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Stockholms	  filmfestival	  Junior	  startar	  ny	  Instagram-‐
filmtävling	  med	  Valter	  Skarsgård	  i	  juryn	  
	  
I	  år	  utökar	  Stockholms	  filmfestival	  Junior	  sin	  kortfilmstävling	  1	  minut	  film	  
med	  en	  ny	  filmtävling	  speciellt	  för	  Instagramfilmer.	  I	  juryn	  för	  båda	  
tävlingarna	  sitter	  bland	  annat	  Valter	  Skarsgård	  och	  Augustvinnaren	  Ellen	  
Karlsson.	  
	  
Stockholms	  filmfestival	  Junior	  presenterar	  i	  år	  en	  helt	  ny	  filmtävling	  för	  
Instagramfilmer.	  Filmerna	  får	  vara	  max	  15	  sekunder	  långa	  och	  temat	  ska	  vara	  
”schyssthet”,	  en	  jury	  bestående	  av	  Valter	  Skarsgård,	  Sara	  Haag	  och	  Ellen	  
Karlsson	  kommer	  att	  bedöma	  filmerna.	  Den	  vinnande	  filmen	  koras	  på	  
Stockholms	  filmfestivals	  avslutningsdag	  den	  12	  april.	  Alla	  får	  vara	  med	  och	  tävla	  
och	  allt	  man	  behöver	  göra	  är	  att	  lägga	  upp	  sin	  film	  på	  Instagram	  och	  märka	  med	  
#halebopfilm	  
	  
1	  minut	  film	  –	  Stockholms	  filmfestival	  Juniors	  kortfilmstävling	  för	  barn	  finns	  som	  
vanligt	  kvar.	  I	  den	  här	  tävlingen	  får	  filmerna	  vara	  mellan	  1	  och	  3	  minuter	  långa	  
och	  de	  tävlande	  är	  indelade	  i	  tre	  grupper:	  6-‐10	  år,	  11-‐14	  år	  och	  15-‐19	  år.	  
	  

-‐ Det	  är	  roligt	  att	  utveckla	  våra	  filmtävlingar	  och	  se	  den	  kreativitet	  som	  
finns	  hos	  barn	  och	  unga,	  som	  kommer	  fram	  även	  i	  det	  korta	  formatet,	  
säger	  Git	  Scheynius,	  Festivalchef	  
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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 - 19 år som äger rum 7-12 april 2014. 

VI ÄLSKAR FILM!	  


