VÆRD AT VIDE OM
SØGNING AF FONDE

Teknisk udstyr, mandskab og redigeringsudstyr er vederlagsfrit, hvis du får bevilget
støtte fra Århus Filmværksted. Men derudover vil der givetvis være en række
udgifter, du kan have behov for at få dækket.
Nogle håbefulde filminstruktører låner 30.000 kroner i banken, hver gang de skal
lave en lille fiktionsfilm, mens det for andre måske er lidt meget at investere - også i
en lovende fremtid som filminstruktør. Der er dog en realistisk mulighed for at blive
tildelt penge fra forskellige fonde, der bestyrer de såkaldte blankbåndsmidler.

Film-ogTV-arbejderforeningen
Her er der individuelle fordelinger for:
• Fotografer
• Scenografer
• Manuskriptforfattere
• Klippere
• Instruktører
Læs mere på www.filmtv.dk

Dansk Journalistforbund
Den årlige uddeling af de blankbåndsmidler, som Dansk Journalistforbunds
ophavsretsfond administrerer, sker i september. Fonden får hvert år andel i
COPY-DAN’s midler, som kommer ind ved afgiften på blanke video- og
audiobånd m.v. En del af disse penge fordeles som legater til alle, som kan
dokumentere, at de arbejder indenfor Jornalistforbundets organisationsområde;
radio, tv- og videoproduktion.
Legaterne skal anvendes til:
• Projekter, der yder væsentlige og nyskabende bidrag til nyheds- og
informationsformidling, dokumentar- og kortfilm
• Produktion af film og videoprogrammer, der opfylder et kulturelt formål,
hvor der må forventes vanskeligheder med at få dækket udgivelses- og
distributionsomkostninger på anden vis
• I særlige tilfælde støtte til andre projekter og formål af almen kulturel
karakter - herunder til uddannelsesformål
De nærmere vilkår kan fås ved henvendelse til Dansk journalist Forbund.
Læs mere på www.journalistforbundet.dk

Den Vestdanske Filmpulje
Hvis du bor i Århus og omegn eller har en historie med tilknytning til Jylland, har
du også mulighed for at søge den Den Vestdanske Filmpulje, som er en filmfond,
der ønsker at støtte filmmiljøet i en række jyske amter.
Retningslinjer for støtte fra fonden kan ses på www.filmpuljen.dk
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