
	  
PRESSMEDDELANDE	  20	  augusti	  2014	  

	  
Gentlemen	  inviger	  Stockholms	  internationella	  filmfestival	  
2014	  
	  
Den	  efterlängtade	  filmatiseringen	  av	  Klas	  Östergrens	  roman	  Gentlemen	  i	  
regi	  av	  Mikael	  Marcimain	  inviger	  Stockholms	  filmfestival.	  Filmen	  deltar	  i	  
den	  prestigefyllda	  tävlingssektionen	  ”Stockholm	  XXV	  Competition”	  där	  den	  
är	  nominerad	  till	  den	  7,3	  kilo	  tunga	  bronshästen	  för	  ”Bästa	  film”.	  	  
	  
I	  rollerna	  ser	  vi	  David	  Dencik,	  David	  Fukamachi	  Regnfors,	  Ruth	  Vega	  Fernandez	  
och	  Sverrir	  Gudnason.	  För	  regin	  svarar	  Mikael	  Marcimain	  som	  tidigare	  gjort	  den	  
hyllade	  långfilmen	  Call	  Girl	  och	  de	  prisbelönade	  tv-‐serierna	  Upp	  till	  kamp	  och	  
Lasermannen.	  Filmmanuskriptet	  är	  skrivet	  av	  Klas	  Östergren	  och	  är	  baserat	  på	  
hans	  kritikerhyllade	  kultroman	  med	  samma	  titel.	  Gentlemen	  får	  sin	  
europapremiär	  under	  Stockholms	  filmfestival	  och	  är	  även	  uttagen	  till	  Torontos	  
filmfestival	  i	  september.	  
	  

-‐Det	  är	  en	  stor	  ära	  att	  för	  andra	  gången	  få	  öppna	  Stockholms	  filmfestival.	  	  
Gentlemen	  målar	  upp	  bilden	  av	  en	  stad	  och	  en	  tid	  	  som	  står	  i	  bjärt	  
kontrast	  till	  dagens	  samhälle.	  Gentlemen	  är	  ett	  episkt	  och	  opolerat	  
äventyr	  om	  en	  tid	  som	  inte	  längre	  existerar,	  
säger	  Mikael	  Marcimain,	  regissör	  Gentlemen	  
	  

Mikael	  Marcimains	  tidigare	  långfilm	  Call	  Girl	  invigde	  Stockholms	  filmfestival	  
2012	  och	  Mikael	  Marcimain	  har	  även	  suttit	  i	  Bronshästjuryn	  2007.	  
	  
Gentlemen	  är	  producerad	  av	  B-‐Reel,	  Fredrik	  Heinig,	  Johannes	  Åhlund	  och	  
Mattias	  Nohrborg	  med	  stöd	  av	  Svenska	  Filminstitutet,	  filmkonsulent	  Lars	  G	  
Lindström,	  Norsk	  Filminstitutt,	  Nordisk	  Film	  &	  TV	  Fond,	  i	  samproduktion	  med	  
Sveriges	  Television,	  AB	  Svensk	  Filmindustri,	  Film	  i	  Skåne,	  Film	  i	  Väst,	  4	  1/2	  Film,	  
Reel	  Ventures,	  och	  i	  samarbete	  med	  Chimney	  och	  Wild	  Bunch.	  	  
Filmen	  har	  planerad	  premiär	  över	  hela	  landet	  5	  december	  2014	  och	  distribueras	  
av	  AB	  Svensk	  Filmindustri.	  	  
	  
Presskontakt:	  
Jonna	  Cornell	  
Tel:	  +	  08-‐677	  50	  95	  
Mail:	  jonna@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! 


