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Inbjudan till Filmpolitiskt toppmöte 2019
Bästa ##Firstname## ##Lastname##,
Vi vill bjuda in dig till Filmpolitiskt toppmöte 2019. Mötet kommer att hållas för andra gången under Göteborg
Film Festival, fredagen 25 januari 2019, för speciellt inbjudna gäster.
Toppmötet arrangeras i samarbete mellan Göteborg Film Festival – Nordens ledande filmfestival och
branschplattform – och Västra Götalandsregionen och avsikten är att samla landets politiker för att diskutera
den framtida svenska filmpolitiken. Till mötet bjuder vi också in tjänstemän, regionala produktions- och
resurscentra samt filmbranschen.
Bakgrunden är att en ny statlig filmpolitik 2017 ersatte den tidigare filmavtalsmodellen – den största
förändringen av svensk filmpolitik på 50 år. I kölvattnet av denna nya verklighet har det vuxit fram ett behov av
en bred politisk diskussion och en kontinuerlig dialog mellan stat, region och kommun om filmens visioner, mål
och framtid.
Toppmötet kommer att äga rum på Auktionsverket Kulturarena på Tredje Långgatan i Göteborg. I panelerna
finns politiker, tjänstemän och representanter för filmbranschen. Dagen leds av moderator Cecilia Garme och
programmet, som kan komma att ändras, ser i korthet ut som följer:
09.30 – 10.00 Morgonkaffe och registrering
10.00 – 10.10 Inledningstal Kulturministern (hoppas vi på!!!)
10.10 – 10.30 Nostradamus med Johanna Koljonen
10.30 – 11.00 Debatt: Filmpolitiken efter valet
11.00 – 11.30 Case Study från regionerna 1
11.30 – 12.00 Case Study från regionerna 2
12.00 – 13.00 Lunchpaus
13.00 – 14.00 Runda bordssamtal med inledning från scenen
14.00 – 14.30 Kaffepaus
14.30 – 15.00 Aktuell fråga 1: Politisk påverkan
15.00 – 15.30 Aktuell fråga 2: SVT i filmpolitiken
15.30 – 15.45 Politisk slutdebatt

Toppmötet avslutas med den officiella invigningen av 42 Göteborg Film Festival på Biografen Draken, följd av
middag, mingel och fest på Valands festvåning.
16:30 – 17:30 Invigningsmingel Göteborg Film Festival, Biografen Draken
17:30 – 20:30 Invigninsceremoni och invigningsfilm Göteborg Film Festival, Biografen Draken
21:00 – 03:00 Middag och invigningsfest, Valands festvåning
Göteborg Film Festival pågår sedan under elva dagar och visar över 400 filmer för runt 130 000 besökare.
Festivalen arrangerar också ett stort antal publika seminarier och står som värd för branschmötesplatsen
Nordic Film Market, som lockar deltagare från hela världen. Festivalprogrammet släpps i sin helhet i januari.
Deltagarna vid Filmpolitiskt toppmöte erbjuds:
• Fika
• Möjlighet att delta vid invigningen av 42 Göteborg Film Festival
• Rabatterad branschackreditering till Göteborg Film Festival. Pris 1 000 kronor (ordinarie pris 1 600 kronor)
• Rabatterat festivalpris på festivalhotellet Scandic Rubinen 24/1 och/eller 25/1
Eventuell hotell- och resebokning respektive transfer ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.
Likaså ombesörjs och bekostas eventuell lunch av deltagarna själva. Det finns tre restauranger i möteshuset,
som dessutom ligger i ett av Göteborgs restaurangtätaste områden.
Anmäl dig via denna länk snarast möjligt, men senast 9 januari.
Observera att:
Inbjudan är personlig och får inte överlåtas. Om du önskar skicka en ersättare, kontakta Patrik Andersson eller
Camilla Larsson (kontaktuppgifter nedan).
Antalet platser är begränsat. Vid stort intresse kommer inte alla anmälda personer att få plats. Detta meddelas i
så fall senast 20 december.

Med vänlig hälsning,
Carina Lindberg Glavå
Ordförande Göteborg Film Festival
Conny Brännberg
Ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Kontaktpersoner:
Camilla Larsson
Seminarieredaktör
camilla.larsson@goteborgfilmfestival.se
+46 (0)708 42 39 80
Patrik Andersson
Koordinator Filmpolitiskt toppmöte
patrik.andersson@goteborgfilmfestival.se
+46 (0)705 62 42 80
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