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Mary	  Kom	  vinner	  Stockholms	  filmfestival	  
Juniors	  Bronshäst	  
	  
I	  helgen	  avlutades	  Stockholms	  internationella	  filmfestival	  Junior	  med	  en	  
prisutdelning	  på	  biograf	  Skandia.	  Juniorgruppen,	  bestående	  av	  ungdomar	  
mellan	  6	  och	  19	  år	  utsåg	  årets	  vinnarfilmer.	  Årets	  bronshäst	  går	  till	  den	  
indiska	  filmen	  Mary	  Kom	  av	  Omung	  Kumar.	  
	  
Stockholm	  filmfestival	  Juniors	  bronshäst	  för	  bästa	  film	  tilldelas	  filmen	  Mary	  Kom	  
av	  Omung	  Kumar.	  Filmen	  skildrar	  boxaren	  Mary	  Koms	  liv	  och	  hennes	  kamp	  för	  
att	  lyckas.	  Juryns	  motivering:	  

Filmen	  berättar	  den	  spännande	  historien	  om	  Mary	  Kom	  och	  det	  är	  
lätt	  att	  jämföra	  sitt	  eget	  liv	  med	  hennes.	  Samtidigt	  ger	  filmen	  en	  bra	  
inblick	  i	  Indiens	  kultur.	  De	  starka	  karaktärerna	  i	  filmen	  visar	  att	  ens	  
drömmar	  kan	  bli	  sanna	  om	  man	  har	  en	  tydlig	  dröm	  och	  en	  stark	  vilja.	  
Den	  välvalda	  musiken	  gör	  filmen	  ännu	  mer	  levande	  och	  spännande.	  	  

	  
	  
Det	  stora	  Jurypriset	  som	  delas	  ut	  till	  den	  bästa	  filmen	  för	  åldrarna	  6-‐10	  år	  
tilldelas	  The	  Games	  Maker	  av	  den	  argentinska	  regissören	  Juan	  Pablo	  Buscarini.	  
En	  film	  om	  en	  ung	  pojke	  som	  älskar	  brädspel	  och	  som	  just	  upptäckt	  den	  
fantastiska	  spelskaparvärlden	  där	  uppfinnare	  samlas	  för	  att	  tävla	  om	  vem	  som	  
kan	  skapa	  det	  bästa	  brädspelet.	  Juryns	  motivering:	  

En	  spännande	  film	  fylld	  med	  skratt	  och	  fantasi.	  Med	  fantasifulla	  karaktärer	  
och	  magiska	  miljöer	  skapar	  filmen	  en	  känsla	  av	  spänning,	  lycka	  och	  glädje.	  
En	  underbar	  historia	  för	  alla	  de	  som	  drömmer	  om	  att	  uppfinna	  och	  skapa	  
något	  eget.	  	  
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Stockholms 26:e internationella filmfestival 11-22 november 2015 
Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är idag en av Europas främsta filmfestivaler. 
Under festivalen visar vi över 200 filmer från 60 länder. Vi arrangerar också exklusiva 
förhandsvisningar året om, Stockholms filmfestival Sommarbio i augusti och Stockholms filmfestival 
Junior som äger rum den 13-18 april 2015.  
VI ÄLSKAR FILM! 


