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Kulturstöd 2007 - Ändrad inriktning av tidigare beviljat kulturstöd
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Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bifalla föreningen Popcorns anhållan om att få använda tidigare beviljat
kulturstöd med 90 000 kr för musikfilmfestivalen Popcorn 2007 till en filmfestival med temat humor.
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Bakgrund

Kulturnämnden beviljade 2007-05-24 föreningen Popcorn kulturstöd till tillfällig verksamhet med 90 000 kr till musikfilmfestivalen hösten 2007 samt
kringaktiviteter i form av filmvisning och klubbverksamhet under våren 2007.
Föreningen Popcorn har nu inkommit med en anhållan om att få använda tidigare beviljat till en filmfestival med inrikning på humor. Orsaken är att Popcorn under en tid sett ett vikande intresse för musikdokumentärvisningarna.
Sedan Popcorn startade sin filmfestival med inriktning på musikfilmer år
2002 har de visat över 200 musikfilmdokumentärer samt kortfilmer och musikvideos vid den årligt återkommande festivalen. Den senaste tiden har föreningen fått allt svårare att få tag i högklassiga produktioner – de äldre produktionerna är redan visade och det produceras inte så många nya. Popcorn har
även märkt en nedgång i antalet besökare dels vid förra årets festival och dels
vid årets enskilda filmvisningar. Föreningen har därför nu gjort bedömningen
att marknaden börjar bli mättad av utbudet av musikfilmdokumentärer. Under våren har de undersökt möjligheten och intresset för en ny inriktning på
festivalen. Popcorn har gjort bedömningen att det finns ett underlag och efterfrågan på filmer med temat humor.
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Komplettering till ansökan om beviljat kulturstöd till föreningen Popcorn
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Föreningen Popcorn vill därför använda tidigare beviljat stöd för musikfilmfestivalen till att göra en filmfestival med inriktning på humor i alla dess former från satir till slap stick. Under festivalen kommer högkvalitativ svensk och
internationell humor i olika format att presenteras. Det kommer bl a att finnas
spelfilmer, TV-serier och filmade stand up framträdanden. Festivalen kommer
även att ha en huvudgäst under festivalen som genom sin verksamhet har belyst eller fortfarande belyser vår kultur och olika aspekter av vårt samhälle som
det ser ut idag. Genom att visa filmer innehållande humor från olika delar av
världen vill Popcorn också visa hur synen på humor stämmer överens med
eller skiljer sig åt beroende på var man råkar vara född.
Syftet med filmfestivalen är bl a att skapa ett forum för ny svensk humor producerad av unga komiker och artister och att bli en mötesplats för unga med
olika social bakgrund och tillhörande subkulturer.
Förutom förändringen av temat för festivalen gäller samma förutsättningar
som tidigare. Varken format, tid, plats eller målgrupp är förändrat.
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Kulturförvaltningens synpunkter

Föreningen Popcorn har under många år fått stöd av kulturnämnden främst
till sin musikfilmverksamhet men även för annan filmverksamhet inriktad mot
en yngre publik. Popcorn har genom tidigare genomförd verksamhet visat att
de har förmåga att anordna ett bra och genomtänkt evenmang för en stor
publik. Förvaltningen anser därför att Popcorn bör få möjlighet att pröva sin
nya idé om en filmfestival med inriktning på temat humor.
Förvaltningen har varit i kontakt med Stockholm stads kulturförvaltning som i
januari 2007 beviljat föreningen Popcorn stöd med 125 000 för musikfilmfestivalen 2007. Även Stockholm stads kulturförvaltning anser att Popcorn ska få
möjlighet att pröva den nya inriktningen på festivalen och kommer därför att
besluta att det tidigare beviljade stödet ska få användas till att genomföra en
filmfestival med inriktning på humor.
Förvaltningen föreslår därför att kulturnämnden bifaller föreningen Popcorns
anhållan om att få använda tidigare beviljat kulturstöd med 90 000 kr för
musikfilmfestivalen Popcorn 2007 till en filmfestival med temat humor.
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