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Marriage Story öppnar Stockholms internationella filmfestivals 30-
årsjubileum  

Stockholms filmfestival kan stolt presentera att Noah Baumbachs Marriage Story 
(2019), med Scarlett Johansson och Adam Driver i huvudrollerna, öppnar festivalens 
30-årsjubileum. Filmen visas på Stockholms filmfestivals invigning på Skandia, 
onsdagen den 6 november klockan 18:00. Biljetter släpps idag klockan 17:00. 

 

– Marriage Story är en av årets bästa filmer som inte kommer lämna någon oberörd. Det 
känns väldigt roligt att kunna öppna festivalens 30-årsjubileum med Noah Baumbachs 
lysande film, säger Git Scheynius festivalchef på Stockholms filmfestival. 

Marriage Story är den tidigare Oscarsnominerade Noah Baumbachs gripande och 
medkännande historia om ett äktenskap som faller samman och en familj som håller ihop. I 
huvudrollerna syns Scarlett Johansson och Adam Driver. I filmen medverkar även Merritt 
Wever, Laura Dern, Alan Alda och Ray Liotta.  

Noah Baumbach debuterade med Kicking and Screaming (1995) och har sedan dess 
regisserat filmer som The Squid and the Whale (2005), Margot at the Wedding (2007) och 
Frances Ha (2012). Marriage Story hade världspremiär på Venedigs filmfestival tidigare i år. 

Marriage Story har nordisk premiär på Stockholms filmfestivals invigning på onsdag den 6 
november klockan 18:00 på biograf Skandia.   

Filmen visas i sektionen Open Zone där internationella filmkritikerförbundet FIPRESCI väljer 
ut vinnaren av FIPRESCI-priset för Bästa film.  
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Biljetter släpps idag klockan 17:00. 

Journalister kan ansöka om pressackreditering till Stockholms filmfestivals 30-
årsjubileum här. 

Marriage Story distribueras av Netflix. Filmen har premiär på bio 29 november och på Netflix 
6 december. 

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 150 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! 

 


