Frukost seminarium för jurister med
entertainment som inriktning.
Svante Stockselius talar under rubriken " Eurovision Song Contest, sorger och
glädjeämnen vid genomförande av riktigt stora TV-produktioner" och därefter är det
öppet för diskussion och frågor.
Svante Stockselius är inom EBU ansvarig för Eurovision Song Contest. Det är ett
osedvanligt stort TV-evenemang som detta år ska genomföras i Kiev, Ukraina.
Det är väldigt intressant att få höra vilka problem och glädjeämnen det medför att
genomföra ett så stort evenemang generellt, och i en tidigare Sovjetstat speciellt.
Svante Stockselius var tidigare på TV4 en period och dessförinnan chef för Nöje på
SVT. Då var Svante med och skapade den nuvarande utformningen på Melodifestivalen m.m. Går vi ännu längre tillbaka i tiden så var Svante journalist på
Expressen.

IAEL Svenska Gruppen ordnar frukostseminarium med
Svante Stockselius den 2 juni klockan 08.00.
Seminariet äger rum på Nalen / Harlem,
Regeringsgatan 74.
Kostnad 150 kronor.
Anmälan är bindande, d.v.s vi fakturerar oavsett om du kommer eller inte då du anmält att du ska komma.

Osa senast den 27 maj till osa@smff.se

Målgrupp:
Vi vänder oss till dig som är verksam inom upphovsrätt och affärsjuridik.
Vi vänder oss även till dig som är verksam i musikbranschen.
Vi arrangera korta frukostseminarier med personer som är yrkesmässigt verksamma
inom musikindustrin, radio, TV och filmproduktion samt andra näraligganden
verksamhetsområden.
Den 2 juni har vi vårt fjärde frukostseminarium. Denna gång kommer Svante
Stockselius och talar under rubriken " Eurovision Song Contest, sorger och
glädjeämnen vid genomförande av riktigt stora TV-produktioner" och därefter är det
öppet för diskussion och frågor.
Vi som arrangerar är en liten, informell, grupp som går under namnet IAEL Svenska
Gruppen. IAEL står för International Association of Entertainment Laywers. IAEL
bidades vid den stora internationella Musikförlagsmässan MIDEM för 30 år sedan.
Vid MIDEM arrangerar IAEL en serie seminarier, work shops etc. Inspirerade av
dessa mycket givande seminarier gör vi dessa miniseminarier på morgonen då och
då framöver.
Förutom seminarier vid MIDEM ger IAEL ut en fackbok varje år. Titlarna på dessa
böcker som alla berör olika aspekter på entertainment law och praktik finns på
föreningens hemsida www.iael.org den som så önskar kan den vägen också bli medlem
i föreningen och därmed ingå i föreningens matrikel.
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