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CAUSE	  I	  HAVE	  THE	  LOOKS	  vinner	  Bronshästen	  på	  Stockholms	  
filmfestival	  Junior!	  
	  
Den	  tyska	  filmen	  CAUSE	  I	  HAVE	  THE	  LOOKS	  i	  regi	  av	  Frieder	  Schlaich	  vann	  
Bronshästen	  på	  Stockholms	  filmfestival	  Junior.	  Filmen	  som	  handlar	  om	  13-‐åriga	  
Charo	  som	  lever	  som	  papperslös	  med	  sin	  mamma	  i	  Berlin,	  hade	  sin	  
internationella	  premiär	  under	  festivalen.	  
	  
CAUSE	  I	  HAVE	  THE	  LOOKS	  var	  också	  en	  favorit	  hos	  publiken	  under	  festivalen	  och	  alla	  
visningar	  var	  fullsatta.	  Filmen	  har	  ännu	  inte	  svensk	  distribution	  men	  har	  redan	  fått	  
mycket	  uppmärksamhet.	  	  
	  
Priserna	  som	  delades	  ut	  under	  Stockholms	  filmfestival	  Junior	  var:	  
Best	  film	  
CAUSE	  I	  HAVE	  THE	  LOOKS,	  Frieder	  Schalich	  
	  
Best	  film	  for	  youngsters	  
IN	  THE	  NAME	  OF	  SHERLOCK	  HOLMES,	  Szolt	  Bernáth	  
	  
Best	  film	  for	  children	  
VAMPYRSYSTRAR,	  Wofgang	  Groos	  
	  
Vinnarna	  har	  valts	  ut	  av	  vår	  Juniorgrupp,	  nio	  barn	  i	  åldrarna	  8-‐14	  år	  som	  sett	  alla	  filmer	  
och	  valt	  vinnare	  i	  de	  olika	  kategorierna.	  
	  
1	  minut	  film	  
Vinnare	  i	  klassen	  6-‐11	  år	  
Saga	  Bergström	  Hammarkvist,	  Mannen	  som	  ville	  ut	  
	  
Vinnare	  1	  minut	  film	  12-‐16	  år	  
Elias	  Wallin,	  VÅGA	  VARA	  
	  
I	  juryn	  för	  1	  minut	  film	  har	  Karzander	  Kader,	  Nina	  Ulmaja	  och	  Joel	  Spira	  suttit.	  
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Stockholms filmfestival Junior 15-20 april 2013 Stockholms filmfestival Junior startade år 2000 och vänder sig till en 
publik mellan 6-16 år. Festivalen äger rum varje vår och visar drygt 30 filmer från ungefär 25 länder. Stockholms 
filmfestival Junior är mycket mer än filmvisningar, varje år arrangerar Junior även filmverkstäder, seminarier och 
workshops. VI ÄLSKAR FILM! 


