DATO / 25-03-2020

Støttevejledning

KOMEDIE CALL
Initiativet
1.

Filminstituttet gennemfører i 2020 et initiativ med fokus på at udvikle originale
live-action komedier til unge og unge voksne (12 – 30 år). Der efterlyses skarpe
samtidsreflekterende spillefilm med humor.

2.

Initiativet kan støtte udvikling af 4-6 filmprojekter.

3.

Støttens størrelse baseres på en konkret vurdering af udviklingsmålet.

4.

Det er hensigten, at initiativet skal resultere i 2-3 filmprojekter, der kan søge om
produktionsstøtte ultimo 2020 eller primo 2021.

Ansøgere
5.

Ansøger skal være et team, bestående af forfatter(e), instruktør(er) og
producer(e), der ønsker at arbejde sammen.

6.

Man kan kun være med i ét team.

7.

Hvert team kan kun ansøge med ét projekt.

8.

Mindst én af deltagerne i teamet, skal have erfaring fra minimum 1 realiseret
spillefilm eller Tv-serie.

9.

Man kan ikke søge med en serie eller et animationsprojekt, men projektet må
gerne tage afsæt i en serie eller et animationsprojekt.

Ansøgningen
10. Ansøgningen skal bestå af:
-

En beskrivelse af ideen på maksimalt 2 sider, der indeholder en tematik eller en
præmis, som kan danne grundlag for at udvikle en fortælling i spillefilm format.
En redegørelse for udviklingsmål
En argumentation for projektets relevans for et publikum
CV på projektets involverede.

11. Projekter der tidligere har søgt støtte på Filminstituttet kan ikke søge.
12. Der er udformet et særligt ansøgningsskema, der skal anvendes, der ligger på
Filminstituttets hjemmeside.
13. Ansøgningsfrist er den 21. april klokken 12.00.
14. Svar på ansøgning og invitation til samtale bliver sendt d. 18. maj
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15. Projektsamtaler afholdes med Lotte Svendsen og Maja Dich mandag 25. maj og
tirsdag d. 26. maj,
16. Besked om afslag eller at projektet vil blive indstillet til udviklingsstøtte meddeles
senest fredag d. 29. maj.

Udvikling
17. Da udviklingsmålet er forskelligt for de enkelte projekter, skal de udvalgte
projekter efterfølgende indsende uddybende materiale, som skal ligge til grund for
den endelige indstilling.

Vilkår
18. Vilkår for støtte til spillefilm er gældende for støtte tildelt under initiativet.

