Faaborg som ﬁlmby
FilmFyn

FilmFyn, der blev stiftet i 2002, er en regional ﬁlmfond med
hjemsted i Faaborg, der støtter og investerer i spilleﬁlm, tvﬁktion og kort- og dokumentarﬁlm med det mål at skabe vækst,
udvikling og oplevelser, der bidrager til ﬁlmkulturen på Fyn og i
Danmark.
I Europa er der omkring 70 regionale ﬁlmfonde. I Danmark har
vi tre. De to ﬁlmfonde ligger uden for hovedstaden. FilmFyn
har sat sit store præg på Fyn og dansk ﬁlm siden 2003. FilmFyn er et aktieselskab ejet af en
række fynske kommuner, Fionia Fond og TV 2/Danmark. FilmFyn er primært ﬁnansieret af
kommunerne, men modtager også kulturmidler fra Kulturministeriet bevilliget af det tidligere Fyns
Amt og udbetalt via Kulturregion Fyn. FilmFyn støtter og investerer i ﬁlm, men producerer ikke
selv. FilmFyn skal stimulere udviklingen i omsætning og arbejdspladser - direkte eller indirekte
knyttet til ﬁlmproduktion. Virksomheder som ﬁlmstudier, kameraudlejning, udlejning af lys og lyd,
redigeringsfaciliteter, ﬁlmarbejdere, håndværkere, hoteller, catering osv. nyder godt af fondens
investeringer. FilmFyn har udviklet sig til at blive et kulturelt fyrtårn i regionen. Spilleﬁlm og tvﬁktion dominerer den kulturelle dagsorden. Film og tv-ﬁktion skaber omsætning, store oplevelser
og kan være med til at løfte et geograﬁsk områdes kulturelle identitet. Derfor investerer de
fynske kommuner i FilmFyn. Derfor investerer FilmFyn pengene i attraktive projekter, der skaber
omsætning og omtale. Derfor er FilmFyn især optaget af projekter, hvor man kan genkende
eventyrlige Fyn. Derfor arbejder ﬁlmfonden løbende på at skabe grobund for ﬁlmturisme, der
gavner vores område.
Foruden støtte og investering i konkrete spilleﬁlm, tv-ﬁktion og kort- og dokumentarﬁlm støtter
FilmFyn bl.a. den alternative ﬁlmuddannelse 18 FRAMES, den fortsatte udvikling af
manuskriptuddannelsen på SDU, Kulturregion Fyns indsatsområde Fyn er Film, bestående af
fem ﬁlmprojekter bl.a. EDIT24, samt den årlige festival i Svendborg SVEND - Danmarks Film- og
Kulturdage, hvor FilmFyn bl.a. står bag en række ﬁlmfaglige arrangementer.

FilmFyn initiativer
FilmBiz er et kompetenceudviklingsforløb for fynske ﬁlmarbejdere, skabt i
samarbejde mellem FilmFyn og Fremtidsfabrikken i Svendborg. Forløbet
blev afholdt første gang i 2017 med skræddersyede workshopforløb, hvor de
udvalgte deltagere styrkede deres faglige kompetencer og netværksmuligheder
med den etablerede ﬁlmbranche.
EDIT 24 er en mobilﬁlmkonkurrence for fynske skoleelever i 4.-7. klasse. De
unge idéudvikler, optager og klipper ﬁlm i løbet af en uge. Formålet er at øge
børn og unges ﬁlmforståelse i samarbejde med skolerne og de deltagende
lærere, som modtager ﬁlmkurser. I 2018 deltog ni fynske kommuner med ca.
3200 elever og lærere.
18FRAMES er den fynske uafhængige tre-årige ﬁlmuddannelse for unge
ﬁlmtalenter, der vil uddanne sig som ﬁlmarbejdere ﬁlmprofessionelle.
18FRAMES er bygget op som en forening bestående af aktive medlemmer; de
21 studerende pr. årgang - ligeligt fordelt på syv faglinjer (instruktør, manuskript,
producer, fotograf, klipper, tonemester og production design).

Skoleﬁlmfestival.dk er et initiativ for 8. klasser i hele landet. Idéen til
Skoleﬁlmfestival opstod i 2003 blandt ﬁlminteresserede lærere i Svendborg. Med støtte fra
FilmFyn blev der udviklet en struktur, som kunne inspirere andre kommuner og regioner. I regi
af TheNextFilm arbejdes der i dag nu videre med den nationale udbredelse af undervisninger og
nationale ﬁlmﬁnaler for de unge.
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Øvrige initiativer
Klar til ﬁlm - Station Next er en ﬁlmskole for elever, der gerne
vil lære/lave meget mere ﬁlm. Det er fritidsuddannelse for
13-20-årige med fokus på ﬁlmproduktion. Unge med interesse
for ﬁlm og ﬁlmproduktion kan fordybe sig i ﬁlmens verden, hvor
professionelle ﬁlmfolk underviser og der arbejdes med semi pro
udstyr.
Eleverne deles efter alder og erfaring, og der er plads til alle, som
gerne vil prøve kræfter med at lave ﬁlm helt fra bunden.
Filmskolen udbydes af Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde
med Faaborg Gymnasium og Station Next. Filmskolen har
undervisning i Faaborg og Ringe, foruden ﬁlmarrangementer i
soimmer- og vinterferien. Den har desuden et tæt samarbejde
med 18Frames og Odense Filmværksted.

Film-Medie HF i Faaborg er en tre-årig uddannelse baseret på HFenkeltfag med særlig fokus på ﬁlm og medier, så man bagefter kan søge
ind på videregående medieuddannelser. Film-medie HF vil styrke og
udvikle kursusterne inden for ﬁlm og medier - samtidig med, at man får en
kompetencegivende HF-eksamen. Man vil hurtigt komme ud og lave ﬁlm i
lokalmiljøet.

Faaborg
- spot på film og medier

Film Master Class er et tilbud til uddannelsesinstitutioner med
mediefag på Fyn og alle andre ﬁlm-interesserede. Der afholdes to
arrangementer, som gennemføres i samarbejde mellem FilmFyn,
HF&VUC FYN Faaborg, Faaborg Gymnasium og FolkeUniversitet
Faaborg.

Film Master Class

Kilder:
www.ﬁlmfyn.dk
Faaborg Gymnasium
HF + VUC Faaborg
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