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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 ca 200 filmer från mer än 60 länder.  
 
VI ÄLSKAR FILM! 

 
 
 
 
 
 

Stockholm Impact Award går till Leena Yadav 
 
Idag tillkännagav juryn Leena Yadav, regissör Parched, som vinnare av 
Stockholm Impact Award. Yadav erhåller 1 miljon kronor i stöd till nya 
filmprojekt, och kommer att ta emot filmpriset designat av Ai Weiwei vid 
Stockholms internationella filmfestivals prisutdelning den 20 november. 
 
Juryn bestående av konstnären Ai Weiwei, regissören Ida Panahandeh, aktuell med 
Nahid som har Skandinavisk premiär på Stockholms filmfestival och Uppsala 
stadsteaters chef Linus Tunström har utsett Leena Yadav till vinnare av det nya 
filmpriset Stockholm Impact Award.  

Motivering: Strålande skådespeleri i ett sensuellt färgstarkt bildspråk ger oss en unik 
inblick i kvinnor på den indiska landsbygdens tankar och hjärtan. En paradoxal 
hyllning till livet, trots hårda omständigheter, som skapar både ilska och glädje, och 
ger bränsle till debatt så väl som hopp om förändring, när den rör vid en brännande 
fråga som påverkar, inte halva, utan hela vårt samhälle. 
 
Leena Yadav kommer att ta emot filmpriset designat av Ai Weiwei under Stockholms 
filmfestivals prisutdelning fredag den 20 november på Södra Teatern.  

Den nya tävlingssektionen Stockholm Impact Award är ett samarbete mellan 
Stockholms filmfestival och Stockholm stad med syftet att sätta ljuset på profilstarka 
filmskapare som vågar utmana och ta temperaturen på samtiden. Prissumman 1 
miljon kronor gör det till ett av världens största filmpris, och ska ses som ett stöd till 
den fortsatta verksamheten och utvecklingen av nya filmprojekt. 

Nominerade till Stockholm Impact Award: Det Vita Folket av Lisa Aschan 
(Sverige), Baba Joon av Juval Delshad (Israel), Honor Thy Father av Erik Matti 
(Filippinerna), Mekko av Sterlin Harjo (USA), Parched av Leena Yadav (Indien, 
USA), Tomorrow av Mélanie Laurent och Cyril Dion (Frankrike), och Yo av Matias 
Meyer (Mexiko, Kanada, Schweiz, Dominikanska republiken). 
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