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Stockholms	  filmfestival	  Junior	  lockar	  fler	  barn	  och	  
unga	  än	  någonsin!	  
	  
Stockholms	  filmfestival	  Junior	  har	  i	  år	  slagit	  alla	  rekord	  både	  
publikmässigt	  och	  i	  antalet	  deltagare	  i	  filmverkstäderna.	  I	  år	  visades	  45	  
filmer	  från	  31	  länder	  under	  festivalen	  som	  besöktes	  av	  totalt	  19	  762	  
personer.	  
	  
I	  år	  firade	  Stockholms	  filmfestival	  15-‐års	  jubileum	  och	  lockade	  mer	  publik	  än	  
någonsin	  tidigare.	  Filmverkstäderna,	  där	  filmpedagoger	  lär	  barn	  att	  göra	  film	  i	  
skolorna,	  fördubblades	  i	  år	  och	  filmverkstäderna	  fanns	  även	  på	  tre	  museer	  under	  
sportlovet.	  Mer	  än	  500	  bidrag	  till	  den	  nationella	  filmtävlingen	  1	  minut	  film	  
skickades	  in	  och	  i	  år	  kunde	  alla	  i	  åldern	  6-‐19	  år	  delta.	  Årets	  nya	  Instagram-‐
filmtävling	  har	  även	  den	  varit	  en	  succé	  med	  bidrag	  från	  hela	  Sverige.	  
	  
Stockholms	  filmfestival	  Junior	  besöktes	  i	  år	  av	  regissörer	  från	  hela	  världen,	  bland	  
andra	  Caroline	  Link,	  Kai	  S.	  Pieck	  och	  Tali	  Barde	  från	  Tyskland,	  Anthony	  
Silverston	  från	  Sydafrika	  och	  Bragi	  Hinriksson	  från	  Island.	  Under	  
Inspirationsdagen	  fick	  lärare	  tillgång	  till	  en	  hel	  dag	  i	  filmens	  tecken.	  
	  
-‐Det	  bådar	  gott	  för	  svensk	  film	  att	  intresset	  är	  så	  stort	  hos	  svenska	  barn	  och	  unga	  
att	  skapa	  film.	  I	  vår	  nya	  Instagram-‐filmtävling	  deltog	  desutom	  ytterligare	  360	  
tjejer	  och	  killar.	  Som	  vanligt	  kommer	  lika	  många	  filmer	  från	  tjejer	  som	  från	  
killarna.	  Det	  är	  bara	  att	  hoppas	  på	  att	  det	  så	  småningom	  leder	  till	  fler	  kvinnliga	  
regissörer	  får	  plats	  på	  bioduken.	  	  Säger	  Git	  Scheynius,	  Festivalchef.	  
	  
	  
För	  mer	  information	  kontakta:	  
Jonna	  Cornell,	  pressansvarig	  Stockholms	  filmfestival.	  
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!	  


