
PRESSMEDDELANDE 18 OKTOBER 2016 

Stockholms 27:e internationella filmfestival 9-20 november 2016 
Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är idag en av Europas främsta filmfestivaler. 
Under festivalen visar vi 200 filmer från mer än 60 länder.  Vi arrangerar också exklusiva 
förhandsvisningar året om, Stockholms filmfestival Sommarbio i augusti och Stockholms filmfestival 
Junior som äger rum i april. 
 
 

 
 

Stockholms filmfestival presenterar stolt 
2016 års filmprogram 
 
Idag offentliggörs programmet för den 27:e upplagan av Stockholms 
internationella filmfestival. 200 filmer från 70 länder kommer att visas under 
festivalen som pågår 9-20 november. 

- Vi är mycket stolta över årets spännande program med 200 filmer från 70 länder. 
Nya filmsektionen Discovery presenterar bara nya regissörer vilket gör att vi har 
rekordmånga debutanter i årets festival. Stockholm Visionary Award tilldelas den 
franska regissören François Ozon och i Spotlight: Identitet handlar filmerna om resan 
till en ny identitet, säger Git Scheynius, festivalchef för Stockholms filmfestival.   

Stockholms filmfestival invigs med Ken Loachs hyllade och prisbelönta film Jag, 
Daniel Blake. Årets mittfilm är Birth of a Nation av Nate Parker. Festivalen avrundas 
med Kenneth Lonergans Manchester by the Sea. Som tidigare nämnts besöks 
festivalen också av Francis Ford Coppola som deltar i två evenemang under 
festivalen. 
 
Biljetter släpps idag, tisdag den 18 oktober kl. 11:00, exklusivt för medlemmar, 
på www.stockholmfilmfestival.se. Festivalcentret i Kulturhuset öppnar 25 oktober. 
Där går det att köpa biljetter och hämta årets filmprogram. 
 
 
Pressmeddelanden om årets program: 
 

Programmet 

http://files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2016/161018_program_sve.pdf 

 

Stockholm Rising Star 2016-nominerade skådespelartalanger 

http://files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2016/161018_rising_star_sve.pdf 

 

Stockholms internationella filmfestival presenterar årets finalister till 1 km film 

http://files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2016/161018_1_km_film_sve.pdf 

 



PRESSMEDDELANDE 18 OKTOBER 2016 

Stockholms 27:e internationella filmfestival 9-20 november 2016 
Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är idag en av Europas främsta filmfestivaler. 
Under festivalen visar vi 200 filmer från mer än 60 länder.  Vi arrangerar också exklusiva 
förhandsvisningar året om, Stockholms filmfestival Sommarbio i augusti och Stockholms filmfestival 
Junior som äger rum i april. 
 
 

François Ozon tilldelas Stockholm Visionary Award 2016 

http://files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2016/161018_Francois_Ozon_sve.pdf 

 

Årets Spotlight på Stockholms filmfestival är Identitet 

http://files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2016/161018_spotlight_sve.pdf 

 

Gäster 

http://files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2016/161018_guests_sve.pdf 
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