Søknadsveiledning for midler til filmtiltak i Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at alle elever i skolen får et profesjonelt kulturtilbud og
legge til rette for at elevene skal få tilgang til, bli kjent med og utvikle forståelse for kunst- og
kulturuttrykk av alle slag.
Kunstneriske og kulturelle uttrykk skal innlemmes som en integrert del av realiseringen av skolens
læringsmål.
Prosjektmidlene skal gå til filmprosjekt og formidling av film som kunstform til elever, i grunn- og
videregående skole, og elevene skal få møte og samarbeide med profesjonelle filmskapere.
Nyskapende tiltak og utviklingsprosjekt blir prioritert, både når det gjelder produksjon og formidling.
Prosjekt med stor overføringsverdi prioriteres.
Filmtiltak i Den kulturelle skolesekken bør nå så mange elever som mulig og ha stor geografisk
spredning.
Prosjekt i Den kulturelle skolesekken skal skje i samarbeid med lokale forvaltningsnivå som
fylkeskommune eller kommune. Intensjonsavtaler med disse bør følge søknaden.
Alle søkere må bruke Film & Kinos skjema. Vedlegg blir ikke returnert.
Hva kan det søkes støtte til?
Film & Kino gir bidrag til prosjekt som preges av kvalitet, langsiktighet, profesjonalitet og mangfold.
Støtten skal brukes til utvikling av nye prosjekt, eksempelvis filmverksteder, filmformidling og
produksjonsstøtte til produksjoner som skal formidles til elever i Den kulturelle skolesekken.
Tverrestetiske prosjekt med samarbeid mellom ulike kunstformer støttes også. Dette kan for
eksempel være sceneoppsettinger, skriveverksteder, multimediale prosjekt, dataspill m.m.
Hva kan det IKKE søkes støtte til?
Film & Kino støtter ikke:
- produksjon av film eller dataspill (søk støtte hos Norsk filminstitutt til dette)
- tiltak som retter seg mot lærere og voksne
- ordinære driftsutgifter

Behandlingstid og svar for søknader levert innen 15. september er satt til 17. oktober.
Ved avslag kan man søke på nytt ved neste søknadsfrist, som vil bli utlyst vår 2012.
Kontakt
For ytterligere opplysninger, kontakt Lene Løken i Film & Kino. Tlf. 22 47 46 29, e-post: lene@kino.no.

