
Oddsen på svenskhoppen inför Oscarsgalan
Idag släpptes de nominerade till årets Oscarsgala som går av stapeln den 28 januari. Det är den 88:e upplagen av galan och i år
har Sverige flera chanser att få utmärkelser. Alicia Vikander är nominerad för bästa kvinnliga biroll i filmen ”The Danish Girl”.
Hon är andrahandsfavorit och står i oddset 4.50 gånger pengarna hos Unibet. 

Eva von Bahr och Love Larsson är nominerade för bästa smink och hårstyling i "Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann" och
Tuva Novotny är med i den danska filmen ”A war” som är nominerad till bästa utländska film.

– Alicia Vikander är en av våra starkast lysande Hollywoodstjärnor just nu och vi tror att hon kan ha en bra chans att utmana favoriten Rooney
Mara till att prisas som bästa kvinnliga biroll, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet.

I den tyngsta kategorin bästa film ligger den amerikanska dramafilmen Spotligt bäst till, skuggad av westernthrillern The Revenant.

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

Direktlänk till oddsen:
https://se.unibet.com/betting#/group/2000089278/category/4418

Bästa film

Spotlight 1,95

The Revenant  2,75               

The Big Short 11,00             

The Martian 13,00                 

Carol 34,00    

Bridge Of Spies 41,00          

Mad Max: Fury Road 41,00  

Room 41,00   

Brooklyn 67,00                    

Bästa kvinnliga biroll

Rooney Mara – Carol 1,40

Alicia Vikander – The Danish Girl 4,50

Kate Winslet – Steve Jobs 5,00                  

Jennifer Jason Leigh – The Hateful Eight 21,00                 

Rachel Mc Adams – Spotlight 51,00           

Bästa smink och hårstyling

Mad Max: Fury Road 1,33

The Revenant 3,50               

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 11,00

Bästa utländska film

Son Of Saul 1,15                 

Mustang 5,00

Embrace Of The Serpent 12,00

A War 15,00

Theeb 15,00
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språk via www.unibet.com, www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.ee, www.unibet.com.au, www.unibet.co.uk, www.maria.com,
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