
 
 

 

Series Lab Brussels is een workshop en coproductie-event voor Europese producenten met 
een tv drama serie in ontwikkeling, die op zoek zijn naar internationale partners en 
feedback. Na twee edities in Hamburg, vindt de derde editie dit jaar plaats in het kader van 
het Are You Series? festival in Bozar, Brussel. 
 
   
De projecten & de teams 
  
Het Lab staat open voor high level dramaseries in ontwikkelingsfase die een minimum aan 
financiering en een duidelijk cross-border potentieel hebben. De deelnemende teams 
bestaan uit de producent en de scenarist van de serie. Beiden hebben een track record 
binnen fictie en engageren zich voor de volledige periode van het Lab. 
  
Het Lab is een samenwerking tussen 14 MEDIA Desken. De volgende landen participeren: 
Duitsland (Hamburg regio), Oostenrijk, Spanje, Denemarken, Finland, Frankrijk, VK, 
Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden, Italië, Zwitserland en België. Iedere Desk 
selecteert 1 project uit eigen land, met de uitzondering van Hamburg (2 projecten) en België 
(6 projecten, waarvan 3 Vlaamse en 3 Franstalige). In totaal nemen er dus 20 projecten uit 
14 Europese landen deel. 
 
   
Het Lab 
  
De focus van het Lab is drieledig: 

• Storytelling & Ontwikkeling: De 20 geselecteerde projecten worden tijdens de 2-
daagse workshop verdeeld over 4 groepen. Elk project krijgt in zijn groep 1,5 uur 
feedback van één van de 4 uitgenodigde internationale experts en van de andere 
teams in zijn groep. 

• Financiering & Distributie: Op de laatste dag hebben de projectteams de 
mogelijkheid tot one-to-one meetings met de aanwezige financiers uit de 
deelnemende regio’s (zenders, platformen, fondsen en internationale 
distributeurs). 

• Coproductie: Tijdens het Lab hebben de teams de gelegenheid om elkaars 
projecten te leren kennen en te praten over eventuele co-ontwikkeling en 
coproductie. 

 
 
 



 

 
   
Programma  

Zondag 9 december:   Aankomst & openingsdiner 

Maandag 10 december:   Workshopsessies dag 1 

Dinsdag 11 december:   Workshopsessies dag 2 

Woensdag 12 december:  Voormiddag: One-to-one meetings met financiers  
     Namiddag: publieke sessie met case studies en  
     masterclasses (optioneel voor Lab-participanten). 

                                                                             
Belangrijke data: 

• Deadline aanmelding projecten: 24 september 2018 
• Bekendmaking van geselecteerde projecten: 8 oktober 2018 
• Series Lab Brussels: 9 - 12 december 2018 
• Are You Series? festival, Bozar, Brussel: 11 - 16 december 2018 

 
Oproep Vlaamse projecten 
 
Ben je geïnteresseerd om met je project deel te nemen aan het Lab? Contacteer Joyce 
Palmers via joyce.palmers@cjsm.vlaanderen.be voor het registratieformulier en registreer je 
project uiterlijk op 24 september 2018. 
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