
       

Stockholms 23:a internationella filmfestival 7-18 nov 2012 
Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är idag en av de främsta filmfestivalerna i Europa. Festivalen äger rum 
varje år i november med över 170 filmer från mer än 40 länder. Stockholms filmfestival är mycket mer än film i november, med 
exklusiva förhandsvisningar året om, Sommarbio i augusti och Stockholms filmfestival Junior, en festival för barn och unga mellan 6 
och 16 år som arrangeras i april 2013. 
VI ÄLSKAR FILM! 
 

PRESSMEDDELANDE 14 AUGUSTI 2012 
 
Mikael Marcimains ”Call Girl” inviger Stockholms 
internationella filmfestival  
 
Regissören Mikael Marcimains politiska thriller ”Call Girl”, efter manus av Marietta von 
Hausswolff von Baumgarten, inviger den 23:e upplagan av Stockholms internationella 
filmfestival. Call Girl kommer även att tävla om Bronshästen för Bästa Film. 
 
”Call Girl” är en politisk och emotionell thriller med nerv och socialt medvetande. Filmen skildrar 
ett Sverige i förändring där kvinnlig frigörelse och sexuell revolution går hand i hand med 
neutralitet, kärnkraft och trygghet för alla. När den utopiska bilden av Sverige hotas, stiger maktens 
män in för att upprätthålla den. 

- Vi är mycket stolta över att få presentera Mikael Marcimains långfilmsdebut ”Call Girl” på 
Stockholms internationella filmfestival. Han är en av Sveriges mest intressanta regissörer som 
hittills har nått en stor tv-publik via ”Graven”, ”Lasermannen” och ”Upp till kamp”, säger Git 
Scheynius, festivalchef. 

- Jag är hedrad och glad över att ”Call Girl” blivit utvald till att inviga Stockholms internationella 
filmfestival. Jag har varit en flitig besökare sedan festivalen startade och har även suttit med i juryn, 
så det känns häftigt och pirrigt att nu även få tävla med min första långfilm här. Vive le cinéma!”, 
säger Mikael Marcimain, regissör. 

Regi: Mikael Marcimain, Manus: Marietta von Hausswolff von Baumgarten. I rollerna: Pernilla 
August, Sofia Karemyr, Josefin Asplund, Sven Nordin, David Dencik, Simon J Berger, Kristoffer 
Joner, Ruth Vega Fernandez, Magnus Krepper, Sverrir Gudnason, Anders Beckman, Hanna 
Ullerstam, Claes Ljungmark m fl Call Girl har biopremiär över hela landet 9 november 2012. 
 
Sedan tidigare är följande filmer klara för Stockholms filmfestival 2012: 
Beasts of the Southern Wild av Benh Zeitlin 
Paraden av Srdjan Dragojevic 
Xingu av Cao Hamburger  
Middle of nowhere av Ava DuVernay 
 
För ytterligare information kontakta: 
Lisa Evertsson Norrevik, presschef Stockholms internationella filmfestival 
lisa@stockholmfilmfestival.se, tel 08-677 5025 
 
Annmari Bergmark, pressansvarig Nordisk Film  
annmari.bergmark@nordiskfilm.com, 08-587 822 85 
 


