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Mer än en tredjedel utsålda visningar under Stockholms
filmfestival 2018
Den 29:e upplagan av Stockholms internationella filmfestival är över. Under 12 dagar har 159 filmer från över 60 länder visats,
en tredjedel av alla visningar har varit fullsatta och runt 120 regissörer och filmskapare har besökt festivalen, vilket är rekord i
festivalens historia. Den mest sedda filmen under festivalen var The Favourite av Yorgos Lanthimos.

Rachel Weisz spelar en av huvudrollerna i publikfavoriten The Favourite.

Igår avslutades Stockholms filmfestival för 29:e året i rad. 159 filmer från över 60 länder har visats på sex biografer i Stockholm. The Favourite
av den dubbla Bronshästvinnaren Yorgos Lanthimos var festivalens mest sedda film. Över 1500 personer såg den mörka komedin som var
årets avslutningsfilm på Stockholms filmfestival.

Årets festival har slagit dubbelt rekord, både i antalet fullsatta visningar samt antalet gästande regissörer och filmskapare. En tredjedel av alla
visningar var fullsatta och 120 filmskapare besökte årets festival. Över 50 stycken av festivalens gästande regissörer har haft exklusiva
Face2Face-samtal med publiken på biograferna. Bland annat den dubbelt Oscarsbelönade regissören Asghar Farhadi som prisades med
årets Stockholm Visionary Award.

— It is an honor to receive the Visionary Award, especially because it provided me with the opportunity to be in Stockholm and to meet and
converse with students and cinephiles alike. My best wishes for the Stockholm International Film Festival, säger Asghar Farhadi om årets
festival. 

Farhadis film Alla vet är även en av festivalens mest sedda filmer. 

Nedan följer festivalens tio mest sedda filmer:

1. The Favourite av Yorgos Lanthimos
2. Alla vet av Asghar Farhadi
3. X&Y av Anna Odell
4. Beautiful Boy av Felix van Groeningen
5. Cold War av Pawel Pawlikowski
6. Under en öppen himmel av Paul Dano
7. Jesus av Hiroshi Okuyama
8. Capernaum av Nadine Labaki
9. Vox Lux av Brady Corbet

10. Suspiria av Luca Guadagnino

Pressbilder hittar ni på https://stockholmfilmfestival.se/sv/press
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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 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! 




