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 PRESSMEDDELANDE 14 OKTOBER, 2014	


Stockholm Achievement Award 2014 	

tilldelas Uma Thurman	
!
Årets Stockholm Achievement Award tilldelas den amerikanska skå-
despelerskan Uma Thurman. Hon besöker Stockholms internationel-
la filmfestival i november för att ta emot den prestigefulla Bronshäs-
ten och möta publiken under ett exklusivt Face2Face.	
!
Motivering: Sedan hennes allra tidigaste roller har Uma Thurman fängslat publik 
över hela världen med en omedelbar närvaro. Oavsett om hennes roller omges av sa-
golik fantasi eller hård råhet bottnar de alltid i en djup medmänsklighet som hon låter 
glimta fram genom varje replik.  	

Stockholms filmfestival är mycket stolta över att presentera årets pristagare, skådespe-
lerskan Uma Thurman. Hon besöker filmfestivalen 4-8 november och kommer mingla 
på röda mattan under galapremiären samt delta i avtäckandet av Ai Weiweis isskulp-
tur. 	


Publiken har möjlighet att möta Uma Thurman i ett timslångt Face2Face följt av en 
dubbelvisning av Kill Bill Volume 1 och 2. 	


Biljetter till prisutdelning, Face2Face och filmvisning släpps 14 oktober, kl 12.00.	


Uma Thurman gjorde filmdebut i slutet av 80-talet med en roll i filmen Kiss Daddy 
Goodnight (1987). Hon fick sitt stora genombrott med rollen som Mia Wallace i Pulp 
Fiction (1994), för vilken hon nominerades till en Oscar för bästa biroll. Därefter 
medverkade hon i filmer som The Avengers och Batman and Robin innan hon fick hu-
vudrollen som en hämndlysten, svärdfäktande yrkesmördare i Quentin Tarantinos Kill 
Bill, Volume 1 (2003) och Volume 2 (2004).	
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Pressinformation och pressmaterial:	

www.stockholmfilmfestival.se/press 	
!
Presskontakt	
!
Christel Lindgren, presschef	

Tel: 0735-194713	

press@stockholmfilmfestival.se	
!
Felix Bergenholtz, pressekreterare	

Tel: 0722-521462	

pressassistent@stockholmfilmfestival.se  !
Tel. kontoret: 08-677 50 14	
!!
Stockholms 25:e internationella filmfestival 5-16 november 2014	

Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är idag en av Europas främsta 
filmfestivaler. Under festivalen visar vi 200 filmer från mer än 60 länder. Vi arrangerar också 
exklusiva förhandsvisningar året om, Stockholms filmfestival Sommarbio i augusti och Stock-
holms filmfestival Junior som äger rum den 13-18 april 2015.	
!
VI ÄLSKAR FILM!	
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