
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, 15 april 2016  

Sverige och Libanon möts i filmprojekt 
Idag inleds sista dagen av Stockholms filmfestival Junior som i år har temat migration. 
Vi är stolta att kunna presentera filmer direkt från ett flyktingläger i Libanon.  

För tredje året i rad samarbetar Stockholms filmfestival Junior med Rädda Barnen i projektet 
Filmskolan utan gränser. Projektet går ut på att en grupp ungdomar i Sverige och en grupp 
ungdomar i Libanon gör egna filmer som premiärvisas på Stockholms filmfestival Junior. 
Genom Skype-möten har ungdomarna utbytt erfarenheter och idéer kring filmskapandet under 
hela våren.  

I år har temat på filmerna varit Hem, ett tema som är oerhört aktuellt i en värld som är i 
rörelse, där många flyttar, flyr och bygger upp sina hem på nytt. De två grupperna har 
reflekterat över vad ett hem är utifrån sina egna erfarenheter och byggt upp filmen som ett 
resultat av deras diskussioner med filmpedagoger som väglett processen. 

De svenska ungdomarna bor i Stockholm och läser första året på samhällsprogrammet på 
Internationella Engelska gymnasiet. Gruppen i Libanon utgörs av palestinska 
flyktingungdomar i åldern 16-18 år och är bosatta på en flyktingförläggning i den libanesiska 
staden Tyre. 

– Ett drömprojekt för alla involverade, säger Git Scheyinus, festivalchef på Stockholms 
filmfestival. Ungdomar från två kulturer som lär av varandra på lika villkor och en film från 
Libanon gjord med kreativitet och glädje trots de tuffa förhållandena.  

Här kan du se filmerna: 
Se filmen från Libanon: Exiled but Human 
Se filmen från Sverige: I’m Home 
Se kortfilmen om projektet. 

Här kan du läsa mer om projektet. 
 

 
För mer information kontakta: 
Linnea Åberg 
Tel: 0763-94 02 00 
linnea@stockholmfilmfestival.se 


