
 

PRESSMEDDELANDE 13 DECEMBER, 2013 

Stockholms filmfestival vinnare på Swedish 
Arts & Business Awards 

Stockholms internationella filmfestival och Telia mottog igår Stora Kultur och Näringslivspriset på 
Swedish Arts & Business Awards, Kultur & Näringslivs årliga prisutdelning som sedan 20 år tillbaka 
uppmärksammar de bästa och mest affärsmässiga samarbeten mellan näringslivet och kulturen. 
 
Samarbetet mellan Stockholms filmfestival och Telia sträcker sig till 2008 och har genererat ett flertal 
gemensamma projekt. Däribland genom Festival on Demand, som varje år gör ett urval av 
festivaltitlar tillgängliga i hela Sverige via Telias Video on Demand-tjänst. Telias har även varit 
huvudfinansiär i Stockholms filmfestivals Långfilmstipendium sedan det initierades 2011. 
 
– Vi är oerhört stolta över att vårt samarbete med Telia har uppmärksammats. Vår eloge till Telia som 
vågade satsa på kvinnliga regissörer, en satsning som redan givit resultat när första filmen "Ömheten" 
nu tagit sig till Berlins filmfestival, säger Stockholms filmfestivals festivalchef Git Scheynius. 
 
– Att vi nu får detta pris tycker jag visar att trägen vinner. Vi trodde och tror båda starkt på detta 
samarbete och under sex år har vi målmedveten flyttat fram positionerna inte minst när det gäller hur 
vi ser på filmdistribution i framtiden. Vi är mycket stolta över priset och över samarbetet med 
Stockholms filmfestival, säger Malin Frenning, chef för Bredbandstjänster Telia. 
 
Av alla sökande bidrag gick två av filmfestivalens bidrag till final och det blev en dubbelseger när 
festivalen dessutom erhöll ett finalistpris för samarbetet med LEGO. 
 
– Det som är särskilt roligt är att vi fått ett kvitto på att kultur och näringsliv på ett mycket 
framgångsrikt sätt kan nå en bredare målgrupp genom att samarbeta. Med det här samarbetet lyfte vi 
fram LEGO som leksak och kreativitet. Och kreativitet är någonting som kännetecknar oss båda två, 
säger John Andersson, marknadschef för LEGO i Sverige. 
 
Presskontakt: 
Sebastian Lindvall, tel: 073-544 80 98 
E-post: redaktion@stockholmfilmfestival.se 
 
Stockholms 24:e internationella filmfestival 6-17 november 2013 
Stockholms filmfestival startade 1990 och är en av norra 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! 

 


