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Tilldelningsbeslut projektbidrag  
 
Upplevelser och möten mellan människor skall vara enkelt i stadsrummets kända och okända 
hörn.  Därför gör Filmregion Stockholm-Mälardalen tillsammans med filmavdelningen vid Kulturhuset 
Stadsteatern, Nonstop Entertainment, NjutaFilms, Studio S m.fl. distributörer en kraftsamling för att 
göra Stockholm roligare, smartare och bättre, och underlätta för människor att förverkliga sina 
kreativa idéer. 
 
Vi är otroligt glada över alla spännande popupbio-ansökningar vi tagit emot efter vår utlysning. Totalt 
fick vi in 31 ansökningar, och har möjlighet att bevilja stöd och filmutrustning till 12 av dessa projekt. 
Vilka projekt som beviljats framgår av bilagan. 
 
De projekt som valts ut anser juryn främjar en inkluderande stadsmiljö som speglar stadens mångfald 
av kultur och konstnärliga uttryck för såväl boende som besökare i området. 
 
Vid urval togs hänsyn till följande kriterier: 
 
•! Konstnärlig höjd 
•! Kreativitet 
•! Genomförbarhet 
•! Tillgänglighet/Mångfald 
 
samt tematisk och geografisk spridning  
 
Juryn bestod av:  
Geska Helena Brečević, projektledare Smart Kreativ Stad 
Beata Mannheimer, projektutvecklare Filmregion Stockholm-Mälardalen 
Johan Wirfält, konstnärlig ledare Film & Debatt, Kulturhuset Stadsteatern 
Emelie Samuelsson, biografföreståndare Klarabiografen, Kulturhuset Stadsteatern 
Christopher Sandberg, deltagarexpert, The Company P 



 
Vi kommer att kontakta alla som beviljats medel inom de närmaste dagarna för att diskutera 
visningsdatum, budget, kontrakt och andra frågor.  
 
Till er som inte beviljats medel: Håll ögonen öppna! Vi kommer efter sommaren att annonsera 
utlysningar för nya spännande pilotstudier till alla som anmält sig i vår kreatörspool på 
www.kreator.frsm.se 
 
Trevlig sommar och välkomna att ta del av sommarens popubio-visningar. 
Programmet kommer att presenteras på vår nya hemsida! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                       !  

SMART KREATIV STAD är en femårig satsning på film, digital media och innovativa 
processer i hållbar stadsutveckling. I projektet möter kompetens inom film, TV och digital 
media – bl.a. scenografi, ljussättning, animation och dataspelsutveckling – aktörer inom 
stadsplanering, bygg och fastigheter samt boende, civilsamhälle och kommuner. Fokus är 
inställt på att skapa nya perspektiv och öppnar nya fönster för rörlig bild i stadsrummet, 
skapa mer dynamik och interaktivitet, stärka affärsutveckling och konkurrenskraft. 
!



Beviljade!projekt!
 
Min Granne 
Plats: Bredäng. Järnbärarvägen, Skärholmen. 
Sökande: Hannah Gordon Tornesjö 
 
Querelle  
Plats: Partybåten M/S Patricia 
Sökande: Non-Stop Entertainment  
 
FoRestArt  
Plats: Hagaparken 
Sökande: Isak Mozard 
 
Lappis Northern Nights 
Plats: Norra Djurgårdens Amfiteater 
Sökande: Simon Revilla 
 
Fisksätra Popupbio 
Plats: Fisksätra torg 
Sökande: Föreningen Fisksätra Museum 
 
Jag är ett lejon  
Plats: Subtopia, Botkyrka 
Sökande: Yeni Sesler – Nya toner 
 
Piratfilm 
Plats: Skeppet Havheld, Galärvarvsvägen 8 A 
Sökande: Pnthaus AB 
 
Jordbro Popupbio  
Plats: Hurtigs Torg, Jordbro 
Sökande: Anna Padilla 

 
164 sommarnatt 
Plats: KFUM gården Kista. Jyllandsgatan 16 i 
Kista 
Sökande: KFUM Kista 
 
Bio på ön � Lilla Essingen Moving Pictures 
Plats: Luxgatan, under bron mellan Stora och 
Lilla Essingen 
Sökande: Kulturföreningen Chakapanga 
 
Cul de Maretopia 
Plats: "Gröndalsviken" intill Lusuddsvägen 10 
Sökande: Visual Poetry 
 
Waiting for B  
Plats: Långholmens amfiteater eller lilla 
stranden på östra sidan 
Sökande: Cinema Queer 
 
Stockholmsfrestelser ( � en filmhistorisk 
kavalkad genom Stockholm) 
Plats: Djurgården, strax vid djurgårdsfärjans 
terminal. 
Sökande: Clara Gustavsson 
 
Stockholms Cykelbio 
Plats: rörlig bio genom Stockholm 
Sökande: MDEMC AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                        


