
   
  
PRESSMEDDELANDE 18 SEPTEMBER 2012 
Svenska ”Bekas” av Karzan Kader har världspremiär och 
tävlar om Bronshästen på Stockholms internationella 
filmfestival  
 
Karzan Kaders debutfilm om två föräldralösa bröder är redan internationellt 
uppmärksammad, trots att bara trailern har släppts. Nu är det klart att ”Bekas” 
kommer ha sin världspremiär på Stockholms internationella filmfestival samt att filmen 
kommer att tävla om världens tyngsta filmpris, Bronshästen för Bästa film. 
 
”Bekas” är ett drama om två föräldralösa kurdiska pojkar som försöker ta sig från irakiska 
Kurdistan till Amerika för att uppfylla sin dröm om att få träffa Superman. Filmen har redan 
blivit internationellt uppmärksammad då regissören och manusförfattaren Karzan Kader vann  
en student-Oscar för kortfilmsversionen av ”Bekas” 2011 och långfilmen har sålts till hela 13 
territorier med hjälp av endast en trailer. Filmen spelades in under dramatiska omständigheter 
i irakiska Kurdistan mitt under den arabiska våren. 

- Vi såg att Karzan Kader var en stark regitalang redan när han tävlade med 
kortfilmsversionen av ”Bekas” på Stockholms filmfestival 2010. Det har alltid varit viktigt för 
oss att lyfta unga talanger så vi ser extra mycket fram emot att nu få visa världspremiären av 
hans långfilmsdebut, säger Git Scheynius, festivalchef. 

– År efter år har jag åkt tunnelbana från Alby till DI och sett reklam för filmer och regissörer 
som deltagit på festivalen och tänkt att en dag ska en av mina filmer vara med där. Att 
”Bekas” nu ska visas på Stockholms internationella filmfestival i höst är en dröm som blir 
sann, säger Karzan Kader. 
 
Manus och regi: Karzan Kader  
Producent: Sandra Harms (bl.a. ”Prinsessa”) 
 
Sedan tidigare är följande filmer klara för Stockholms filmfestival 2012: 
Call Girl av Mikael Marcimain 
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 
 
Presskontakt: ILES PR 
Johannes Sundelin, 070 219 83 73, johannes@iles.se  
Helena Iles, 0739 80 52 51, helena@iles.se  



   
  
 
 
 
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! 
 
 


