
Guldbaggefest för Ove
På måndag, den 18 januari, går årets Guldbaggegala av stapeln. Fjolårets bästa filmer ska koras och favoriten att ta hem den
tyngsta utmärkelsen, ”bästa film” är tittarsuccén ”En man som heter Ove”. Huvudrollsinnehavaren i filmen, Rolf Lassgård, är
även storfavorit att ta hem priset för "bästa manliga huvudroll" till oddset 1.15.

26 filmer har chans att ta hem den prestigefyllda Guldbaggen i någon av kategorierna. ”Tjuvheder” och ”En man som heter Ove” har flest
nomineringar, sex stycken var, och det är den sistnämnda, har störst vinstchanser enligt oddsen från Unibet. I den tyngsta kategorin ”bästa
film” står Hannes Holms tolkning av Fredrik Backmans succéroman ”En man som heter Ove” i oddset 1.85. Närmaste utmanare är Efterskalv
som spelas till oddset 2.50.

– Kritikerna, biobesökarna och spelarna är överens, fjolårets bästa film är ”En man som heter Ove”, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på
Unibet.

Filmen är favorit att kamma hem kategorierna ”bästa film”, ”bästa manliga huvudroll” samt ligger även bra till i kategorin ”bästa kvinnliga biroll”.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Jonas Nilsson, pressansvarig Unibet Sverige, 070-293 23 45, jonas.nilsson@unibet.com

52:a Guldbaggegalan, odds från Unibet

Bästa film

En man som heter Ove, 1.85

Efterskalv, 2.50

Min lilla syster, 4.35

Bästa kvinnliga huvudroll

Malin Levanon (Tjuvheder), 1.07                  

Felice Jankell (Unga Sophie Bell), 8.50       

Shima Niavarani (She's Wild Again Tonight), 8.50              

Bästa manliga huvudroll

Rolf Lassgård (En Man Som Heter Ove), 1.15

Ulrik Munther (Efterskalv), 5.00

Filip Berg (Odödliga), 10.00

Bästa regi

Magnus Von Horn (Efterskalv), 1.70           

Peter Grönlund (Tjuvheder), 2.50                 

Sanna Lenken (Min Lilla Syster), 5.50

Bästa manliga biroll

Mats Blomgren (Efterskalv), 2.00

Henrik Dorsin (Flocken), 2.50

Issaka Sawadogo (Det vita folket), 3.75

Bästa kvinnliga biroll

Eva Melander (Flocken), 2.25

Bahar Pars (En man som heter Ove), 2.50

Amy Deasismont (Min lilla syster), 3.00

Bästa manus

Peter Grönlund (Tjuvheder), 1,80

Sanna Lenken (Min lilla syster), 2.60

Ronnie Sandahl (svenskjävel), 4.25

Direktlänk till oddsen:



https://se.unibet.com/betting#/group/2000053320/category/0
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