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Erik Hemmendorff är årets juryordförande på Stockholms internationella 
filmfestival 2019  
 
Guldpalmen-vinnaren och stjärnproducenten Erik Hemmendorff är Stockholms 
filmfestivals juryordförande för Stockholm XXX Competition. Han ansvarar för att leda 
juryn i arbetet med att utse filmen som bland annat vinner “Bästa film” och världens 
tyngsta filmpris – Bronshästen. 
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– Stockholms filmfestival har varit duktiga på att plocka upp konstnärskap som man inte ser 
någon annanstans. Som juryordförande ska jag slå ett slag för de som vågar sticka ut bland 
det oändliga utbudet av algoritm-optimerade tv-serier som idag utraderar regissörens röst. 
Jag är förtjust i de som överraskar och utmanar, och ser fram emot livliga diskussioner med 
de andra jurymedlemmarna, säger Erik Hemmendorff. 
 
Erik Hemmendorff har tillsammans med Ruben Östlund grundat produktionsbolaget Plattform 
Produktion som vunnit över 100 internationella filmpriser för filmer som The Square (2017), 
Turist (2014) och De ofrivilliga (2008). Senast han besökte Stockholm filmfestival så vann 
hans film De ofrivilliga pris för bästa manus och röstades fram som bästa film i Star! 
Audience Award av festivalpubliken. 
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Juryn ansvarar för att dela ut den prestigefyllda Bronshästen i “Bästa film”, samt 
Aluminiumhästen i kategorierna: ”Bästa regidebut”, ”Bästa manus”, ”Bästa kortfilm”, ”Bästa 
manliga skådespelare”, ”Bästa kvinnliga skådespelerska”, ”Bästa musik” och ”Bästa foto”. 
 
I Stockholm XXX Competition medverkar regissörer som regisserat endast en, två eller tre 
filmer tidigare. Tidigare mottagare av priset för “Bästa film” är Quentin Tarantino, Lars von 
Trier, Courtney Hunt och Yorgos Lanthimos som vann förra året. 
 
Den 30:e upplagan av Stockholms internationella filmfestival äger rum mellan 6-17 november 
2019. 

För mer information kontakta: 
Matti Johansson, presschef 
+46 76 811 65 66 
press@stockholmfilmfestival.se 
 
Cecilia Oscarsson, pressekreterare  
+46 8 677 50 11 
pressekreterare@stockholmfilmfestival.se 
 
Stockholms 30:e internationella filmfestival 6-17 november 2019 
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!  

 
	
	
	
	


