
Stockholms 27:e internationella filmfestival 9-20 november 2016 

Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är idag en av Europas främsta filmfestivaler. Under festivalen visar vi 
över 190 filmer från 70 länder. Vi arrangerar också exklusiva förhandsvisningar året om, Stockholms filmfestival Sommarbio i 
augusti och Stockholms filmfestival Junior som äger rum den 11-16 april 2016.  
VI ÄLSKAR FILM! 
	

 

PRESSMEDDELANDE, 5 april 2016  

Högaktuella regissörer besöker Stockholms filmfestival Junior 
Under Stockholms filmfestival Junior, 11-16 april, får publiken stifta bekantskap med 
högaktuella filmskapare som presenterar sina filmer och deltar i Face2face-samtal.  

Stockholms filmfestival Junior visar för 17:e året i rad kvalitetsfilm för barn och unga. 
Festivalen lockar hit flera regissörer som kommer hit för att möta den unga publiken och 
presentera sina filmer. I samband med filmvisningarna, deltar de i Face2face samtal som 
Juniorgruppen, bestående av ungdomar mellan 8 och 17 år, håller i. Våra gäster finns även 
tillgängliga för intervjuer.  

Arne Toonen, regissör för nederländska filmen Little Gangster. Arne besöker Stockholm 
mellan den 13 och 14 april. 

Goran Kapetanovic har regisserat Min faster i Sarajevo och Flykting 532. Filmerna visas i 
ett kortfilmspaket på temat migration. Goran finns på plats i Stockholm den 14 april. 

Nederländska Anne de Clercq, regissör för Jack’s Birthday Wish. Anne befinner sig i 
Stockholm den 11-13 april. 

Peter Modestij närvarar på festivalen med sin film 6A och deltar i Face2face-samtal efter 
samtliga visningar av filmen 

Theresa von Eltz har regisserat den tyska filmen 4 Kings och besöker festivalen den 15-17 
april.  

Ramzi Ben Sliman har skapat den franska filmen My Revolution, festivalens avslutningsfilm. 
Han är på plats i Stockholm den 14-15 april.  
 
Paul Harfleet besöker Stockholm med sitt konstprojekt The Pansy Project och filmen Pansy! 
som handlar om detta. Paul besöker Stockholm den 10-12 april.  
 
Catti Edfeldt är en av regissörerna bakom Siv sover vilse. Deltar vid ett seminarium den 12 
april 13.00 på Filmhuset.  
 
Suzanne Osten aktuell med filmen Flickan, mamman och demonerna deltar vid ett 
seminarium den 12 april 13.00 på Filmhuset. 
 
Läs mer om alla filmer på stockholmfilmfestival.se/junior/2016/program 
 
För mer information eller intervjubokningar, kontakta: 
Linnea Åberg 
Tel: 0763-94 02 00 
linnea@stockholmfilmfestival.se 


