
 

PRESSMEDDELANDE 30 SEPTEMBER 2014 

Ackrediteringen till Stockholms internationella filmfestival 
2014 är öppen 

I år firar Stockholms internationella filmfestival 25 år. Vi välkomnar dig som 
verksam journalist till festivalen som pågår mellan 5-16 november. Du som varit 
ackrediterad tidigare behöver ansöka i år igen. Ackrediteringen är öppen till och 
med den 31a oktober.  

Som ackrediterad får du tillgång till pressvisningar, pressmaterial och möjlighet att göra 
intervjuförfrågningar. Med ditt presspass, som du hämtar ut på filmfestivalens presscenter 
på Berns Hotel från 5 november, kan du i mån av plats gå på festivalens visningar 
vardagar fram till klockan 17.00 och delta i work in progress-seminarier.  

Stockholms filmfestival har genom åren växt sig större och visar nu över 180 filmer från 
över 50 länder. Årets öppningsfilm är Gentlemen, baserad på Klas Östergrens kultroman 
och filmatiserad av Mikael Marcimain. Andra filmer som kommer visas är bland andra 
Jens Östbergs långfilmsdebut Flugparken; Xavier Dolans nya film Mommy som 
belönades med jurypriset i Cannes; Camp X-Ray med Kristen Stewart och Peyman 
Moaadi och Catch Me Daddy – ett visuellt slående frigörelsedrama från 
musikvideoregissören Daniel Wolfe. Det kompletta programmet presenteras på 
presskonferensen 14 oktober dit ackrediterad press får en inbjudan.  

Festivalen kommer även i år att besökas av ett sextiotal regissörer och skådespelare, både 
debutanter och veteraner. Bland andra gästar Stockholm Lifetime Achievement belönade 
regissören Mike Leigh festivalen för att ta emot sitt pris och hålla ett exklusivt Face2Face 
i samband med premiärvisningen av hans senaste film, Mr. Turner. 

För att ansöka om ackreditering, vänligen fyll i formuläret på filmfestivalens pressida: 

http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/press/pressackreditering-2014 

Din ackrediteringsansökan är godkänd först vid bekräftelse från Stockholms filmfestival. 
Observera att din ackreditering är personlig, har du ytterligare intresserade kollegor på 
din redaktion är de välkomna att ackreditera sig separat.  



 

Presscenter 

På Berns Hotel ligger vårt presscenter där du hämtar ut din ackreditering och får svar på 
alla frågor om festivalen. Presscentret öppnar 5 november och håller öppet varje dag kl. 
9.00-20.00.  

Presskontakt 

Christel Lindgren, Presschef 
press@stockholmfilmfestival.se 
Tel: 08 – 677 50 14, 0735-194713 
 
Felix Bergenholtz, Pressekreterare  
pressassistent@stockholmfilmfestival.se 
Tel: 08 – 677 50 14, 072-2521462 
  
Stockholms 25:e internationella filmfestival 5-16 november 2014  
Stockholms filmfestival startade 1990 och är en av norra Europas främsta filmfestivaler. 
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! 
 


