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Stockholms	  filmfestival	  Junior	  visar	  film	  gratis	  för	  alla	  barn!	  
	  
	  
Den	  15-‐	  20	  april	  är	  det	  Stockholms	  filmfestival	  Junior,	  vi	  visar	  filmer	  varje	  dag	  för	  barn	  och	  unga	  
i	  åldrarna	  6-‐16	  år!	  I	  år	  visar	  vi	  38	  filmer	  från	  25	  länder	  och	  under	  festivalen	  går	  alla	  barn	  och	  
unga	  in	  gratis.	  	  
	  
	  
Tider	  och	  platser	  för	  Stockholms	  filmfestival	  Junior:	  
	  
När:	  
Måndag	  15	  april	  –	  fredag	  19	  april	  
Filmvisningar	  varje	  dag	  mellan	  9.00	  och	  15.30	  
	  
Var:	  
Filmerna	  visas	  på	  Skandia,	  Grand,	  Zita	  och	  Cosmonova	  
Filmerna	  är	  indelade	  i	  tre	  grupper:	  Låg-‐,	  mellan-‐,	  och	  högstadium/gymnasium	  
För	  fullständigt	  program	  gå	  in	  på:	  
www.stockholmfilmfestival.se/junior	  
	  
Pris:	  
Gratis	  för	  alla	  under	  18	  år	  samt	  lärare.	  Övriga	  vuxna	  betalar	  50	  kr	  per	  film.	  
OBS!	  Biljetter	  måste	  bokas	  i	  förväg.	  
	  
Lördagen	  den	  20	  april	  
Kråkornas	  dag	  visas	  kl	  14.00	  på	  Skandia,	  Pris:	  Gratis	  för	  barn	  upp	  till	  18	  år,	  vuxna	  50	  kr.	  
Filmen	  riktar	  sig	  till	  barn	  i	  lågstadieålder	  men	  kan	  självklart	  ses	  även	  av	  äldre.	  
Kråkornas	  dag	  är	  en	  vacker	  animerad	  fransk	  film.	  Den	  handlar	  om	  en	  pojke	  som	  bor	  ensam	  i	  
skogen	  med	  sin	  pappa.	  En	  dag	  skadar	  sig	  pappan	  och	  pojken	  måste	  ta	  kontakt	  med	  andra	  för	  att	  
hjälpa	  sin	  pappa.	  
http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/junior/2013/film/krakornas_dag	  
	  
	  
För	  mer	  information	  kontakta	  Pressavdelningen	  
Jonna	  Cornell	  
Tel:	  08-‐677	  50	  78	  
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 som arrangeras 15-20 april 2013.__ VI ÄLSKAR FILM! 

	  


