
    
 

  PRESSMEDDELANDE FEBRUARI 2012 
 

 
Se stjärnregissörer födas på 
filmverkstäderna under sportlovsveckan  
 
På sportlovet kommer hundratals barn och unga att fatta kameran för första gången på 
Stockholms filmfestival Juniors filmverkstad. En 1 minut lång debutfilm 2012 kan vara starten 
som leder till en Bronshäst om tio år! 

Träffa de blivande regissörerna mellan 6-16 år på Juniors filmverkstad på Historiska museet och 
Kulturhuset. Tillsammans med våra filmpedagoger gör de en egen film, från att skriva manus och 
regissera till att skådespela, filma och redigera – allt under ett fartfyllt pass på tre timmar. Ett av 
Juniors mål är att uppmuntra barn och unga att göra egna filmer och alla filmer som spelas in på 
filmverkstaden kan tävla i den nationella kortfilmstävlingen 1 minut film.  
 
Pressen är välkommen! 
Torsdagen 23 februari kl. 9.30-11.00 välkomnar vi press till Kulturhuset (Konstrummet) för tillfälle att  
träffa några de unga filmskaparna, se hur det går till när de gör film, prata med personerna bakom och 
skildra en alternativ sportlovsaktivitet.  
 
Vill du träffa oss där? OSA till lisa@stockholmfilmfestival.se senast 21 februari. 
 
Stockholms filmfestivals filmverkstäder 
När: lördagen den 25 februari – lördagen den 4 mars 
Var: Historiska museet, Narvavägen 13-17 
Studio 3, Kulturhuset, Sergels torg (Ej måndag 27/2) 
Öppettider: Vardagar 10.00-13.00 och 14.00-17.00 Helger 11.00-16.00 
Pris: 100 kr/barn (då ingår en dvd med filmen, tre timmars handledning och all utrustning som 
behövs)  
 
För mer information se www.stockholmfilmfestival.se/junior eller kontakta pressavdelningen. 
 
Presskontakt: 
Lisa Evertsson Norrevik, Presschef 
08-677 50 25, 0704012202 
lisa@stockholmfilmfestival.se 
 
Stockholms 23:a internationella filmfestival 7-18 november 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 180 filmer från mer än 50 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 7-12 maj 2012. 
VI ÄLSKAR FILM! 
 
 
 


