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Stockholms	  filmfestival	  presenterar	  nytt	  internationellt	  
filmpris	  i	  samarbete	  med	  Stockholms	  stad	  
	  
Stockholms	  internationella	  filmfestival	  presenterar	  i	  samarbete	  med	  Stockholms	  
stad	  ett	  nytt	  internationellt	  filmpris:	  Stockholm	  Impact	  Award	  med	  prissumman	  1	  
miljon	  kronor	  som	  kommer	  att	  delas	  ut	  för	  första	  gången	  på	  Stockholms	  
filmfestival	  i	  november.	  
	  
Stockholms	  filmfestival	  presenterar	  en	  ny	  tävlingssektion	  för	  internationell	  kvalitetsfilm	  
som	  speglar	  vår	  samtid.	  De	  ökande	  spänningarna	  i	  Sverige,	  Europa	  och	  övriga	  världen	  
behöver	  bearbetas	  och	  film	  är	  ett	  utmärkt	  konstnärligt	  uttryck.	  Det	  känns	  angeläget	  att	  
skapa	  en	  ny	  sektion	  som	  kommer	  lyfta	  fram	  filmer	  som	  reflekterar	  vårt	  samhälle	  och	  
inte	  väjer	  för	  brännande	  ämnen.	  
	  

-‐	  Priset	  hjälper	  oss	  att	  sätta	  ljus	  på	  profilstarka	  filmskapare	  som	  vågar	  utmana	  
och	  ta	  temperaturen	  på	  vår	  samtid.	  Stockholm	  Impact	  Award	  blir	  ett	  av	  världens	  
största	  internationella	  filmpriser	  och	  sätter	  Stockholm	  på	  kartan,	  säger	  Git	  
Scheynius,	  festivalchef	  

	   	  
-‐Jag	  är	  mycket	  glad	  att	  Stockholms	  stad	  tillsammans	  med	  Stockholms	  filmfestival	  
nu	  instiftar	  Stockholm	  Impact	  Award.	  Priset	  stärker	  Stockholm	  som	  en	  attraktiv	  
filmstad.	  Min	  tydliga	  ambition	  är	  att	  fler	  ska	  välja	  att	  spela	  in	  film	  i	  Stockholm,	  
det	  skapar	  jobb,	  ger	  intäkter	  till	  staden	  och	  näringslivet	  och	  marknadsför	  
Stockholm	  i	  världen,	  säger	  Karin	  Wanngård	  (S),	  finansborgarråd.	  

	  
Stockholm	  Impact	  Award	  
Prisets	  syfte	  är	  att	  lyfta	  fram	  filmens	  möjlighet	  att	  skapa	  förändring	  och	  debatt	  genom	  
att	  skildra	  aktuella	  frågor.	  Prissumman	  på	  1	  miljon	  kronor	  skall	  ses	  som	  ett	  stöd	  till	  den	  
fortsatta	  verksamheten	  och	  utvecklingen	  av	  nya	  filmprojekt.	  	  
	  
Mellan	  7	  och	  10	  långfilmer	  från	  hela	  världen	  kommer	  att	  delta	  i	  tävlingen.	  Filmernas	  
längd	  skall	  vara	  minst	  72	  minuter.	  Filmerna	  ska	  ha	  Världspremiär,	  Internationell	  
premiär	  eller	  minst	  Europeisk	  premiär	  för	  att	  kunna	  delta	  i	  tävlingen.	  	  
	  
Alla	  tävlande	  regissörer	  kommer	  att	  bjudas	  in	  till	  festivalen	  för	  att	  presentera	  sina	  
filmer	  och	  delta	  i	  ett	  seminarium	  som	  kommer	  att	  hållas	  i	  Stockholms	  stadshus	  för	  att	  
lyfta	  fram	  filmens	  perspektiv	  på	  berättandet	  och	  frågor	  som	  brinner	  i	  vår	  tid.	  	  
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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! 
 


