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Guldpalmsvinnaren Ken Loach på plats när Jag, Daniel Blake 
öppnar Stockholms internationella filmfestival 
Nu är det klart att Jag, Daniel Blake kommer öppna den 27:e upplagan av 
Stockholms internationella filmfestival i höst. Den brittiske regissören Ken Loach 
besöker festivalen och kommer träffa den svenska publiken under öppningen. 

I november äger Stockholms filmfestival rum för 27:e året i rad. Årets öppningsfilm blir Jag, 
Daniel Blake av den brittiske regissören Ken Loach. Loach, född 1936, är en av Europas främsta 
regissörer, känd för sitt sociala engagemang och ställningstagande för arbetarklassen. Med Jag, 
Daniel Blake vann han filmbranschens finaste pris Guldpalmen i Cannes i våras och tillhör därmed 
den lilla skara regissörer som vunnit den två gånger. 

- Ken Loach har ett budskap med sina filmer och är en av vår tids starka samhällsskildrare. Det är 
en ära för oss att få inviga med Ken Loachs film som rankades högst av världens filmer i Cannes, 
säger Git Scheynius, festivalchef för Stockholms filmfestival. 

Jag, Daniel Blake handlar om den 59-årige snickaren Daniel som på grund av sjukdom 
blivit  arbetslös. Enligt hans läkare bör han inte jobba under en längre period, men enligt 
myndigheterna är han för frisk för att vara sjukskriven. Tillsammans med Kattie, en arbetslös 
ensamstående mamma som också fastnat i det krångliga byråkratiska systemet, försöker de få rätt 
mot myndigheterna. 

Ken Loach, född 17 juni 1936, är en av Europas mest inflytelserika regissörer någonsin. Han slog 
igenom med filmen Kes - Falken (1969) och har regisserat över 20 filmer sedan dess, bland annat 
Land & Frihet (1995). År 2006 vann han Guldpalmen i Cannes för filmen Frihetens Pris och med 
Jag, Daniel Blake - sin elfte nominering i Cannes - vann han sin andra Guldpalm i våras. 

Om filmen
Regi: Ken Loach 
I rollerna: Dave Johns, Hayley Squires  
Originaltitel: I, Daniel Blake 
Svensk biopremiär: 9 december.  
Filmen distribueras av Scanbox Entertainment. 
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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 i april. 

VI ÄLSKAR FILM!
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