
Pressinbjudan 2018-10-25

Uppdatering: Välkommen till Stockholm filmfestivals
pressvisningar
Det har blivit ändringar för pressvisningarna nästa vecka: Jonas Åkerlunds ”Lords of Chaos” har tillkommit och Crystal
Moselles ”Skate Kitchen” utgår. Se uppdaterade tider i schemat nedan. Årets festival äger rum 7-18 november.

Ackrediterad press kan även i mån av plats se filmer under festivalens ordinarie filmvisningar på vardagar fram till kl. 17.00 mot uppvisande av
presspass.

De journalister som ska göra intervju med Moselle kan få tillgång till hennes film Skate Kitchen via länk eller se den på biograf
Skandia tisdagkväll den 30e oktober. 
För mer information och anmälan kontakta pressekreterare@stockholmfilmfestival.se

Endast ackrediterad media får tillträde till pressvisningarna. För dig som ännu inte har ansökt om pressackreditering, vänligen gör det här: 
https://vp.eventival.eu/stockholminternationalfilmfestival/2018 Meddelande om godkända ackrediteringar skickas ut löpande.

Vänligen meddela oss vilka av pressvisningarna som du avser att gå på till pressekreterare@stockholmfilmfestival.se senast den 26:e
oktober.

Samtliga visningar sker på Biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm.

Måndag 29 oktober
09:00 – Under en öppen himmel (104 min)
11:00 – Jesus (76 min) 
12:30 – Burning (148 min)
15:30 – Chelas arv (95 min)  

Tisdag 30 oktober
09:00 – Beautiful Boy (112 min) 
11:05 – Manta Ray (105 min) 
13:05 – Alla vet (120 min)
15.20 – Cold War (84 min) 

Onsdag 31 oktober
09:00 – The Favourite (120 min)
11:15 – Donbass (120 min)
13:30 – Charlie Says (104 min)
15:30 – Ray & Liz (107 min) 

Torsdag 1 november
09:00 – Capharnaüm (120 min)
11:15 – Sunset (142 min)
13:45 – Lords of Chaos (113 min) 
16:00 – The Kindergarten Teacher (96 min)



Fredag 2 november
09:00 – Girl (100 min)
10:45 – The Mountain (106 min) 
12:35 – Searching for Ingmar Bergman (99 min)
14:30 – Birds of passage (125 min)

Måndag 5 november
09:00 – Vox Lox (112 min)
11:15 – Happy New Year, Colin Burstead (95 min)
13:15 – Firecrackers (93 min)
15.00 – När fjärilarna kommer (117 min)  

Följande ordinarie visningar är också ett tillfälle för press att se nedan filmer, samtliga filmers regissörer kommer att besöka Stockholms
internationella filmfestival. Observera att dessa visningar även är öppna för publik. 

Onsdag 7 november
11.00 – Lemonade (88 min), Skandia 
13.00 – Love Gilda (88 min), Sture 2 
16.45 – Los Silencios (88 min), Sture 1

Torsdag 8 november
16.30 – Birds of Passage (125 min), Klarabiografen 
16.30 – Jesus (76 min), Sture 2
16.45 – Freedom Fields (99 min), Sture 3

Fredag 9 november
11.00 - Icebox (86 min), Skandia
12.30 – Minding The Gap (98 min), Sture 2 
15.00 – Pause (100 min), Sture 1

Måndag 12 november
11.00 – Styx (94 min), Sture 2
12.30 – Putin ́s Witnesses (102 min), Sture 3 
12.45 – Cold Sweat (88 min), Sture 2
14.30 – Pig (108 min), Sture 2
15.00 – The Load (98 min), Sture 1

Tisdag 13 november
11.00 – Sofia (80 min), Skandia
12.15 – Float Like a Butterfly (101 min), Sture 2
14.15 – The Man Who Feels No Pain (134 min), Sture 2

Onsdag 14 november
10.45 – Firecrackers (93 min), Skandia
11.00 – Lord of Chaos (112 min), Sture 3 
12.30 – Core of the World (124 min), Skandia 
13.00 – The Load (98 min), Sture 2
13.15 – The Truk (85 min), Sture 2

Om du önskar att gå på filmvisningar efter kl. 17.00 på vardagar eller under helger är du hjärtligt välkommen att köpa biljetter till medlemspris
på http://stockholmfilmfestival.se/sv/program/2018/festival. För att köpa biljetter måste du först skapa ett användarkonto
här: http://stockholmfilmfestival.se/sv/account. 
Vänligen observera att du måste visa upp ditt presspass även på dessa visningar, då det gäller istället för ett medlemskort. 

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta: 
Angelika Vaskevitch, presschef 
Tel: +4670 278 98 14 
press@stockholmfilmfestival.se 

Emma Rönn, pressekreterare
Tel: 08 677 50 31 / +4673 719 53 20 
pressekreterare@stockholmfilmfestival.se 

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 160 filmer från
mer än 60 länder. Vi arrangerar också exklusiva förhandsvisningar året om, Stockholms filmfestival Sommarbio i augusti, mobila filmvisningar
för barn och unga och Stockholms filmfestival Junior i april.
VI ÄLSKAR FILM! 


