
   

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. 
VI ÄLSKAR FILM! 
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Publikrekord när monstren intog Sommarbio 
Hela 25 000 filmälskare sökte sig till årets Sommarbio i Rålambshovsparken för att 
uppleva ett gäng klassiska monsterfilmer. Det varma vädret gjorde att Stockholmarna 
gick man ur huse för möjligheten att avsluta sommaren med film under bar himmel.  
 
Sommarbio inleddes med Guillermo del Toros skrämmande och magiska Pans labyrint och 
innan filmen bjöds publiken på en dansuppvisning av premiärdansarna Jens Rosén och Pascal 
Jansson ur Kungliga baletten.  
 
Pans labyrint var också årets populäraste film som sågs av hela 9000 filmälskare och tätt 
därefter följde Hajen. Utöver dessa visades Låt den rätte komma in, Edward Scissorhands och 
Sagan on ringen: härskarringen.  
 
– Vi vill ge Stockholmarna en magisk avslutning på sommaren som man kan ta med sig in i 
hösten. I år kom sommaren med Sommarbio och vi fick ljumma kvällar med mycket 
filmkärlek i Rålambshovsparken, säger Git Scheynius, festivalchef. 
 
På söndagen samlade vi några av Sveriges just nu hetaste regissörer och producenter för en 
picknick i parken där unga kvinnor med filmdrömmar och andra intresserade kunde passa på 
att prata, ställa frågor till och få råd av proffsen. I år medverkade bland andra Sandra Harms 
(producent) och Susanna Edwards (regissör).  
 
Stockholms filmfestival anordnade sin första utomhusvisning redan 1991 i Kungsträdgården 
och Sommarbio har blivit den självklara avslutningen på sommaren i Stockholm.  
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