
Världspremiär av långfilmstipendiaten Sofia Norlins film
"Ömheten" ikväll
Sofia Norlin är den första filmskaparen som tilldelats Stockholms filmfestivals långfilmstipendium. Idag, den 11 november klockan 18.00 på
Skandiabiografen, premiärvisas hennes film Ömheten – en norrländsk coming of age-berättelse. Stockholms filmfestivals Långfilmstipendium
instiftades 2011 för att lyfta fram kvinnliga filmskapare i början av sin karriär. Vinnarprojektet får ett ekonomiskt stöd på 5,4 miljoner kronor.

Sofia Norlins Ömheten kretsar kring tre ungdomar i Kiruna, som följs under några viktiga månader i deras liv. Bland dem finns Zerin (Lina Leandersson från
Låt den rätta komma in) och Markus (Sebastian Hiort Af Ornäs, från Sebbe) som lever för rostiga karosser och skrikande motorer. Men när han blir
utkastad från fordonsprogrammet återstår bara arbete i gruvan, omgiven av det mörker som tog hans pappa. Samtidigt ska hela Kiruna flyttas.
Industrisamhällets överlevnad är beroende av en generation ungdomar som växer upp, medan marken bokstavligen skälver under deras fötter.

– Jag är väldigt glad över att ha fått göra min första långfilm med priset. Det har varit en häftig resa genom inspelning och efterarbete. Och det känns
fantastiskt att veta att filmen får sitt första möte med publiken under Stockholms filmfestival 2013, säger Sofia Norlin.

Premiärvisning av Ömheten sker i dag kl. 18.00 på Skandiabiografen med efterföljande Face2Face-seminarium med regissören.
Även festivalchef Git Scheynius kommer att finnas på plats.
Press och media inbjuds att delta under förmingel och filmvisning.
 
Den 6 december får filmen svensk biopremiär över hela landet genom NonStop Entertainment. Bara två veckor efter biopremiären får filmen On demand-
premiär i Telias digitala videobutik och kan då ses på såväl TV som smartphones och surfplattor.

Sofia Norlin liksom filmens tre huvudrollsinnehavare Sebastian Hiort Af Ornäs, Lina Leandersson och nykomlingen Alfred Juntti närvarar under Stockholms
filmfestival och finns tillgängliga för intervjuer.

Om Stockholms filmfestivals Långfilmstipendium 
Stipendiet syftar till att uppmuntra ny svensk regitalang och lyfta kvinnliga regissörer. Initiativtagare till stipendiet är Stockholms filmfestival med Telia som
huvudfinansiär och med produktionsstöd av Svenska Filminstitutets filmkonsulent Lars G. Lindström, Europa Sound and Vision, Dagsljus och SVT. Den
färdiga filmen har världspremiär på Stockholms filmfestival, distribueras i alla fönster av NonStop Entertainment i hela Norden och Baltikum. 14 dagar efter
svensk biopremiär visas den exklusivt i Telias premium on demand-tjänst.

För mer information: http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/industry/langfilmstipendiet

Presskontakt Stockholms filmfestival:
Johnny Nylund, 072-914 6005 alt. Fanny Westin, 073-774 9415, press@stockholmfilmfestival.se

För intervjuförfrågningar gällande "Ömheten": 
Sofia Dahlén,
NonStop Entertainment 
sofia@etpr.se, +46 73 540 52 47

Stockholms 24:e internationella filmfestival 6-17 november 2013
Stockholms filmfestival startade 1990 och är en av norra Europas främsta. Under festivalen visar vi 180 filmer från mer än 50 länder. Utöver det arrangerar
vi också exklusiva förhandsvisningar året om, Sommarbio i augusti och Stockholms filmfestival Junior, en festival för barn och unga mellan 6 -16 år som
äger rum 7-12 april 2014.
VI ÄLSKAR FILM!


