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Nu	  är	  det	  dags	  för	  Stockholms	  filmfestivals	  Sommarbio!	  
	  
För	  23:E	  året	  i	  rad	  bjuder	  Stockholms	  filmfestival	  på	  Sommarbio.	  Filmerna	  visas	  i	  
Rålambshovsparken	  den	  14	  till	  18	  augusti,	  gratis	  så	  klart!	  
	  
Årets	  tema	  är	  Mad	  Love	  och	  på	  öppningskvällen	  bjuder	  Stockholm	  59°	  North	  på	  dans	  
innan	  filmvisningen	  börjar.	  	  Nytt	  för	  i	  år	  är	  också	  en	  extra	  stor	  filmduk;	  15	  x	  8	  meter,	  och	  
fler	  högtalare	  som	  gör	  filmupplevelsen	  ännu	  bättre	  än	  tidigare	  år.	  
	  
Årets	  filmer	  är:	  
Onsdag	  14/8	  -‐	  A	  ROYAL	  AFFAIR,	  regi	  Nikolaj	  Arcel	  
Torsdag	  15/8	  –	  THE	  KIDS	  ARE	  ALL	  RIGHT,	  regi	  Lisa	  Cholodenko	  
Fredag	  16/8	  –	  FLUGAN,	  regi	  David	  Cronenberg	  
Lördag	  17/8	  –	  MITT	  HJÄRTAS	  FÖRLORADE	  SLAG,	  regi	  Jacques	  Audiard	  
Söndag	  18/8	  –	  ETERNAL	  SUNSHINE	  OF	  THE	  SPOTLESS	  MIND,	  regi	  Michel	  Gondry	  
	  
Stockholms	  filmfestival	  var	  först	  i	  Norden	  med	  att	  bjuda	  på	  utomhusbio	  och	  redan	  från	  
första	  början	  gillade	  stockholmarna	  att	  se	  film	  under	  bar	  himmel.	  För	  många	  
stockholmare	  är	  det	  en	  återkommande	  sommartradition	  att	  gå	  på	  Stockholms	  
filmfestival	  Sommarbio.	  Förra	  året	  hade	  vi	  besöksrekord	  med	  över	  25	  000	  besökare.	  En	  
kväll	  kom	  över	  9000	  personer	  och	  såg	  film	  tillsammans	  i	  sommarnatten.	  
	  
Stockholms	  filmfestival	  Sommarbio:	  
När:	  onsdag	  14	  augusti	  –	  söndag	  18	  augusti	  från	  kl	  18.00	  programstart	  kl	  20.30	  
Var:	  Rålambshovsparken	  
Pris:	  Gratis!	  
Regn?	  Ingen	  fara	  –	  vi	  kör	  oavsett	  väder!	  
Mat:	  kaffe,	  popcorn	  med	  mera	  finns	  till	  försäljning	  varje	  kväll.	  Eller	  ta	  med	  egen	  
picknick.	  
	  
Årets	  Sommarbio	  görs	  i	  samarbete	  med	  Telia	  och	  Mer	  och	  med	  stöd	  av	  Svenska	  
Filminstitutet,	  Stockholms	  Läns	  Landsting	  och	  Stockholms	  Stad	  
	  
För	  mer	  information	  se	  www.stockholmfilmfestival.se	  
Presskontakt:	  
Jonna	  Cornell	  
Tel:	  08-‐677	  5178	  
Mail:	  jonna@stockholmfilmfestival.se	  
	  
Stockholms 24:e internationella filmfestival 6-17 november 2013 Stockholms internationella filmfestival 
startade 1990 och är idag en av de främsta filmfestivalerna i Europa. Festivalen äger rum varje år i november 
med över 180 filmer från mer än 50 länder. Stockholms filmfestival är mycket mer än film i november, med 
exklusiva förhandsvisningar året om, Sommarbio i augusti och Stockholms filmfestival Junior, en festival för 



barn och unga mellan 6 och 16 år, i april. VI ÄLSKAR FILM! 


