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Närvarande	  gäster	  på	  Stockholms	  filmfestival	  Junior	  	  
	  
Stockholms	  filmfestival	  Junior	  visar	  i	  år	  45	  filmer	  från	  31	  länder	  och	  vi	  har	  
rekordmånga	  besök	  till	  årets	  festival.	  
	  
Årets	  öppningsfilm	  är	  »#Chicagogirl:	  The	  Social	  Network	  Takes	  On	  A	  
Dictator«,	  dokumentärfilm	  av	  Joe	  Piscatella	  om	  19-‐åriga	  Ala’a	  Basatneh	  som	  
från	  sitt	  hem	  i	  Chicago	  mobiliserar	  protester	  i	  Syrien	  via	  sociala	  medier.	  Ala’a	  
Basatneh	  finns	  tillgänglig	  för	  intervjuer	  innan	  festivalen	  och	  kommer	  även	  att	  
göra	  ett	  skypesamtal	  med	  publiken	  under	  invigningen	  den	  7	  april.	  
	  
Regissörer	  och	  producenter	  som	  besöker	  årets	  festival:	  
Anthony	  Silverston,	  regissör	  »Khumba«,	  del	  av	  den	  nya	  vågen	  av	  animerade	  
filmer	  från	  Sydafrika.	  Anthony	  Silverston	  har	  tidigare	  skrivit	  och	  producerat	  
förra	  årets	  hyllade	  »Zambezia«.	  Besöker	  festivalen	  9-‐13	  april.	  
	  
Caroline	  Link,	  regissör	  »Exit	  Marrakech«,	  om	  tonåringen	  Ben	  som	  reser	  till	  
Marocko	  med	  sin	  pappa.	  Caroline	  Link	  vann	  en	  Oscar	  för	  Bästa	  utländska	  film	  
med	  »Ingenstans	  i	  Afrika«	  2003.	  Besöker	  festivalen	  9-‐11	  april	  
Även	  skådespelaren	  Samuel	  Schneider,	  ett	  av	  Tysklands	  nya	  stjärnskott	  finns	  
på	  plats.	  
	  
	  	  
Kai	  Pieck,	  Tyskland,	  regissör	  »Ricky	  Three's	  a	  Crowd«	  8-‐9	  april.	  
Tali	  Barde,	  Tyskland,	  regissör	  »For	  No	  Eyes	  Only«	  6-‐13	  april	  
Pawel	  Wendorff,	  Polen,	  producent	  »Gabriel«	  6-‐13	  april	  
Angelo	  Berardi,	  Italien,	  kompositör	  »Horizon	  Beautiful«	  7-‐10	  april	  
	  
Från	  Sverige	  kommer	  även	  kortfilmsregissörerna	  Johanna	  Paulsdotter,	  Johan	  
Rosell	  och	  Magnus	  Aronson-‐Aminoff	  att	  närvara	  den	  9	  april.	  
	  
Under	  Work	  in	  Progress	  den	  10	  april	  kommer	  bland	  andra	  följande	  filmskapare	  
att	  medverka	  med	  sina	  projekt:	  
Miia	  Haavisto,	  Finland,	  producent	  »Headfirst«	  och	  »They	  Have	  Escaped«	  
Bragi	  Hinriksson,	  Island,	  regissör	  »Harry	  &	  Heimir:	  The	  First	  Time	  It	  Is	  
Murder«	  
Malin	  Hüber/Tobias	  Janson,	  Sverige,	  producenter	  »Ultra	  Sports	  Kids«	  
Anthony	  Silverston,	  Sydafrika,	  regissör	  »Sea	  Monster«	  
Fler	  kommer	  att	  tillkomma	  till	  programmet.	  
	  
Stockholms	  filmfestival	  Junior	  fyller	  i	  år	  15	  år	  och	  är	  en	  filmfestival	  för	  barn	  och	  



unga	  i	  åldern	  6-‐19	  år.	  Filmerna	  som	  visas	  under	  festivalen	  är	  gratis	  för	  alla	  under	  
20	  år	  (och	  lärare	  som	  kommer	  med	  sin	  klass).	  Lördagen	  den	  12	  april	  avslutas	  
festivalen	  med	  prisutdelning	  där	  Bronshästen	  delas	  ut	  till	  den	  vinnande	  filmen.	  
	  
För	  mer	  information	  och	  intervjubokning	  kontakta:	  
Jonna	  Cornell	  
Tel:	  +	  46	  8	  677	  50	  78	  
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!	  

	  


