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Peace & Love Film Festival invigs i sommar
Rock of Ages och Marley-dokumentär premiärvisas

På midsommardagen 23 juni invigs den första upplagan av Peace & Love Film Festival 
med Sverigepremiären av ”Rock of Ages” som öppningsfilm. Tom Cruise och Malin 
Åkerman återfinns i några av rollerna. Avslutningsfilmen 27 juni blir en exklusiv 
nordisk premiärvisning av den gripande Bob Marley-dokumentären ”Marley”, 
regisserad av den Oscarsvinnande filmskaparen Kevin Macdonald. Peace & Love Film 
Festival pågår mellan 23-27 juni i Borlänge.

I samarbete med den 25-årsjubilerande partnern Svenska Bio och med support från Borlänge kommun, 
Peace & Love och Film i Dalarna, är ambitionen att genom den vita duken förmedla budskapet om en 
bättre värld och samtidigt bidra till utvecklingen av en ny internationell mötesplats i Dalarna för 
filmskapare, filmälskare och den internationella filmindustrin.    

– Att arbeta med film är en av flera drömmar som funnits med från början och som nu går i 
uppfyllelse, säger Jesper Heed, en av filmfestivalens grundare.
 
Invigningsåret har filmer i tre kategorier: 
- Kommande fullängdsfilmer  tävlar om Peace & Love Award i kategorin Peace & Love Selection 
- Utvalda kortfilmer tävlar om Svenska Bios jubileumspris i kategorin Short Film Selection
- Special Screenings – varje kväll vid midnatt visas utomhusvisningar av jubilerande minnesvärda 
filmer från förr. ”Wayne’s World” (1992), ”Full Metal Jacket” (1987) och ”Singin’ in the Rain” (1952) 
är redan klara.

I kategorin Peace & Love Selection utser en inbjuden jury vinnarna för Bästa film, Bästa regissör, 
Bästa skådespelare, Bästa skådespelerska och Bästa soundtrack och publikpriser delas ut till Bästa film 
och Bästa kortfilm. Även workshops skapas för unga filmskapare – en mötesplats med publik och 
erfarna filmare för att utbyta tankar, idéer, visioner och erfarenheter inför framtida projekt.

Då vi premiäråret 2012 har begränsat antal platser ansöker Press, Filmindustrin, Filmälskare 
om ackrediteringar. Samtidigt öppnar vi också ansökan för filmskapare att skicka in sina bidrag till 
Short Film Section. Mer info om detta finns på www.peaceandlovefilm.se 

Vi hoppas att våra utvalda filmer och de deltagande filmskaparna blir ambassadörer för Peace & Love, 
Borlänge och Dalarna ute i världen, att de delar och sprider budskapet för en bättre värld och en 
fredligare planet för alla.

Alla visningar sker på Svenska Bio, Biopalatset 2 i Borlänge.

Presskontakt Peace & Love Filmfestival: Ebba Lindqvist brev@ebbalindqvist.se Tel: 0704-80 33 00

Huvudpartner är Peter Fornstam, VD Svenska Bio. peter@svenskabio.se Tel: 0705-21 26 84

Presskontakt Peace & Love i sin helhet: Presschef Ronny Mattsson, ronny.mattsson@peaceandlove.se, 
0736-59 75 35


