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Nytt projekt inom LEADER LAG PH beviljat av Jordbruksverket.
!
Jordbruksverket har beviljat medel åt första spadtaget i byggandet av Base Camp Skåne: en
förstudie som ska undersöka behov och skapa förslag till en handlingsplan för att underlätta
filmproduktion i området. Förstudien vill lägga en stabil grund för ett framtida byggande av
en filmnod, med samlad kompetens och kännedom om området för att kunna assistera
gästande filmteam och uppmuntra lokal produktion på olika nivåer.

!

Varför förläggs inte fler långfilminspelningar här i området trots att det finns så många
spännande miljöer? Under mitt arbete som frilansande filmare och filmpedagog fick jag upp
ögonen för områdets möjligheter till varierade inspelningsmiljöer inom relativt korta
avstånd. Outnyttjade platser med god tillgänglighet som skulle lämpa sig mycket väl för
inspelning av fiktionsfilm. Och jag var inte ensam om att ha noterat detta, utan fick
bekräftelse från andra filmarbetare och fotografer som undrat exakt samma sak.

!

Självklart finns det några enstaka exempel på filmer som spelats in här, men det skulle kunna
bli så fantastiskt mycket fler. Filmiska miljöer är en resurs som inte förbrukas, utan snarare växer
i värde ju mer de används.

!

Leadermetoden bygger på samarbete mellan privat, oﬀentligt och idéellt, och i första steget
vill vi försöka få kontakt med alla som kan tänkas vara intresserade av att vara med från
starten, eller åtminstone bidra med idéer, och bygga upp något vi hoppas kan ge avtryck i
filmsverige: filmarbetare, tekniker, hotell & catering, bil och maskinuthyrning eller ägare till
filmiska miljöer. Dialogmöten och seminarier står på schemat i början av hösten.
Projektcoach Jeanette Junge och verksamhetsledare Ing-Marie Johansson från lokala
Leaderkontorer har varit ett fantastiskt stöd hela vägen från idé till, som nu, beviljad
projektansökan.

!

Base Camp Skåne har potential att tillföra ännu en färg i Skånes filmpalett, och komplettera de
andra hörnen i Ystad, Malmö och Helsingborg med specialisering på location scouting.
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