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1) Indledning 

LUX-filmprisen viser, at Europa-Parlamentet støtter kulturen og arbejder for kulturel mangfoldighed i 

tæt forbindelse med andre af EU's politikker. Med de mere og mere omfattende lovgivningsmæssige 

beføjelser, som Europa-Parlamentet har fået i kraft af Lissabontraktaten, har det også fået mulighed 

for at iværksætte initiativer af stor symbolsk betydning. 

Et af disse initiativer var indstiftelsen af Europa-Parlamentets filmpris, der blev uddelt første gang i 

2007 – året for Romtraktatens halvtredsårsjubilæum. 

LUX-filmprisen sætter én gang om året fokus på film, der står i centrum for den offentlige europæiske 

debat. Film kan som kulturelt massemedium være et ideelt middel til at debattere og reflektere over 

Europa og dets fremtid. De udvalgte film eller de film, der konkurrerer om LUX-filmprisen, fortæller 

ikke blot en historie, men de udforsker og stiller også spørgsmålstegn ved fælleseuropæiske værdier 

og behandler grænseoverskridende problemer såsom økonomisk og social krise, indvandring, 

retfærdighed, solidaritet, borgerlige frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder. Hver enkelt film 

giver et indblik i europæernes liv, deres overbevisninger og tvivl og deres søgen efter identitet. 

Filmene bidrager til at lufte forskellige synspunkter vedrørende nogle af de aktuelle sociale og 

politiske spørgsmål og dermed til at opbygge en bred debat om europæisk identitet og de mange 

udtryksformer herfor.  

Ved at støtte europæisk film forsøger Europa-Parlamentet og LUX-filmprisen at tage udfordringen op 

med at finde nye former for kommunikation med EU-borgerne, hvilket gør europæisk film til en af de 

stærkeste afspejlinger af debatten mellem de tusindvis af ansigter i et pluralistisk Europa. 

I tider med økonomisk, politisk og social krise, hvor kunst, kultur og film også trues, har LUX-

filmprisen til formål at støtte europæisk kreativitet og dens mangfoldighed. At bakke op om og støtte 

europæisk film er et middel til at overvinde de voksende hindringer af både fysisk og psykologisk art, 

som splitter Europa.  

Film er en af de rigeste og stærkeste kulturelle udtryksformer og har potentiale til at overvinde de 

mure af frygt og usikkerhed, der omgiver vores liv. Film er et spejl, hvori vi kan se, hvor meget vi har 

til fælles, eller hvor ejendommelig og interessant vores forskelligartethed er. 

2) Underliggende principper 

Europa-Parlamentet viser kulturel mangfoldighed 

Kulturen og dens specifikke udtryksform filmen er fortsat områder, hvor Parlamentet kan og skal 

videreføre sin kommunikation med borgerne i Den Europæiske Union med henblik på at give dem 

større kendskab til den og skabe større forståelse for den. LUX-filmprisen, som er det konkrete udtryk 

for et originalt initiativ, der blev taget af Parlamentet på egen hånd, er en af måderne at gennemføre 

denne målsætning på. 



 

 

Europa-Parlamentet er engageret i kultur 

Selv om Den Europæiske Unions beføjelser på dette område begrænser sig til støtte og samordning, 

har Parlamentet traditionelt sat kulturen i centrum for fællesskabsretten.  

Den offentlige høring om film og europæisk identitet, der på Kultur- og Uddannelsesudvalgets 

initiativ blev afholdt den 27. oktober 2010, er bevis herpå. Den seneste (10. oktober 2016), der blev 

afholdt, havde deltagelse af Ken Loach, Céline Sciamma og Andrea Segre og handlede om, hvilken 

rolle europæisk film kommer til at spille i morgendagens Europa. 

Andre eksempler er de parallelle visninger, der blev arrangeret i forbindelse med den internationale 

mindedag for Holocaust med den tidligere formand Martin Schulz og Géza Rohrig (Oscar for bedste 

udenlandske film 2016 og valget til LUX-filmprisen), for blot at nævne nogle, eller den parallelle 

visning og debat, der blev arrangeret i 28 medlemsstater inden for rammerne af LUX-filmdagene, og 

deltagelse af MEP'er i rundbordsdiskussionen og debatterne om bl.a. kultur og den digitale dagsorden 

på store internationale filmfestivaler.  

Yderligere udvikling af LUX-filmprisen  

Med henblik på at nå ud til et større publikum og forbedre forholdet mellem omkostninger og 

publikum støttede uformelle forhandlinger mellem Parlamentet og Kommissionen idéen om at samle 

ressourcerne for at styrke kendskabet til LUX-filmprisen. 

Målsætningen om et partnerskab mellem de to parter er i højere grad at øge LUX-filmprisens 

synlighed over for den europæiske filmindustri og det europæiske offentlige rum. 

Samarbejdet blev indført i 2016 og er blevet udviklet i 2017 med to parallelle forevisninger, som blev 

føjet til de sædvanlige forevisninger af LUX-filmprisen, der henvender sig til alle europæiske lande. 

Det er meningen, at dette samarbejde skal opretholdes og forbedres i 2019. 

Inden for rammerne af EU-valget i 2019 og i lyset af det nye Parlament bør Europa-Parlamentet 

bygge videre på de eksisterende synergier med Kommissionen. Det vil være ønskeligt, at samarbejdet 

udvides til flere områder. Nedenfor gives der nogle forslag, der skal undersøges i 2019 for så vidt 

angår samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen: 

- fortsætte parallelle forevisninger, som viste sig at være et innovativt værktøj i overensstemmelse 

med en europæisk ånd, der når ud til et ungt publikum  

- samarbejde om LUX-films tilstedeværelse på onlineplatforme  

- samarbejde om at stille undertekster udarbejdet af Europa-Parlamentet for LUX-film til rådighed i 

en database over europæiske undertekster til film  

- samarbejde om kulturelt diplomati ved at inddrage LUX-film i en europæisk filmpakke til at 

repræsentere EU i verden 

- samarbejde på det institutionelle plan om valget til Europa-Parlamentet i 2019. 

Formålet med samarbejdet skal være at forbedre synligheden og mediedækningen af Europa-

Parlamentet. Kernen i den fremtidige kurs bør være at nå ud til nye målgrupper, især unge og 



 

 

formidlere, og samtidig holde ceremonien for overrækkelsen af LUX-filmprisen inden for Europa-

Parlamentet. 

LUX-filmprisen i det europæiske offentlige rum 

Takket være LUX-filmdagene vises de konkurrerende film til LUX-filmprisen hvert år over 240 

gange i mere end 50 europæiske byer via teatre eller festivaler og udvider derigennem netværket af 

interessenter og formidlere. Næsten 40.000 biografgængere deltager i filmforevisningerne, der ofte 

efterfølges af debatter, og mere end 27.000 følger LUX-filmprisen på Facebook.  

Unge europæere 

Fokus på unge europæere er blevet en af de strategiske retningslinjer for LUX-filmprisen. Siden 2010 

er "28 Times Cinema"-projektet blevet etableret og promoveret af LUX-filmprisen og partnere såsom 

Giornate degli Autori (filmfestivalen i Venedig) og Europa Cinemas. Dette initiativ bygger på et 

intensivt 10-dages uddannelseskursus i Venedig for 28 unge europæiske filmelskere. Under kurset 

mødes de med medlemmer af Europa-Parlamentet, filminstruktører og jurymedlemmer, og de 

repræsenterer den yngste jury under filmfestivalen i Venedig. Når de er tilbage i deres eget land, 

bliver de "LUX-ambassadører", der fremmer LUX-filmene og aktiviteterne i deres netværk og miljø. 

Et netværk af mere end 200 tilhængere, entusiastiske "LUX ambassadører" og formidlere vokser hvert 

år. 

LUX-filmprisen har også fundet vej til uddannelsesinstitutioner. Uddannelsespakker om de 

konkurrerende film til er rådighed for at støtte debatter og lære om ikke blot filmen, men også om 

Europa  

Filmkunsten i centrum for den europæiske kulturmodel 

Filmmediet viser ved at formulere fortolkninger af den kulturelle mangfoldighed sin kulturelle og 

industrielle værdi for ethvert samfund, der ønsker at gøre sin indflydelse gældende inden og uden for 

sine grænser. Filmen er en af de kulturformer, der har størst chance for at skabe en følelse af 

samhørighed med et fælles område og i dette tilfælde for at skabe en europæisk ånd. Kultur er en 

menneskelig og politisk konstruktion, og i centrum for den står filmen. 

LUX-filmprisen er en del af Europa-Parlamentets kommunikationsstrategi  

LUX-filmprisen er et instrument, der bidrager til Europa-Parlamentets kommunikationsstrategi. 

Et panel af fagfolk fra filmindustrien har fået til opgave at stå for den officielle udvælgelse og 

konkurrence med henblik på at give LUX-filmprisen kunstnerisk og filmisk legitimitet. 

3) Mål 

 at bidrage med information til den offentlige debat om Den Europæiske Union og dens 

politik  

 at fremme udbredelsen af europæiske (sam)produktioner inden for Unionen. 

Europas kulturlandskab er fragmenteret. Det lykkes kun for nogle få kunstnere og værker at nå ud 

over grænserne og finde et publikum uden for deres hjemland. Film er ikke nogen undtagelse. Det 

originalsprog, som en film optages på, er virkelig en hindring for udbredelsen af den på et flersproget 

marked. 



 

 

LUX-filmprisen opbygger løbende et katalog af europæiske film af høj kvalitet, som er tilgængelige 

på alle sprog, herunder undervisningsmateriale. 

4) Udvælgelsesprocedure 

Hvordan filmene udvælges - Jury 

Juryen – et panel på 21 personer fra den europæiske filmbranche – udvælger de film, der skal indgå i 

den officielle udvælgelse til konkurrencen om LUX-filmprisen. Juryen omfatter producenter, 

distributører, biografejere, festivaldirektører og filmkritikere samt en repræsentant fra Eurimages. En 

repræsentant for Kommissionens program "Et Kreativt Europa" deltager som observatør. 

Europa-Parlamentets Kultur- og Uddannelsesudvalg udnævner medlemmerne af juryen. En 

repræsentant for den film, der vandt det forudgående år, indgår også automatisk som medlem af 

juryen. 

Jurymedlemmerne foreslår de film, der skal indgå i den officielle udvælgelse til konkurrencen om 

LUX-filmprisen. Medlemmerne kan ikke foreslå mere end 3 film. Filmene kan også foreslås af 

Europa-Parlamentets medlemmer eller spontant af fagfolk i filmbranchen. 

Jurymedlemmer, der har deltaget i produktionen eller den kommercielle udnyttelse af en film i 

konkurrencen, kan stadig foreslå film, men kan ikke stemme på film, som de har en kommerciel 

interesse i. 

Juryens afgørelse træffes med simpelt flertal eller, hvis det ikke er muligt, med relativt flertal ved 

afstemning. Medlemmerne har tavshedspligt indtil den officielle bekendtgørelse af udvælgelsen (juli) 

og konkurrencen (slutningen af juli). 

Juryens møder finder sted i Europa-Parlamentet i Bruxelles i april/maj, hvor medlemmerne drøfter og 

udvælger de 10 film til den officielle udvælgelse. Disse vil blive offentliggjort i begyndelsen af juli på 

Karlovy Vary International Film Festival. Blandt de 10 udvalgte film vil de 3 film, der indgår i 

konkurrencen, blive tekstet på alle EU's 24 officielle sprog. 

5) Afstemningsprocedure og tildeling af LUX-filmprisen i Strasbourg 

Vinderen af LUX-filmprisen vælges af medlemmerne af Europa-Parlamentet og annonceres på 

plenarforsamlingen i november. 

Afstemningsproceduren giver kun det enkelte medlem af Europa-Parlamentet mulighed for at stemme 

på én film, og proceduren varer en måned. 

Europa-Parlamentets medlemmer kan se filmene på fire måder: 

i LUX-salen, der indrettes i Europa-Parlamentet i to uger (to forevisninger pr. dag)  

i deres respektive medlemsstater, i overensstemmelse med de LUX-filmevents, der arrangeres af 

Europa-Parlamentets informationskontorer (LUX-filmdagene) 

på en video-on-demand-platform, der er tilgængelig for alle medlemmer efter anmodning om et 

password 

https://luxprize.eu/news/lux-film-prize-unveils-selection-panel-2019


 

 

på vandmærket DVD (meget begrænset antal og hovedsageligt for medlemmer af Kulturudvalget og 

næstformænd). 

Afstemningsproceduren slutter dagen før prisoverrækkelsesceremonien. Resultatet af afstemningen er 

derfor ukendt indtil ceremonien. 

Forud for prisoverrækkelsesceremonien for LUX-filmprisen afholdes der et seminar for journalister, 

hvor medlemmer af Europa-Parlamentet, fagfolk og filminstruktører drøfter film og Europa. 

Ceremonien finder sted i plenarmødesalen i Strasbourg, normalt efter afslutningen på forhandlingen 

og inden afstemningen. 

Filminstruktørerne af de tre konkurrerende film inviteres alle til prisoverrækkelsen og til 

plenarmødesalen. 

Europa-Parlamentets formand bekendtgør vinderen.  

En repræsentant for den vindende film opfordres til at holde en kort tale til plenarforsamlingen. 

Siden 2012, hvor LUX-filmdagene blev lanceret, er der indført en særlig publikumspris (Audience 

Mention), som bekendtgøres på den internationale filmfestival i Karlovy Vary i juli, samtidig med at 

de næste officielt udvalgte film præsenteres. 

6) Udvælgelseskriterier for filmene 

For at kunne deltage i konkurrencen om LUX-prisen skal filmene opfylde følgende kriterier: 

1. De skal være spillefilm eller kreative dokumentarfilm (kan også være animationsfilm). 

2. De skal have en varighed på mindst 60 minutter. 

3. De skal være resultat af produktioner eller samproduktioner, som opfylder kravene i Media-

programmet under "Et kreativt Europa" og er produceret eller samproduceret i et EU-land eller Island, 

Liechtenstein eller Norge. 

4. De skal bidrage til at formidle europæiske værdiers universelle omfang, anskueliggøre europæiske 

traditioners mangfoldighed, kaste lys over den europæiske integrationsproces og give indsigt i 

opbygningen af Europa. 

5. Filmene, der har ret til at deltage i konkurreren om LUX-filmprisen 2019, får eller har haft deres 

festivalpremiere/urpremiere mellem den 30. maj 2018 og den 15. april 2019. 

6. Film, der allerede har vundet førsteprisen på "A"-festivaler (Venedig, San Sebastian, Berlin, 

Cannes, Karlovy Vary og Locarno), må ikke deltage. 

7) Hvad tilbyder LUX-filmprisen? 

Inden for rammerne af LUX-filmdagene forsynes de tre konkurrerende film med undertekster på de 

officielle EU-sprog, og der fremstilles en digital filmpakke (DCP) til hver EU-medlemsstat. På 

samme måde udarbejdes der undervisningsmateriale på de respektive sprog, som omdeles under 

forevisningerne i Europa. 



 

 

LUX-filmprisen indebærer også, at den eller de originale sprogversioner tillempes til syns- eller 

hørehæmmede i andet end den originale version, og at udbredelsen af disse versioner fremmes i 

medlemsstaterne. 

LUX-filmprisen er ved at blive et vigtigt element i forbindelse med støtte til europæisk 

filmproduktion. Den har bidraget til, at film, der måske ellers ikke ville have haft mulighed for det, 

har fundet deres plads på markedet og er nået ud til et bredt publikum. 

8) Tidsplan for konkurrencen om LUX-filmprisen 2019  

Januar  

31.1.: Afslutning på afstemningen om publikums favorit 2018 

Februar 

4.2.: CULT-udvalgsmøder: godkendelse af den nye jury 

7.-17.2: Filmfestivalen i Berlin, meddelelse til branchens fagfolk om LUX-filmprisen 
(netværksarrangement i partnerskab med Europa Distribution, møde med Europa Cinemas, EFA, 

ARTE...). 

Iværksættelse af udvælgelsesprocessen for LUX-filmprisen 2019 

Marts 

LUX-filmprisen & ARTE — månedens onlinefilm (online-visning på ARTE af udvalgte LUX-film) 

7.-17.3.: Sofia Film Festival (Bulgarien, Sofia og Plovdiv- som europæisk kulturhovedstad med 

tilbagevirkende kraft for LUX-film og debatter) 

April 

LUX-filmprisen & ARTE — månedens onlinefilm (online-visning på ARTE af udvalgte LUX-film) 

11.-13.4.: Texel Democracy Alive, festival, der vil samle mere 5000 unge og beslutningstagere, det 

organiserede civilsamfund, erhvervslivet, fagforeninger, personer med indflydelse, aktivister og 

borgere med det formål at tilskynde til samfundsengagement og øge interessen for europæisk 

demokrati forud for EU-valget. Visning af LUX-film og debatter. 

15.4.: Frist for spontane forslag til LUX-filmprisen 

Ultimo april / primo maj: Juryen mødes i Bruxelles for at drøfte og udvælge de 10 film til den 

officielle udvælgelse til LUX-filmprisen 2019 samt de 3 film, der deltager i den officielle 

konkurrence. 

Maj 

LUX-filmprisen & ARTE — månedens onlinefilm (online-visning på ARTE af udvalgte LUX-film) 

9.5.: Aktiviteter på Europadagen i hele Europa 



 

 

14.-25.5.: Filmfestivalen i Cannes (17-20/5 — indkaldelse til at stemme) 

Juni  

28.6. - 6.7.: Filmfestivalen i Karlovy Vary (Bekendtgørelse af de ti officielt udvalgte LUX-film og 

publikums favorit 2018) 

Juli 

Bekendtgørelse af de tre konkurrerende film og juryen for 28 Times Cinema-projektet på 

pressekonferencen Venedigdage i Rom. 

August-september 

Venedigdage – 10. udgave af 28 Times Cinema-projektet, visninger af de tre film, der konkurrerer om 

LUX-filmprisen 

Oktober 

Åbning af LUX-filmdagene 2019 (EPLO'er og kreative kontorer) i medlemsstaterne. 

Intern konkurrence i Europa-Parlamentet  

Art Cinema Day (i partnerskab med CICAE). Fælles kommunikation, herunder visninger. 

November 

Film forevises samtidigt i hele Europa 

11.-22.11.: Lux-teaterforevisninger 

27.11.: LUX-prisoverrækkelsesceremonien og et seminar for journalister i Strasbourg. 

December 

7/12 European Film Academy Awards 

 


