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Mediterranea är årets invigningsfilm på 
Stockholms filmfestival 
	  
Den italienska regissören Jonas Carpignanos långfilmsdebut Mediterranea 
inviger den 26:e upplagan av Stockholms internationella filmfestival. Filmen 
deltar i Stockholm XXVI Competition där den tävlar om den 7,3 kilo tunga 
bronshästen. 
	  
Mediterranea är en berättelse om två unga män som lämnar sitt hem i Burkina Faso och gör 
den livsfarliga resan över Medelhavet till Italien. Men väl framme möter de en annan 
verklighet än förväntat. Carpignanos långfilmsdebut är en stark skildring om afrikanska 
migranter i Italien och bygger vidare på hans tidigare kortfilmer A Chjàna (2012) och Young 
Lions of Gypsy (2014). Filmen knyter an till årets Spotlight som är Migration. 
 
- Jag har alltid älskat Stockholm och filmfestivalen, och det är en stor ära för mig att öppna 
med Mediterranea. Det tog oss fem år att göra filmen och ibland tvivlade vi på om vi skulle 
klara av det. Att den är färdig nu och kan visas på stora scener som Stockholms filmfestival 
känns overkligt, säger Jonas Carpignano, regissören av Mediterranea. 

 
Mediterranea har sin Sverigepremiär på Stockholms filmfestival. Det är också första gången 
som en öppningsfilm på en filmfestival streamas samtidigt via Festival on Demand  
i samarbete med Telia. 
                                                         
Jonas Carpignano besökte Stockholms filmfestival 2014 och deltog i Stockholm XXV Short 
Film Competition med sin kortfilm Young Lions of Gypsy (2014). 
 
Mediterranea (2015) 
Regi: Jonas Carpignano 
I rollerna: Koudous Seihon, Alassane Sy och Aisha 
Streamingpremiär i Telias digitala videobutik den 11 november. 
 
Telia Film Award 
Stockholms filmfestival samarbetar med Telia och organiserar Telia Festival On Demand, där 
fem festivalfilmer väljs ut och visas i Telias digitala tv-tjänst och i Telias mobila tjänst Play+, 
samt tävlar om priset Telia Film Award. 
 
Biljetter till premiären av Mediterranea släpps på Stockholms filmfestivals hemsida 13 
oktober 12.00.  
 
OSA till presskonferensen tisdag den 20 oktober. 
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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 drygt 200 filmer från mer än 60 länder.  Vi arrangerar också exklusiva 
förhandsvisningar året om, Stockholms filmfestival Sommarbio i augusti och Stockholms filmfestival 
Junior i april 2016. VI ÄLSKAR FILM! 


