
 

PRESSMEDDELANDE, 17 augusti 2015  

Publikrekord under Stockholms filmfestival Sommarbio 

För 25e året i rad har Stockholms internationella filmfestival anordnat 
utomhusbio i Rålambshovsparken. Intresset har varit större än någonsin i år 
med en rekordstor publik på 40 000 personer.  

Årets	  tema	  har	  varit	  Rymden	  och	  sommarbion	  invigdes	  av	  astronauten	  Christer	  
Fuglesang	  som	  fick	  presentera	  sin	  favoritfilm	  2001:	  Ett	  Rymdäventyr	  av	  Stanley	  
Kubrick.	  Under	  fem	  kvällar	  har	  parken	  sedan	  fyllts	  upp	  med	  folk	  som	  velat	  se	  
rymdklassiker.	  Intresset	  för	  årets	  sommarbio	  har	  varit	  större	  än	  någonsin	  och	  
under	  de	  fem	  kvällarna	  har	  cirka	  40	  000	  besökare	  sett	  rymdfilm	  under	  bar	  
himmel.	  
	  
Senare	  under	  veckan	  har	  regissören	  Michael	  Marcimain	  samt	  skådespelarna	  
Yohanna	  Idha	  och	  Frida	  Hallgren	  varit	  på	  plats	  och	  presenterat	  filmerna.	  	  
	  
-‐	  Vi	  har	  haft	  magiska	  kvällar	  i	  Rålis,	  säger	  Git	  Scheynius,	  festivalchef.	  Vi	  tackar	  
vår	  fantastiska,	  rekordstora	  publik	  på	  40	  000	  människor	  som	  njutit	  av	  
sommarkvällarna	  med	  film,	  gemenskap	  och	  glädje.	  Vårt	  mål	  känns	  verkligen	  
uppfyllt	  efter	  en	  sommarbio	  som	  denna,	  att	  få	  presentera	  kvalitetsfilm	  för	  en	  
bred	  publik	  samt	  verka	  för	  ett	  roligare	  Stockholm.	  
	  
Filmerna	  som	  visats	  under	  Stockholms	  filmfestival	  Sommarbio	  den	  12-‐16	  
augusti	  är:	  
2001:	  Ett	  rymdäventyr	  av	  Stanley	  Kubrick,	  Alien	  av	  Ridley	  Scott,	  Det	  femte	  
elementet	  av	  Luc	  Besson,	  E.T.	  The	  Extra	  Terrestrial	  av	  Steven	  Spielberg	  och	  
Melancholia	  av	  Lars	  von	  Trier.	  
	  
För	  25	  år	  sedan	  anordnade	  Stockholms	  filmfestival	  sin	  första	  sommarbio	  i	  
Kungsträdgården.	  Sedan	  dess	  har	  eventet	  anordnats	  i	  flera	  olika	  parker	  runt	  om	  i	  
Stockholm.	  De	  senaste	  åren	  har	  vi	  visat	  film	  i	  Rålambshovsparken	  och	  
filmfestivalens	  utomhusbio	  har	  blivit	  en	  sommartradition	  för	  många	  
stockholmare.	  	  
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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! 
 


