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Stockholms internationella filmfestival 
fyller 25 år 
 
I år firar Stockholms internationella filmfestival 25-årsjubileum. Som vanligt 
visas över 180 filmer från världen över, och festivalen gästas av eminenta 
regissörer, filmskapare, manusförfattare och skådespelare. Årets festival 
dedikeras Lauren Bacall. 
 
Stockholms 25e internationella filmfestival slår upp dörrarna den 5 november, och  
filmprogrammet består av över 180 titlar från hela världen. Bland annat visas Xavier 
Dolans nya film Mommy, som tog hem jurypriset i Cannes, och Jens Östbergs 
långfilmsdebut Flugparken med Sverrir Gudnason och Malin Buska. Dessutom ser vi 
Kristen Stewart och Peyman Moaadi i Peter Sattlers debutfilm Camp X-Ray, en 
gripande redogörelse för omänskligheterna i Guantanamo Bay-lägret. Det kompletta 
filmprogrammet släpps den 14 oktober.  
 
Varje år gästas festivalen av ett antal framstående regissörer. Det här året är inget 
undantag – bland andra kommer den mästerlige brittiske regissören Mike Leigh 
(Happy-Go-Lucky, Vera Drake) till festivalen för att ta emot Stockholm Lifetime 
Achievement Award, och hålla i ett exklusivt Face2Face-seminarium i samband med 
premiären av hans nya film Mr. Turner.  
 
Mikael Marcimains ivrigt väntade filmatisering av Klas Östergrens kultroman 
Gentlemen är festivalens öppningsfilm. Filmen tävlar om Bronshästen för bästa film, 
och rollistan utgörs av bland andra Sverrir Gudnason, Ruth Vega Fernandez och 
David Dencik. Både Klas Östergren och Mikael Marcimain kommer att vara på plats i 
Stockholm under denna galaafton.  
 
2014 års upplaga av filmfestivalen tillägnas skådespelerskan och ikonen Lauren 
Bacall. Hon var en av Hollywoods största stjärnor, och slog igenom redan 1944 med 
To Have and Have not. År 2000 besökte hon Stockholms filmfestival och mottog 
Lifetime Achievement Award. 
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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 -16 år som äger 
rum 7-12 april 2014. 

VI ÄLSKAR FILM! 

 
 
 
 
 


