
är över 18 år och har tidigare prov på filmisk hantverksskicklighet
genom t ex kortfilm som visats på festival eller haft distribution.
Filmskaparen kan ha debuterat med högst en tidigare långfilm.

4.

Residensplats och stipendium kan sökas för manusbaserad film
och dokumentär. (Långfilm, tv-serie, animerad film (med
förväntad speltid över 30 minuter.)

5.

Residens och stipendium kan inte sökas av filmskapare inskriven
på grundläggande filmutbildning.

Bedömningen och urval
Vid bedömning tittar vi på din projektidé (manus, treatment,
konceptbeskrivning) och dina tankar kring hur du skall utnyttja residenstiden. I
urvalsarbetet gör vi en sammanvägd bedömning av alla inkomna ansökningar. I
urvalsgruppen ingår medarbetare från Skövde kommun, Förvaltningen för
kulturutveckling och Film i Väst.

Urvalsgrundande för filmidén:
•

Filmidéns originalitet

•

Hantverksskickligheten i genomförandet

•

Filmens angelägenhet för publiken och dess potential att nå ut

•

Samarbeten med andra kreatörer som är viktiga för utvecklingen

•

Förutsättningar för genomförande av idéen

Vi vill med denna residensplats erbjuda filmaren en plats att utveckla sitt manus
och filmprojekt. Vi vill även främja utbyte mellan publik och utövare och ser
även delad kunskap och inspiration i ett utbyte med andra filmskapare som en
central del av residensverksamheten.
För mer information kontakta:
Sanjin Pejkovic sanjin.pejkovic@skovde.se, 0500497933
eller
Martin Hammar martin.h.hammar@vgregion.se, 0707562952

Filmresidens Skövde - Västra Götaland drivs av Kulturavdelningen vid Skövde
kommun i samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling – Västra
götalandsregionen

Skövde kommun – Kulturavdelningen i Skövdes uppdrag är att ge invånarna ett
relevant, angeläget och tillgängligt kulturliv som skapar förutsättningar för
delaktighet. Ett aktivt och meningsfullt kulturliv med bredd såväl som
fördjupning och spets som ger upplevelser, kunskaper och sammanhang som
bidrar till livskvalitet.
Förvaltningen för Kulturutveckling samlar regional kompetens inom bland
annat olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av ett antal besöksmål samt
kulturella horisontella perspektiv såsom tillgänglighet och barn och unga.

Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare
förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet.
Om Skövde
Skövde ligger mitt i Skaraborg, mittemellan landets två största insjöar och
landets två största städer. Skövde har ett utbud som en stor stad – med den lilla
stadens närhet till allt.
Skövde kommun erbjuder en uppsjö av valmöjligheter för den
kulturintresserade. Kommunen är rik på både storstadsmöjligheter och
naturnära upplevelser. Oavsett var i Skövde man befinner sig, har man nära till
kultur och natur. Läs mer på www.skovde.se

