20. december 2017

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Film
Møde nr. 11
Mødedato: 7. december 2017
Tidspunkt: Kl. 11.15 – 16
Sted: Mødelokale 6, Slots- og Kulturstyrelsen

REFERAT
Til stede fra udvalget:
Michael Madsen (formand), Maren Louise Käehne og Nils Malmros.
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Bodil Høgh, udvalgssekretær.
Godkendt af udvalget den 20. december 2017.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra bestyrelsen og meddelelser
3. Økonomi
4. Kommunikationsstrategi for udvalgets arbejde
5. Præmieringer
6. Årsberetning
7. Evaluering af puljer – næste års ansøgningsvejledninger
8. Mødedatoer 2018
9. Eventuelt
10. Mødets gang

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Orientering fra bestyrelsen og meddelelser
Michael Madsen orienterede om det seneste møde i Statens Kunstfonds bestyrelse 29. november,
hvor kulturministeren havde været på besøg. Michael fortalte desuden om dialogmødet 8. november
på Christiansborg med politikerne.

Side 2

Et særligt fokus for udvalget og kunstfonden er den tværkunstneriske/tværæstetiske kunst, som også
havde været drøftet på et internt seminar for alle Statens Kunstfonds udvalg i november måned. Det
blev bl.a. aftalt, at legatudvalgene skal mødes efter forårets uddeling af arbejdslegater for at videndele.
3. Økonomi
Udvalget vedtog revideret budget for resten af 2017.
4. Kommunikationsstrategi
Udvalget drøftede mulighederne for at fortælle om kommende ansøgningsfrist og udvalgets arbejde i
forskellige fagmedier.
5. Præmieringer
Udvalget besluttede at tildele i alt 790.000 kr. i præmieringer af danske film, der har haft premiere i
2017.

Annika Berg: Team Hurricane
Nicole Horanyi og Krister Moltzen: En fremmed flytter ind
Lasse og Frida Barkfors: Utilgivet
Hlynur Pálmasson og Maria von Hauswolff: Vinterbrødre
Christian Tafdrup: En frygtelig kvinde
Per K. Kirkegaard og Per Sandholt: Borg
Sturla Brandth Grøvlen: Heartstone
Brødrene Avaz: Mens vi lever
Karla Bengtsson: Nabospionen

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
50.000
90.000
50.000

6. Årsberetning
Udvalget godkendte udkast til tekst med årsberetning for udvalget.
7. Evaluering af puljer – næste års ansøgningsvejledninger
Udvalget gennemgik puljerne for arbejdslegater og rejselegater for at vurdere:
1. Afgrænsningen af ansøgerkredsen
2. Om der er modtaget de relevante ansøgninger i forhold til puljens formål
3. Om de støttede aktiviteter udmønter formålet i Lov om Statens Kunstfond
Generelt finder udvalget, at ansøgerkredsen er relevant, og at udvalget modtager relevante ansøgninger i forhold til puljernes formål. Udvalget finder også, at de støttede aktiviteter i udvalgets regi udmønter formålet i Lov om Statens Kunstfond.
Udvalget godkendte derefter ansøgningsvejledninger for arbejdslegater og komponistaftaler i 2018.
8. Mødedatoer 2018

Side 3

Udvalget fastlagde mødedatoer for første halvår 2018.
9. Eventuelt
Udvalgsmedlem Nils Malmros havde besluttet at trække sig fra udvalgsarbejdet med årets udgang, og
udvalget sagde farvel.
10. Mødets gang
Udvalget drøftede og evaluerede mødets forløb. Der var enighed om, at det var positivt, at mødet var
forberedt med links til film, som udvalget havde kunnet se hjemme inden mødet.

