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Unga Sophie Bell blir Iggy Malmborgs nästa film 
 
Just nu pågår inspelningen av Amanda Adolfssons långfilmsdebut Unga Sophie 
Bell. Iggy Malmborg, hyllad huvudrollsinnehavare i bioaktuella Nånting måste gå 
sönder, kommer tillsammans med lovande tyska skådespelerskan Jella Haase att 
spela mot Felice Jankell i filmen som får världspremiär på Stockholms 
internationella filmfestival i höst. 
 
Unga Sophie Bell är ett drama om bästa vännerna Alice och Sophie som efter studenten 
ska flytta till Berlin. Men planerna krossas, när Alice försvinner tvingas Sophie ta sina 
första steg som vuxen på egen hand. Huvudrollen som Sophie görs av Felice Jankell 
(Percy, Buffalo Bill och jag), rollen som Alice görs av Hedda Stiernstedt (Monica Z, Den 
fördömde, Portkod 1321), rollen som John görs av Iggy Malmborg (Nånting måste gå 
sönder) och övriga roller görs av tyska Jella Haase (just nu nominerad i Tysklands 
motsvarighet till Guldbaggen), tyska Murat Dikenci, danska Claes Bang och tyska 
Pheline Roggan. 
 
Filmen regisseras av Amanda Adolfsson och spelas just nu in i Skåne och Berlin. 
Fotograf är Guldbaggebelönade Petrus Sjövik och ljuddesigner är Guldbaggebelönade 
Mattias Eklund. 
 
Unga Sophie Bell produceras av Breidablick Film Produktion AB, i samproduktion med 
Film i Skåne, Stiftelsen Ystad-Österlen Filmfond, Telia, SVT, Dagsljus och Europa 
Sound & Vision med stöd av Svenska Filminstitutet, konsulent Magdalena Jangard.  
 
Amanda Adolfsson är den andra stipendiaten som mottar Stockholms filmfestivals 
långfilmsstipendium. Den första stipendiefilmen, Sofia Norlins Ömheten, hade 
biopremiär i december 2013, filmens fotograf Petrus Sjövik belönades med en Guldbagge 
för bästa foto och tävlade på Berlins filmfestival och visas på Tribeca filmfestival. 
Stockholms filmfestivals långfilmsstipendium delas ut till en lovande ny kvinnlig 
regissör, och innebär över 5 miljoner i grundläggande finansiering för en långfilm. 
Världspremiär sker på Stockholms filmfestival och filmen distribueras Norden och 
Baltikum genom NonStop Entertainment och får digital distribution genom Telia. 
 
För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta 
Sofia Dahlén, NonStop Entertainment 



sofia@etpr.se 073 540 52 47 
 
För information om långfilmsstipdendiet, kontakta:  
Jonna Cornell, Stockholms filmfestival 
jonna@stockholmfilmfestival.se 08 677 50 78 
 
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!	  

	  


