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YTTRANDE 

Ansökan om bidrag till utställning av Sven Norlings fotografier 

7- 15 september arrangerar Sala Filmstudio en arkivfilmsfestival i anknytning 
till Sven Norlings 100-årsdag, och ger i samarbete med Sala kommun också ut en 
jubileums-d vd. 

Planerade verksamhet/ aktiviteter 
Filmfestival på Centrumbiografen 11-15 september 2013 
(11 september visas bara Sven Norling-filmer) 
En låg medlemsavgift/ festivalkort måste lösas av alla för att uppfylla 
upphovsrättsinnehavarnas krav, de kallas då för slutna visningar. Därutöver 
kommer visningarna att vara indelade i olika block där man betalar entre till 
respektive block. Omfattar både filmvisningar och seminarier. 
Arkivfilm 
Totalt kommer ca 10-30 st arkivfilmer att visas olika block, från Sala, 
Västmanland och närliggande län -från 1920-1960. 
Fotoutställning (7-15 september) 
I travershallen i Täljstenen kommer stillbilder att visas form av bildspel och 
utvalda, förstorade foton. 
Seminarier 
I anslutning till fotoutställning och filmvisningar kommer ett antal föreläsningar 
och seminarier på ämnen som är närliggande till festivalens tema att anordnas i 
Travershallen och på Centrumbiografen. 

Sala Filmstudio äskade 80 000 kronor i bidrag till genomförandet av aktiviteterna 
enligt Bilaga KS 2012/238 j 3 

KS beslutade 2012-12-06 § 286 bevilja maximalt !50 000 kronor för produktion av 
jubileums DVD samt 80 000 kronor som medfinansiering av filmfestivalen Norling JOO 
år. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Nu ansöker Sala Filmstudio om 15 000 kronor för en utställning med ett stort 
urval av Sven Norlings fotografier då tilltänkt bidragsgivare inte har ställt upp. 

Bidraget skall täcka negativscanning, förstoringar och inramningar av 60 
fotografier mellan 30- och 50-talet som gestaltar Salas närhistoria. Utställningen 
är tänkt att vara i Travershallen, med fri entre för Salaboma. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna 15 000 kr i bidrag för genomförande av en utställning med ett stort 
urval av Sven Norlings fotografier den 7-15 september, att täckas ur eget kapital. 
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Sala 14 april 2013 

7 - 15 september arrangerar Sala Filmstudio en arkivfilmsfestival i anknytning till Sven 

Norlings 100-årsdag, och ger i sarnarbete med Sala kornmun också ut en jubileurns-dvd. Till 

detta har vi fått ekonomiskt bidrag av kommunen. 

Däremot fick vi i höstas avslag på ansökan om en utställning med ett stort urval av Sven 

Norlings fotografier, och vi hade i det längsta förhoppningen att få medel till detta av annan 

bidragsgivare. Så blev det inte, och därför ansöker vi om 15.000 kr vilket skulle täcka 

negativscanning, förstoringar och inramningar av 60 fotografier mellan 30- och 50-talet som 

gestaltar Salas närhistoria. Utställningen är tänkt att vara i Travershallen, med fri entre för 

Salaborna. Filmstudions bankgiro är 108-1330. 

Eric Fylkeson 

Ordförande 

Sala Filmstudio 


