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Anna Odells Återträffen tävlar om Bronshästen 
under Stockholms filmfestival 2013  
 
Nu står det klart att Anna Odells internationellt hyllade långfilmsdebut Återträffen 
deltar i den prestigefyllda tävlingssektionen ”Stockholm XXIV Competition” under 
årets upplaga av Stockholms filmfestival. Filmen har också svensk premiär under 
festivalen.  
 
I Återträffen får vi följa med på en vibrerande ångestfylld klassåterträff. Det är en 
självutlämnande film om mobbning, maktstrukturer och om hur gamla högstadiehierarkier 
kan ta sig uttryck trots att 20 år har passerat sedan skolavslutningen i nian. 
– Jag hoppas att man förstår att jag inte vill säga att de andra i klassen var idioter och att jag 
var den goda. Vad jag vill med hela mitt konstnärskap är att visa hur omedvetna vi ofta är. 
Hur lite vi reflekterar över vårat agerande i olika grupper och hur vi hanterar och förhåller oss 
till makt, säger Anna Odell, som står för manus och regi och dessutom spelar rollen som 
”Anna Odell”.  
 
Återräffen har svensk premiär under Stockholms filmfestival och har tidigare visats på 
Venedigs filmfestival där den utsågs till bästa debutfilm av Fiprescijuryn, som utgörs av 
internationella filmkritiker. 
 
Anna Odell är sedan tidigare känd för sitt omdiskuterade konstprojekt Okänd, kvinna 2009-
349701, där hon rekonstruerade en självupplevd psykos. Men den här gången valde hon att 
gestalta en klassåterträff i en spelfilm i stället. 

Återträffen är producerad av Mathilde Dedye för French Quarter Film. 
 
Presskontakt: 
Johnny Nylund, tel: 072-914 6005 alt. Fanny Westin, tel: 073-774 9415 
E-post: press@stockholmfilmfestival.se 

För bokning av intervjuer kontakta Johanna Strand på Strandberg Haage: 
johanna.strand@strandberghaage.se eller tel: +46 70 73 27 366. 
 
Stockholms 24:e internationella filmfestival 6-17 november 2013 
Stockholms filmfestival startade 1990 och är en av Europas främsta filmfestivaler. Under festivalen visar vi 180 
filmer från mer än 50 länder. Utöver det arrangerar vi också exklusiva förhandsvisningar året om, Sommarbio i 
augusti och Stockholms filmfestival Junior, en festival för barn och unga mellan 6-16 år som äger rum 7-12 



april 2014. 
VI ÄLSKAR FILM! 


