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Stockholms	  internationella	  filmfestival	  presenterar	  de	  första	  
filmerna	  ur	  årets	  program!	  
	  
Den	  5-‐16	  november	  slås	  dörrarna	  upp	  för	  den	  tjugofemte	  upplagan	  av	  
Stockholms	  filmfestival.	  Vi	  presenterar	  stolt	  de	  första	  filmerna	  ur	  höstens	  
program.	  	  
	  
Mommy	  	  
Det	  25-‐åriga	  underbarnet	  Xavier	  Dolans	  hyllade	  film	  vann	  jurypriset	  i	  Cannes	  
tidigare	  i	  år.	  »Mommy«	  är	  ett	  emotionellt	  fyrverkeri	  om	  en	  ensamstående	  
mammas	  stormiga	  relation	  med	  sin	  son.	  Xavier	  Dolan	  besökte	  Stockholms	  
filmfestival	  2010	  med	  »Hjärtslag«.	  
	  
Flugparken	  
Fostrad	  i	  den	  svenska	  hockeykulturen	  där	  systematisk	  mobbning	  är	  vardag	  har	  
Kristians	  liv	  blivit	  en	  balansakt	  mellan	  hans	  ömsinta	  sida	  som	  förskolelärare	  och	  
hans	  uppdämda	  aggressivitet.	  När	  hans	  bästa	  vän	  Alex	  försvinner	  i	  skogen	  efter	  
en	  blöt	  festnatt	  tillsammans	  börjar	  Kristians	  tillvaro	  att	  rämna.	  Sverrir	  
Gudnason,	  Malin	  Buska	  och	  Peter	  Andersson	  lyser	  starkt	  i	  Jens	  Östbergs	  stilsäkra	  
långfilmsdebut	  i	  vilken	  gränserna	  mellan	  offer	  och	  förövare	  flyter	  ihop.	  
	  
Camp	  X-‐Ray	  
Manusförfattaren	  och	  regissören	  Peter	  Sattlers	  långfilmsdebuterar	  med	  en	  vågad	  
blottläggning	  av	  Guantanamo	  Bay-‐lägrets	  omänskliga	  levnadsförhållanden	  och	  
den	  militära	  machomiljön.	  Kristen	  Stewart	  visar	  skådespelarmusklerna	  i	  detta	  
fängslande	  drama	  med	  ett	  starkt	  bollplank	  i	  den	  iranske	  motspelaren	  Peyman	  
Moaadi	  (»Nader	  och	  Simin	  –	  En	  separation«).	  
	  
Mr	  Leos	  caraX	  
Dokumentärfilmen	  av	  Tessa	  Louise-‐Saomé	  handlar	  om	  den	  mytomspunne	  
regissören	  Leos	  Carax	  (Boy	  Meets	  Girl,	  Holy	  Motors	  m	  fl)	  Med	  filmbilder	  och	  
intervjuer	  läggs	  ett	  pussel	  som	  djupdyker	  i	  mysteriet	  Leos	  Carax.	  
	  
Catch	  Me	  Daddy	  
Musikvideoregissören	  Daniel	  Wolfe	  intar	  registolen	  för	  sin	  första	  spelfilm	  –	  en	  
genreöverskridande	  thriller	  om	  en	  flicka	  på	  rymmen	  från	  sin	  tyranniska	  pappa.	  	  
»Catch	  Me	  Daddy«	  är	  ett	  visuellt	  slående	  frigörelsedrama.	  
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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!	  

 


