Studieresa till London och Bristol i april 2016 - Regionala Resurscentrums Samarbetsråd

Regional roll för utveckling av visning,
spridning och publikbyggande
Varför dröjde det 20 år innan vi äntligen kom iväg på fortbildning tillsammans? Vi regionala
Eilmkonsulenter har visserligen nätverkat och samarbetat väldigt mycket i alla år. Vi har haft hjälp
av såväl varandra och av Filminstitutet liksom andra organisationer på regional och nationell nivå,
och mycket samverkan har skett (och sker) naturligtvis genom vår gemensamma förening
Regionala Resurscentrums Samarbetsråd. Men någon gemensam fortbildning just inom de
regionala Eilmfrågorna, och deEinitivt inte visnings/arrangörsområdet, har inte förekommit tidigare.
Har detta att göra med att vi i våra jobb alltid ser till att ordna fortbildning för alla andra - Eilmare,
arrangörer, pedagoger, men inte hunnit med oss själva? Att vi nu äntligen har gjort det med stöd av
Svenska Filminstitutet är helt klart unikt, det har varit mycket intressant och givande på alla sätt
och vis. Vi måste göra något sådant här igen!
Detta var alltså en studieresa i London och Bristol för aktörer / visningsfrämjare med regionala
uppdrag. Det Einns inga fortbildningar eller studieresor med detta fokus. En anpassad studieresa
och program togs därför fram av Film i Skåne i samarbete med Reaktor Sydost för Regionala
Resurscentras behov. Ett stort tack särskilt till Lisa Nyed och Ida Åkesson för ert Eina arbete.
Det har varit mycket intressant att sätta sitt eget arbete i ett större perspektiv, och vi deltagare har
inte bara fått inspiration till vad vi skulle kunna göra bättre regionalt, hur man valt att göra i
Storbritannien, utan även vad vi gör fantastiskt bra i Sverige. Ett exempel på detta är att det faktiskt
är ganska unikt med vår grundpelare med ”tre ben” Eilmproduktion, arrangörer/visningsfrågor och
pedagogik.
I Storbritannien är dessa områden i stort sett helt skilda åt. Många utmaningar kring Eilmpolitik,
regionala frågor, visningsfrågor, Einansiering och marknadsföring är liknande i både Storbritannien
och Sverige, vi är på många sätt mycket närliggande. Men också väldigt olika. Jag tror att det är den
kombinationen, att man genom att titta på andra verksamheter och får möjligheten till fördjupade
samtal där man verkligen tänker och reElekterar tillsammans, som verkliga utbyten sker!
Vi har under resan knutit ett stort antal kontakter med organisationer som sitter på stor kunskap i
London och Bristol, och detta kommer vara till stor glädje och nytta framåt.
Vi tar med oss många konkreta exempel och viktiga frågor från denna resa som vi kommer jobba
vidare med både på hemmaplan var och en i sina regioner, men även i en större gemensam struktur
inom Regionala Resurscentrums Samarbetsråd. Detta för att ta vara på all erfarenhet, alla idéer och
all kunskap så bra vi bara kan.
Nu jobbar vi vidare med dessa viktiga frågor med ny kraft och fulla av energi. Det Einns otroligt
många kloka människor både inom vårt eget land och utanför, det är otroligt nyttigt att få lyfta
blicken. Vi får helt enkelt se till att detta inte var den enda fortbildningsresan för regionala aktörer,
vi får se det som den första!

Ida Qvarnström
Ordförande Regionala Resurscentrums Samarbetsråd

Introduktion till de viktigaste mötena/organisationerna
under studieresan:

Ann GrifEiths – Senior Manager, BFI (Brittiska @ilminstitutet)
”Exhibition-focused support and activity, including leading on the continued growth of the
BFI FAN”.

FAN står för Film Audience Network http://www.bEi.org.uk/what-s/around-uk/Eilmaudience-network och är ett initiativ utvecklat av BFI för att möjliggöra för Eilm och
evenemangsexperter att samarbeta för att på ett bättre sätt nå och bygga publiken för Eilm i
UK. Speciellt för ”specialized” (ungefär: ”smalare”) Eilm och oberoende Brittisk Eilm.
Nätverket består av nio Film Hubs över landet och medel decentraliseras från BFI till
hubbarna för att fördelas till utvecklat programarbete, fortbildning, publikbyggande
aktiviteter, mm i respektive region alltefter hur sektorn ser ut i regionen.

Filmhubbarna skall också arbeta tillsammans för att dela med sig av lyckade initiativ och
diskutera om målet med projektet kan fortsatt utvecklas genom samarbete. För arbetet
med detta och Einansiering till lokala projekt och initiativ har de nio regionala hubbarna
tilldelats 7,5 milj £ under fyra år.

Ann och hennes kollegor på BFI står nu i fasen av projektet (projektperiod 2013-2017)
med att de decentraliserade medlen och hubbarna skall utvärderas och de första resultaten
skall sammanfattas av respektive hubb.

___________________________________________________________________________

Independent Cinema Of@ice (ICO)
Hatice Özdemircilier - Head of Training and Professional Development

ICO har utvecklats till en organisation som erbjuder fortbildning och branschkunskap till
såväl Eilmare som visningsarrangörer över hela Storbritannien. De erbjuder kurser för FANprojektet med fördjupat projektarbete inom publikutveckling på 6-9 månader.
Visningsarrangörerna tar med sig eget praktiskt case från sin verksamhet och arbetar med
under kursen. De har insett att varje verksamhets CEO måste vara involverad – att förstå att
det är lika viktigt att investera in sin personal som att ha sköna stolar på biografen.
” The Independent Cinema OfEice (ICO) is the national support organisation for
independent exhibitors of all kinds including cinemas, Eilm festivals and Eilm societies.
We act as programming advisors, distributors, consultants, development agents, and
providers of training and other services. We have spent almost a decade developing
successful models in this sector, building capacity to bring a wider range of Eilms to a wider
range of audiences.
In the last 9 years 87% of the exhibition sector has engaged with at least one of the ICO’s
services.” http://www.independentcinemaofEice.org.uk/about/
ICO har internationella kurser som ”Develop Your Film Festival” där även svenska
arrangörer deltagit och de utbildar folk som kanske kommer från helt andra områden men

är intresserade av att sätta samman och erbjuda ett Eilmprogram i hur man arbetar som
curator/programmer.
Det var också ICO som arrangerade ICO Screening Days i London under helgen, vilket några
av oss stannade kvar på. Särskilda Screening Days hålls på olika platser i landet under året.
___________________________________________________________________________
Film Hub South West & West Midlands
Counties: West Midlands, Warwickshire, Worcestershire, Herefordshire, Gloucestershire,
Wiltshire, Bristol, Somerset, Dorset, Devon and Cornwall

Organisation: Watershed, Eilmhub@watershed.co.uk
Tiffany Holmes – Film Hub SWWM Co-ordinator
Watersheds verksamhet:
”Watershed is a social enterprise and a registered charity. As the leading Eilm culture and
digital media centre in the South West, we advance education, skills, appreciation and
understanding of the arts with a particular focus on Eilm, media and digital technologies.
http://www.watershed.co.uk/about/about-us
Watershed’s ambition is to develop audiences’ choice, engagement, understanding and
enjoyment of the past, present and future of cinema. Watershed is a leading cross-artform
venue and producer, sharing, developing and showcasing exemplary cultural ideas and
talent.
watershed.co.uk/Eilmhub

Watershed är en av de nio hubbarna med regionalt uppdrag. Organisationen i sig har
ett stort uppdrag och omfattande biografverksamhet och utvecklingsverksamhet och
samarbetar med många organisationer som Einns i samma historiska hus vid det gamla
hamnområdet i Bristol. Det ger dem mycket kunskap, men också utmaningen att som
regional hub verka för andra, mindre aktörer eller ibland Einna samarbeten med mer
kommersiella biografer. Deras geograEiska område var först också väldigt stort då man helt
enkelt inte kunde hitta en lämplig verksamhet som ville åta sig att vara regional hub i West
Midlands. Det har man troligen nu, så området blir mer lättarbetat. De har arbetat aktivt
med ”diversity” och vi träffade under vårt möte på Watershed Elera medarbetare som
berättade om verksamheten och hur man aktivt verkar för att få in andra aktörer som skall
göra saker inom Watershed.
___________________________________________________________________________

I Bristol besökte vi även volontärdrivna Cube Cinema, där vi talade med bland andra
Amber Cropp: http://www.cubecinema.com/cubewebsite/

