
 

PRESSMEDDELANDE, 5 mars 2015  

Nu presenterar vi regissörer och jury på 
Stockholms filmfestival Junior 
Den 13 till 18 april är det dags för Stockholms filmfestival Junior som arrangeras för 16:e året i 
rad. Programmet är ute och salongerna börjar fyllas upp. Tävlingen 1 minut film, där barn 
mellan 6 och 19 år får tävla med sina kortfilmer, är i full gång och nu är juryn som ska utse 
vinnarna klar. Vi är glada att ha fått med oss tre aktuella filmpersonligheter. 

Bitte Andersson är serietecknaren som nu debuterat som regissör. Hennes skruvade 
komedi Dyke Hard hade världspremiär på Stockholms internationella filmfestival 
förra året och visades även på Berlins filmfestival i år. Filmen har biopremiär 6 mars. 
Happy Jankell gjorde succé i webbserien Portkod 1321. Hon har sysslat med 
skådespeleri sedan unga år och har en lång lista med tv-serier och filmer bakom sig. 
2013 var hon nominerad till filmfestivalens pris Rising Star. Just nu är hon aktuell i 
tv-serien Jordskott. 
Alex Haridi är manusförfattare och började sin karriär med att skriva manus till tv-
serien Skilda Världar. Idag har han många av publikens film- och seriefavoriter på sin 
lista, bland annat IRL och tv-serien Blå ögon. Nu är han aktuell med ungdomsboken 
Huset mittemot.  
 
Stockholms filmfestival Junior lockar även hit flera högst aktuella regissörer och 
skådespelare. Under festivalen är de här för att möta den unga publiken och 
presentera sina filmer. De kommer att delta i face to face-samtal och finns även 
tillgängliga för intervjuer. I år kan vi presentera följande gäster. 
 
Stéphanie Valloatto har regisserat dokumentären Cartoonists: Footsoldiers of 
Democracy? Här berättar tolv av världens skarpaste satirtecknare om det dagliga 
arbetet med att skapa bilder som ger upphov till såväl skratt som provokationer.  
Filmen hade nordisk premiär på Stockholms internationella filmfestival i höstas och 
på grund av filmens aktualitet i samband med attentatet mot Charlie Hebdo visar vi 
den även för vår yngre publik. 
 
Veit Helmer är en tysk regissör som har flera prisbelönta filmer bakom sig och på 
festivalen visas hans nya humoristiska film Fiddlesticks. Den berättar historien om 
barnen i staden Bollersville där allt är genomsnittligt, något som barnen bestämmer 
sig för att ändra på.   
 
Sylke Enders har regisserat filmen Schönefeld Boulevard där Julia Jendrossek 
spelar huvudrollen. Det är en coming-of-age-berättelse med både humor och svärta 



som skildrar 18-åriga Cindys uppgörelse med sin trista omgivning. 
 
Omung Kumar debuterar som regissör med dramat Mary Kom, en sann men otrolig 
berättelse om den indiska boxaren Mary Kom som upptäcktes som barn, jobbade sig 
mot toppen men sedan la boxningen på hyllan. Filmen skildrar hennes historia och 
den otroliga comback hon gjorde.  
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Stockholms 26:e internationella filmfestival 11-22 november 2015 
Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är idag en av Europas främsta filmfestivaler. 
Under festivalen visar vi över 200 filmer från 60 länder. Vi arrangerar också exklusiva 
förhandsvisningar året om, Stockholms filmfestival Sommarbio i augusti och Stockholms filmfestival 
Junior som äger rum den 13-18 april 2015.  
VI ÄLSKAR FILM! 


