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Dansk
dokumentarfilm
– en ny kompleks verden
Produktion af dokumentarfilm har aldrig

Danske dokumentarfilm - også om danske

været mere nødvendig. Med en virkelighed

emner - bliver vist i hele verden. Vi ønsker

der bliver stadig mere kompleks, en

at sætte tryk på ambitionerne og ønsker en

informationsmængde der bliver større og

filmaftale, der sætter dansk dokumentarfilm

nyheder, der skal passe ind i den digitale

i stand til at nå endnu bredere ud.

virkelighed, er der behov for dokumentariske

Vi oplever stor efterspørgsel på

fortællinger. De kan som ingen anden

dokumentarfilm fra danske borgere. De

genre formidle, udfordre og fortolke

har gode seertal på de landsdækkende

komplekse forhold. Derfor er der fortsat

tv-stationer. Cph:Dox er vokset til verdens

brug for økonomi til, at danske producenter

tredjestørste dokumentarfilmfestival

producerer dokumentarfilm om Danmark

- med en overvægt af unge

og verden ud fra danske værdier.

publikummer. I overgangen fra flow-tv

Alle forudsætningerne for at lykkes med

til streamingkanaler har tv-stationerne

at løfte dokumentarfilmen op på et endnu

også indset at det især er dokumentarfilm

højere niveau er til stede: Vi har dygtige

der skaber gode streamningtal, fordi

og internationalt anerkendte instruktører

dokumentarfilm til forskel fra nyheder og

og producenter, og i 2018 var to ud af fem

reportage er universelle historier, der giver

Oscar-nominerede dokumentarfilm danske.

folk redskaber til at forstå verden og sig selv.

BIGTIME
Sonntag Pictures
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Konkret stiler vi derfor efter følgende mål:

01

Vækst i antallet af nyproducerede dokumentarfilm på de
kommercielle, digitale platforme.

02

Vi skal have større spredning i budgetterne for dansk
dokumentarfilm, så det også er muligt at producere

Foto: Klaus Vedfeldt

dokumentarfilm på rigtigt høje budgetter og med store ambitioner.

Målsætninger
2019 - 2022
Den overordnede målsætning er at øge
markedet for dansk dokumentarfilm ved
en markant tilstedeværelse i biografer, tv
og digitale platforme.

03

Dansk dokumentarfilm skal deltage i hovedkonkurrencen i mindst
10 internationale festivaler i forligsperioden, herunder mindst 1
Emmy eller Oscar-nominering.

Hjerter Dame
Hansen & Pedersen
Film og Fjernsyn

04

6-8 dokumentarfilm skal hvert år have biografpremiere

Særlige vilkår for dokumentarfilmen:

01

Styrk publikums adgang til at se danske dokumentarfilm –
både i biografen og på digitale platforme.

02

Styrk de store dokumentarfilm – vi skal have
fyrtårnsproduktioner som der tales om i frokostpausen og
som rejser ud over landegrænsen.

Herved skabes der opmærksomhed og debat om
filmenes temaer, og mange film har et internationalt
liv der giver Danmark kulturel status i udlandet. Hertil

03

Fasthold det nuværende produktionsflow med 38
dokumentarfilm, herunder 8 internationale coproduktioner.

kommer en mulig indtjening der kan være med til at
forbedre økonomien i de enkelte film.
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Sammenhængen
mellem medieaftale
og filmaftale
Medieaftalen 2019-23 overlader det til

Foto: Simon Lereng Wilmont
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Distant Barking
Final Cut for Real

filmaftalen at fastlægge en række helt
centrale elementer i filmstøtten, både for
dokumentarfilm og spillefilm.

Vi foreslår, at

TV 2s og DRs forpligtelse til at engagere sig

ønsker i forbindelse med den nye ordnings

i dansk film for et bestemt beløb er faldet

udmøntning i Filmaftalen er ens for

bort, og i stedet skal midlerne administreres

dokumentarfilm og spillefilm og er beskrevet

af dels de to regionale filmfonde, dels via en

i detaljer i spillefilmdelen af oplægget.

ny administrativ enhed, som endnu ikke er
på plads. Vi foreslår, at det bliver DFI, der – i

TV 2 og DR skal fortsat skal engagere

en forsøgsordning – administrerer midlerne

sig i dansk film i et omfang svarende

i et separat spor for ikke at flytte midler fra

til det nuværende i forhold til antallet

produktion til administration. Der er nemlig

af titler. Fremover skal det blot ske på

brug for en administration, der har den

”markedsvilkår”. I England har man i årtier

nødvendige knowhow og kompetence, og

haft systemer, der imødegår de store Public

hvor så lidt som muligt går fra til betaling for

Service tv-stationers monopollignende

administration.

status, og man har blandt andet indført

Filmpengene er en meget væsentlig del af

et system, hvor de forskellige typer af

bundfinansieringen til dansk film, og det er

dokumentarfilm bliver prissat inden for et

afgørende, at de forskellige støtteordninger

rimeligt prisspænd.

supplerer hinanden. Producentforeningens
Man kan finde mere om systemet her:
http://downloads.bbc.co.uk/commissioning/site/tariff_prices_for_independents.pdf

01

Der etableres et system svarende til det
engelske i forbindelse med prissætningen af
produktioner til tv-stationer.

02

Den nuværende standardkontrakt mellem TV 2/DR og
producenterne opretholdes, så de nye visningsaftaler
kan indgås på et af alle parter anerkendt grundlag.

03

DR skal hvert år engagere sig i 33 dokumentarfilm og
TV 2 i 12 dokumentarfilm (inklusiv co-produktioner),
svarende til gennemsnittet i perioden 2015-17.

04

Der etableres en løbende monitorering af prissætning
og titler. Hvis markedet selv kan regulere prissætningen
kan minimumspris fjernes igen ved evalueringen af
ordningen efter 2 1/2 år.
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Styrk publikumsudviklingen

udgangen af den næste forligsperiode,

Vi skal på radikal vis udvikle vores

har et solidt greb om fremtidens digitale

approach til publikum. Distributions- og

publikum med en ung profil. Kun derved

lanceringsinitiativer på DFI fokuserer i dag

kan vi skabe en bæredygtig udvikling af nye

primært på den danske nationale lancering

indtjeningsmuligheder på distribution af

og distribution på lineært tv, men det er

dokumentarfilm.

nødvendigt at bryde nationale skel ned og

Vi foreslår der på DFI udvikles en ny

se det globale digitale marked som et hele.

publikumsafdeling med stærke og

Det kræver en ny radikal tilgang til at lancere

tidssvarende branchekompetencer, der

dokumentarfilm og støtteudmåle end man

har fokus på publikumsudvikling. Folk i

gør nu. Vi ser DFI som en stærk partner, der

afdelingen skal ansættes på åremål, og

har resurser til at vidensdele og strategisk

hovedopgaven er vidensdeling og opbakning

udvikle branchens outreach planer – også

til nye indtjeningsmuligheder i en ny digital

for den enkelte film. Man skal i mindre grad

virkelighed.

Foto: MetteHolm

Dokumentarfilmens
særlige ønsker

kigge på den enkelte films performance
på traditionelle medier og i højere grad
på hvor meget viden og knowhow, der
kommer tilbage i branchen igen. Målet er
ikke hvor mange eller hvor få seere, der var
på lineært tv eller i biografen. Målsætningen
er at få skabt nogle nye erfaringer og få
bygget kontakten til publikum stærkt op

Dreaming Murakami
Final Cut for Real

som en del af den digitale udfordring,
sådan at vi reelt som branche, ved
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PS: Et særligt løft til den mest betydningsfulde
Foto: Framegrap – Sonntag Pictures

danske dokumentarfilmfestival.

Styrk Cph:Dox
Den københavnske dokumentarfestival
CPH:DOX har haft en uvurderlig betydning
for dokumentarfilmen, og med et eksplosivt
stigende publikumstal – heraf rigtig mange
		

Vold - i kærlighedens navn
Sonntag Pictures

unge mennesker – har festivalen siden
etableringen i 2003 vokset til at blive den
tredjestørste dokumentarfestival i verden.
Vi foreslår, at CPH:DOX fremover støttes

Styrk de store dokumentarfilm

dokumentarfilm. Projekter der skal støttes

direkte fra Kulturministeriet. Festivalen skal

Der skal være højere til loftet i støttesystemet,

under denne pulje skal være stort tænkte,

bredes ud og forpligte sig til et vist antal

og vi ønsker et særligt fokus på den store

rettet mod et bredt publikum og med høje

arrangementer, visninger og premierer

dokumentar. I det eksisterende filmforlig

kunstneriske og produktionsmæssige

ude i landet. Til gengæld får den en

åbnes der for et forsøg med lavbudgetfilm

ambitioner. Puljen skal have et årligt budget

grundfinansiering, som kan sikre, at den

på fiktionsområdet. På dokumentarområdet

på 12 mio. kr., svarende til at der kan støttes

løfter sig fra sit udgangspunkt i vækstlaget,

er behovet et andet, nemlig at løfte genren

2-3 store dokumentarfilm årligt.

primært baseret på frivillig arbejdskraft, til

gennem et målrettet fokus på film med høje

at være en fast organisation, hvor viden og

ambitioner. Der er en gylden mulighed nu

erfaring kan fastholdes. Midlerne til at støtte

med stor publikumsinteresse, unikt talent og

Fasthold antallet af dokumentarproduktioner

festivalen skal være nye penge, som ikke går

opbrud i faste forbrugsmønstre, som skal

Antallet af produktioner der støttes bør

fra filmstøttemidlerne.

udnyttes. Vi skal bygge fremtidens vækst på

fastholdes fra den nuværende filmaftale. Dvs

den aktuelle succes.

120 til 140 i en 4-årig aftaleperiode, heraf 20-

Vi foreslår, at der etableres en fyrtårnsspulje

24 internationale co-produktioner samt 8-12

på DFI, som er målrettet den store

store dokumentarfilm fra ambitionspuljen.
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Forslagets
samlede
økonomi
Opgørelse af den samlede
dokumentarfilmøkonomi på baggrund af
Producentforeningens anbefalinger.
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Støttebudget

48,3 mio kr. årligt

Nye initiativer:
Filmpenge, DFI forsøgsordning
Filmpenge, regionale
I ALT

13,8 mio kr. årligt
7,0 mio kr. årligt
69,1 mio. kr. årligt

Andre forslag:
Fyrtårnspulje

12,0 mio kr. årligt
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