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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 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. 
 
VI ÄLSKAR FILM! 
 
 
                 Stolt huvudsponsor till Stockholms filmfestival 
	

 

 
Publikens Pris 2016 går till  
Jag, Daniel Blake av Ken Loach 
 
Den 27:e upplagan av Stockholms internationella filmfestival avslutades igår och 
idag har vi nöjet att presentera att festivalens publikpris går till filmen Jag, 
Daniel Blake i regi av Ken Loach. Jag, Daniel Blake var också den mest sedda 
filmen under festivalen. 
  
Varje år utser publiken ett av festivalens mest prestigefyllda priser. Genom 
omröstning utser publiken en vinnare och i år går priset till regissören Ken Loach för 
filmen Jag, Daniel Blake. På andra respektive tredje plats hittar vi Kenneth Lonergans 
Manchester by the Sea och Rachel Tunnards Adult Life Skills. 
 
Publikens pris delades första gången ut 2009, då till Louie Psihoyos dokumentär The 
Cove. Bland andra tidigare vinnare märks Steve McQueens 12 Years a Slave och 
Xavier Dolans Mommy. Publiken har kunnat rösta på sin favoritfilm på festivalens 
hemsida och smartphone-app fram till festivalens slut den 20 november. 
 

- A big thank you to the audiences at the Stockholm International Film Festival. 
The warmth of the reception was very moving. It shows that we understand and 
share each others' struggles - they make us smile as well as touch us deeply. 
Thanks again to the Festival and all who came to see the film, hälsar Ken Loach 
från England.  

 
Jag Daniel Blake av dubbla Guldpalmsvinnaren Ken Loach var också festivalens 
mest sedda film. Över 1100 personer såg samtidsskildringen om det brittiska 
välfärdssystemets nedmontering. 
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