
PRESSMEDDELANDE 3 NOVEMBER 2016 

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 200 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. 
 
 

 
 
Möt vinnaren och övriga nominerade i 
Stockholm Impact Award 
 
Stockholms Impact Award är ett av världens största filmpriser och delas ut av 
festivalen i samarbete med Stockholms stad för andra gången.	

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. Dessutom mottar 
vinnaren ett pris designat av den hyllade konstnären och filmskaparen Ai Weiwei. 

-  Jag är mycket glad att Stockholms stad tillsammans med Stockholms filmfestival nu 
för andra året delar ut 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 i Stockholms stad. 

  

Presskonferens och tillkännagivande av årets vinnare 
Stockholms internationella filmfestival och Stockholms stad instiftade priset 
Stockholm Impact Award förra året och 2015 års vinnare var indiska Leena Yadav för 
filmen Parched. Karin Wanngård (s) tillkännager vinnaren av årets Stockholm Impact 
Award under presskonferensen på Kulturhuset. Det finns möjlighet till intervju med 
både Karin och vinnaren. 

När: Onsdagen den 16 november kl 14.00 på Kulturhuset Soppteatern, Drottninggatan 
34. 

 

Seminariet Impact: The Politics of Storytelling 
Stockholms internationella filmfestival bjuder in till ett seminarium om berättandets 
politik där några av årets nominerade i sektionen Stockholm Impact deltar. Genom att 
utgå från ämnen som klass, religion, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och 
immigration debatteras hur en film kan påverka samhället som porträtteras. 

När: Onsdagen den 16 november kl 11.00 på Bio Mauritz, Filmhuset. 
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2016 års nominerade till Stockholm Impact Award: 

Maria Govan för Play The Devil 
Hussein Hassan för The Dark Wind 
Wayne Roberts för Katie Says Goodbye 
Adrian Sitaru för The Fixer 
Yao Tian för 500M800M 
Roland Vranik för The Citizen 
 
 
 
 

 

 

Presskontakt Stockholms filmfestival: 

Susanne Wallin, presschef    
Tel: 08 677 50 25 / 073 513 31 36   
press@stockholmfilmfestival.se  
 
Andreas Jonsson, pressekreterare 
Tel: 08 677 50 25 / 072 700 80 46 
pressassistent@stockholmfilmfestival.se 
 
Presskontakt Stockholms stad: 
 
För att nå finansborgarråd Karin Wanngård (S), vänligen kontakta 
kommunikationschefen för Socialdemokraternas kansli:  
Ömer Oguz  
Tel: 076-122 92 34 
Mail: omer.oguz@stockholm.se 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Stolt huvudsponsor till Stockholms filmfestival 


