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Stockholms filmfestival gör stor hbtq-satsning
”Stockholms filmfestival – Under the Rainbow”, så heter festivalens nya satsning på
hbtq-film. Denna regnbågsdag går av stapeln 9 november och utgörs av högaktuella
filmer på temat, liksom diskussioner med filmskapare och skådespelare.
Initiativet, som är nytt för i år, är ett samarbete mellan Stockholms filmfestival och Josefine
Tengblad, producent och skådespelare i den svenska filmen Kyss mig.
– Efter att ha visat Kyss mig på festivaler runt om i världen ville jag göra något för att
uppmärksamma film med ett hbtq-tema i Sverige lite mer. Jag hoppas att satsningen öppnar
upp för en ny publik och att vi sätter ljus på berättelser som får oss att ta ytterligare steg mot
en värld utan fördomar, säger Josefine Tengblad.
Om publiktrycket är bra är det möjligt att ”Stockholms filmfestival – Under the Rainbow” blir
ett återkommande inslag under festivalen.
– Under senare tid har vi sett ett starkt lyft där filmer med regnbågstematik visar upp en större
bredd och ett kvalitativt, universellt berättande som visar att både filmskaparna och vårt
samhälle har utvecklats i frågan, säger Git Scheynius, festivalchef.
John Krokidas Kill your darlings – (med Daniel Radcliffe i rollen som Allen Ginsberg) är en
av de långfilmer som kommer att visas och inom kort släpper vi också ett antal kortfilmer på
vår hemsida där kända och okända personer delar med sig av sina kärleksminnen. Kreativ
producent är Sandra Molin och för regi och foto står Johan von Reybekiel. Allmänheten är
välkommen att delta genom att instagramma egna filmer på temat med hashtaggen
#SFF13RAINBOW.
Information publiceras löpande på: http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/under-rainbow
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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!

