
 
 

Pressmeddelande 2 maj 2012 
 
 
Stockholms filmfestival Junior tar internationella 
filmskapare till Stockholm för att möta barn och unga 
 
Stockholms filmfestival Junior lockar varje år till sig internationella filmskapare som vill möta sin publik. 
Under festivalen 7-12 maj är regissörer och skådespelare från hela världen på plats för att presentera sina 
filmer samt möta den unga publiken och journalister.  
 
Bland årets gäster hittar du regissören till franska ”18 Years Old and Rising”, Frédéric Louf, som i sin film 
blandar politik, kärlek och musik i skuggan av tidigt 80-tal. Vi får också besök av den grekiske regissören 
Argyris Papadimitropolos som har satt fingret på ett Athen i kris och hur det upplevs av olika människor i 
”Wasted Youth”.  
 
Den unge spanske skådespelaren Óscar Casas som bär uppe spanska fotbollsfilmen ”Ivan´s Dream” kommer till 
Stockholm och möter publiken, och så även den norske regissören Anders Øvergaard, som har gjort ett vackert 
drama om unga tjejer, vänskap, hästar och att finna sig själv med ”Coming Home”. 
 
Juniors publik får efter filmerna själv möjlighet att ställa sina egna frågor till gästande regissörer och 
skådespelare under Juniors Face2Face. 
 
Nytt för i år är att Stockholms filmfestival Junior också arrangerar en Industry-dag, där vi ger filmbranschen 
möjligheten att träffa skaparna till, och se delar av, filmer under produktion. Läs mer om den på vår hemsida. 
 
Anmäl intresse för intervjuer snarast: 
7-11/5 Bragi Thor Hinriksson, regissör, The Magic Wardrobe 
8/5 Óscar Casas, skådespelare, Ivan's Dream 
7-8/5 Frédéric Louf, regissör, 18 Years Old and Rising 
8/5 Maria Eng, regissör, och Christina Olofson, producent, Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag 
älskar dig så himla mycket 
8-9/5 Anders Øvergaard (regissör)- Coming Home 
8-9/5 Argyris Papadimitropolos, regissör, Wasted Youth  
 
Ackreditera dig till årets festival för att boka intervjuer och få tillträde till pressvisningar. Maila all relevant 
information till press@stockholmfilmfestival.se. Ditt presskort hämtar du sedan på vårt festivalcenter på Berns 
Hotel, under festivalen. Vårt festivalcenter är öppet från måndagen 7 maj till fredagen den 12 maj mellan kl. 
09.00-15.30. 
 
Pressbilder 
www.stockholmfilmfestival.se,  klicka på ”press”, logga in i sidhuvudet och klicka sedan på ”pressbilder” 
(användarnamn: press2011, lösenord: stockholm) 
 
För mer information se vår webbplats: www.stockholmfilmfestival.se/junior eller kontakta oss på 
pressavdelningen! 


