
	  
PRESSMEDDELANDE	  30	  juni	  2014	  

	  
Nu	  presenterar	  vi	  årets	  program	  för	  Stockholms	  filmfestival	  
Sommarbio!	  
	  
Stockholms	  filmfestivals	  Sommarbio	  som	  hålls	  den	  13-‐17	  augusti	  i	  
Rålambshovsparken	  har	  i	  år	  med	  anledning	  av	  filmfestivalens	  25-‐års	  
jubileum	  ett	  filmprogram	  inspirerat	  av	  festivalens	  25-‐åriga	  historia.	  Fyra	  
filmer	  har	  tidigare	  visats	  på	  festivalen	  –	  som	  sista	  film	  bjuder	  vi	  på	  en	  
smygpremiär	  av	  Palo	  Alto	  –	  Gia	  Coppolas	  hyllade	  debut	  med	  Emma	  Roberts	  
och	  James	  Franco	  som	  har	  biopremiär	  senare	  i	  höst.	  	  
	  
Här	  är	  hela	  programmet:	  
	  
Onsdagen	  den	  13	  augusti:	  Pulp	  Fiction	  av	  Quentin	  Tarantino	  
Filmgenrer	  korsas	  lika	  flitigt	  som	  människors	  livsöden	  i	  Quentin	  Tarantinos	  
inflytelserika	  mästerverk.	  Med	  inspiration	  hämtad	  från	  hårdkokt	  kiosklitteratur	  
leks	  det	  flitigt	  med	  kronologin	  och	  det	  smids	  guldrepliker	  av	  diskussioner	  om	  
hamburgare.	  
	  
Torsdagen	  den	  14	  augusti:	  The	  Darjeeling	  Limited	  av	  Wes	  Anderson	  
För	  trogna	  Wes	  Anderson-‐fans	  är	  denna	  berättelse	  om	  tre	  bröders	  skruvade	  
återföreningstågresa	  genom	  Indien	  ett	  säkert	  kort.	  Skicklig	  casting,	  underfundig	  
humor,	  okonventionell	  berättarstruktur	  och	  minutiöst	  uttänkta	  scener.	  
	  
Fredagen	  den	  15	  augusti:	  Rust	  and	  Bone	  av	  Jacques	  Audiard	  
Ali	  är	  en	  inåtvänd	  man	  med	  rödslagna	  knogar	  som	  en	  natt	  på	  krogen	  hjälper	  en	  
vacker	  kvinna	  ur	  ett	  slagsmål.	  När	  kvinnan,	  späckhuggartränaren	  Stephanie,	  
senare	  får	  sitt	  liv	  omkullkastat	  av	  en	  hemsk	  olycka	  återförenas	  motsatserna..	  
	  
Lördagen	  den	  16	  augusti,	  12	  Years	  a	  Slave	  av	  Steve	  McQueen	  
Den	  hyllade	  regissören	  Steve	  McQueen	  (»Shame«)	  konfronterar	  amerikansk	  
historia	  med	  ett	  hjärtgripande	  drama,	  baserat	  på	  Solomon	  Northrups	  
självbiografi	  om	  en	  svart	  man	  som	  kidnappas	  från	  sin	  familj	  i	  New	  York	  och	  säljs	  
in	  i	  slaveri.	  	  
 
Söndagen	  den	  17	  augusti,	  Palo	  Alto,	  av	  Gia	  Coppola	  
Gia	  Coppolas	  långfilmsdebut	  är	  en	  lyhörd	  och	  inkännande	  filmatisering	  av	  James	  
Francos	  novellsamling	  om	  vilsna	  ungdomar	  den	  i	  kaliforniska	  staden	  Palo	  Alto.	  
April	  (Emma	  Roberts)	  dras	  mellan	  en	  förbjuden	  attraktion	  till	  sin	  äldre	  
fotbollstränare	  (spelad	  av	  Franco)	  och	  en	  oskuldsfull	  förälskelse	  i	  Teddy	  –	  en	  
strulig	  skejtare	  spelad	  av	  en	  suverän	  Jack	  Kilmer.	  



Var:	  Rålambshovsparken	  
När:	  13-‐17	  augusti,	  vi	  finns	  på	  plats	  från	  kl	  18,	  filmstart	  kl	  21	  
Hur:	  Ta	  med	  nära	  och	  kära	  och	  en	  filt	  att	  sitta	  på	  
Pris:	  inget	  inträde	  
Kaffe,	  godis,	  läsk	  och	  popcorn	  finns	  till	  försäljning	  från	  kl	  18.00	  för	  de	  som	  vill	  
äta	  picknick	  innan	  filmen.	  
	  
Läs	  mer	  om	  filmerna	  här:	  http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/sommarbio-‐
2014	  
	  
Presskontakt:	  
Malin	  Åhlund	  
Tel:	  08-‐677	  50	  95	  
Mail:	  malin@stockholmfilmfestival.se	  
	  
Stockholms 25:e internationella filmfestival 5-16 november 2014 

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 - 19 år som äger rum 7-12 april 2014. 

VI ÄLSKAR FILM!	  


