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Lanthimos The Favourite avslutar årets upplaga av Stockholms
internationella filmfestival
Stockholms filmfestival kan nu stolt presentera att Yorgos Lanthimos senaste film The Favourite blir årets avslutningsfilm.
Filmen blev nyligen tvåfaldigt prisbelönt på filmfestivalen i Venedig och kommer under Stockholms filmfestival ha chans att
vinna FIPRESCI-priset för Bästa film. Biljetter till filmen släpps idag kl. 10.00.

Olivia Colman och Rachel Weisz. Foto: Fox Searchlight

Den grekiska regissören Yorgos Lanthimos fick sitt stora genombrott med filmen Dogtooth (2009) som gav honom Bronshästen för Bästa film
på Stockholms internationella filmfestival. 2015 fick han sin andra Bronshäst när han tilldelades Stockholm Visionary Award i samband med
Sverigepremiären av The Lobster.  

Nu är Lanthimos tillbaka med den mörka komedin The Favourite med Olivia Colman, Rachel Weisz och Emma Stone i huvudrollerna. Filmen
har redan tagit hem Juryns stora pris i Venedig samt Volpipokalen för bästa kvinnliga skådespelare till Olivia Colman för hennes rollprestation
som den dysfunktionella drottningen Anne av Storbritannien.

Filmen utspelar sig i England under tidigt 1700-tal där drottningen Anne styr med stor hjälp av sin nära väninna Sarah. När den charmerande
Abigail blir ny tjänare på slottet uppstår en bitter rivalitet mellan henne och Sarah – om vem som är drottningens favorit.

The Favourite har Sverigepremiär på Stockholms filmfestival lördag 17 november kl. 21.00 på biograf Skandia i Stockholm.  

Filmen visas i sektionen Open Zone där internationella filmkritikerförbundet FIPRESCI väljer ut vinnaren av FIPRESCI-priset för Bästa film. 

Biljetter släpps idag kl. 10.00 på: https://www.stockholmfilmfestival.se/sv/festival/2018/film/thefavourite

Glöm inte att ansöka om pressackreditering för årets festival på: https://bit.ly/2NHAod1

Filmen distribueras av Twentieth Century Fox och har biopremiär 25 januari 2019.
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Stockholms 29:e internationella filmfestival 7-18 november 2018 
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 i april.
VI ÄLSKAR FILM!


