02.11.07 Nyhedsbrev

Nyt om Skandinavia
International Kortfilmfestival
I oktober måned afholdt Skandinavia som noget helt nyt International Kortfilmfestival. Her
kunne vi med stolthed præsentere et program spækket med en lang række af de bedste
kortfilm fra hele verden. Der blev bl.a. vist kortfilm fra Argentina, Japan og Spanien, hvoraf
flere af filmene har høstet priser på internationale filmfestivaler. En begivenhed, som fandt
sted i samarbejde med filmnetværket FilmPlatform.
Glade seere
Siden Skandinavias start har vi modtaget mange mails fra tilfredse seere, der giver udtryk
for deres positive syn på Skandinavia og vores programudbud. Rosende ord som ”en
særdeles god kanal med nærværende og saglige udsendelser”, ”modig i sit
programvalg, som absolut giver et friskt og anderledes pust i forhold til de alm.
”mainstream”-kanaler”, ”en vigtig tv-kanal (..)kanalen fortjener at få den størst mulige
udbredelse”. Skandinavia er naturligvis meget glade for seernes positive reaktioner – uden
jer filmmagere og øvrige samarbejdspartnere kunne vi ikke levere et attraktivt
kvalitetsprodukt til vores seere.

Nyt om VoD
Som vi skrev i forrige nyhedsbrev har Skandinavia fået tilsagn om op til 1 mio. euro i støtte
fra Media2007. Pengene skal gå til udvikling af en VoD platform til distribution af Nordiske
og Baltiske film til det digitale verdensmarked. Denne skal i de efterfølgende år udrulles til
resten af Europa, så alle EU landes filmmagere kan få glæde af de samme fordele: Direkte
distribution fra klippebord til seer. Vi er kommet meget langt og ser frem til at komme
rundt og præsentere projektet i januar/ februar. Vi lancerer senest 1. maj 2008 –
I kan godt glæde jer!

Nyt fra Direktionen
Aftale med Stofa
Skandinavia har en tre-årig aftale med Stofa. Det første år var en flatrate aftale fra 1. sept.
2006 til 31. aug. 2007. Vi er nu overgået til ordinær drift, hvilket vil sige, at Stofa betaler for
det faktiske antal abonnenter året ud. Vi er i dialog med Stofa om aftalen for 2008 og om
et evtuelt udvidet samarbejde inkluderende VoD. Stofa er en rigtig god ven af
Skandinavia, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
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Aftale med BOXdanmark
BOXdanmark er en ny spændende udbyder på det danske marked, som Skandinavia er i
forhandling med. BOXdanmark er et a.m.b.a. og ejes af et større antal antenneforeninger
med tilsammen mere end 120.000 husstande. Skandinavia er allerede på prøve i
BOXdanmark regi, og vi forventer at have en aftale på plads på denne side af jul og ser
frem til samarbejdet med BOXdanmark.
Canal Digital og TDC
Om TDC kan det siges meget enkelt – Vi hører intet fra dem! Canal Digital derimod rører så
småt på sig. Alle udbydere skal jo tilpasse sig det nye digitale sendesystem og de deraf
medfølgende nye muligheder. Én af dem er à la carte, og dér hvor vi ikke får en
pakkeaftale, vil vi overveje muligheden for à la carte sending. Det vil i vores optik typisk
komme til at hænge sammen med en aftale på VoD-siden.
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Niels Aalbæk Jensen
Filmbyen 14
DK - 2650 Hvidovre
Cell: +45 4095 0305
Mail: naaj@skandinavia.tv

2

