
Filmskaparen Fia-Stina Sandlund tilldelas Stockholms
filmfestivals Långfilmstipendium
Nu står det klart att långfilmsprojektet She's Wild Again Tonight tilldelas Stockholms filmfestivals långfilmstipendium. Stipendiet är värt dryga
fem miljoner kronor, vilket är ett av de största i sitt slag. Filmen beräknas ha världspremiär på Stockholms filmfestival 2015.

Juryns motivering:
En postmodern, metafiktiv, lätt absurdistisk omtolkning av Fröken Julie. Filmen utspelar sig i en New York-lägenhet i nutid där skådespelarna spelar
förhöjda versioner av sig själva. Alexandra Dahlström (som fröken Julie) och Jens Lekman (som Jean) träffas för att iscensätta Fröken Julie till tonerna av
Lekmans musik.

She's Wild Again Tonight

En modern Fröken Julie med Jens Lekman och Alexandra Dahlström som skruvade versioner av sig själva i en granskning av den ”unga medvetna sfären”.

Regissör: Fia-Stina Sandlund
Manus: Josefine Adolfsson och Fia-Stina Sandlund
Producent: Tobias Janson
Produktionsbolag: Story AB

Stockholms filmfestivals Långfilmstipendium riktar sig till kvinnliga regissörer med högst två långfilmer i bagaget. Vinnarprojektet får ett ekonomiskt stöd värt
5,4 miljoner kronor och filmen får sedan världspremiär på Stockholms filmfestival.

Initiativtagare till stipendiet är Stockholms filmfestival med Telia som huvudfinansiär och med produktionsstöd av Svenska Filminstitutet, Europa Sound and
Vision, Dagsljus och SVT.

Den färdiga filmen har världspremiär på Stockholms filmfestival och distribueras av NonStop Entertainment i Norden och Baltikum. 14 dagar efter svensk
biopremiär får filmen dessutom On demand-premiär i Telias digitala videobutik och kan då ses på TV, smartphones och surfplattor redan två veckor efter
biografpremiären.

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


