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Taika Waititis Jojo Rabbit avslutar Stockholms internationella filmfestivals 30-
årsjubileum  
 
Stockholms filmfestival kan stolt presentera att Taika Waititis senaste film Jojo Rabbit 
(2019) avslutar festivalens 30-årsjubileum. Filmen vann publikpriset på Torontos 
filmfestival tidigare i år och har nordisk premiär och red carpet-visning på Stockholms 
filmfestivals lördagen den 16 november klockan 17:00. Biljetter släpps idag klockan 
17:00.  
  

 
Foto: 20th Century Fox  
 
– Det känns fantastiskt roligt att få avrunda festivalens 30-årsjubileum med den humoristiska 
satiren Jojo Rabbit som förutspås bli en av årets starka Oscarskandidater, säger Git 
Scheynius festivalchef på Stockholms filmfestival.  
 
I Jojo Rabbit är 10-årige Johannes som vilken annan pojke som helst, förutom att han är en 
hängiven liten nazist med Führern som sin stora idol. Men när han upptäcker att hans kära 
mor gömmer en judisk flicka på vinden, hamnar Jojo i en knepig sits.     
 
Nyzeeländske komedikungen Taika Waititi (Thor: Ragnarök (2017), Hunt for the 
Wilderpeople (2016)) tar sig an andra världskriget och spelar själv en skruvad version av 
Adolf Hitler, en låtsaskompis som bara Jojo kan se.   
 
I rollerna syns bland annat Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Rebel Wilson och Sam 
Rockwell.  
 
Jojo Rabbit har nordisk premiär och red carpet-visning på Stockholms filmfestival, lördagen 
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den 16 november klockan 17:00.   
 
Filmen visas i sektionen Open Zone där internationella filmkritikerförbundet FIPRESCI väljer 
ut vinnaren av FIPRESCI-priset för Bästa film.   
 
Biljetter släpps idag klockan 17:00.  
 
Journalister kan ansöka om pressackreditering till Stockholms filmfestivals 30-
årsjubileum här.  
 
Filmen distribueras av 20th Century Fox och har biopremiär 10 januari 2020.  
 
För mer information kontakta:   
Matti Johansson, presschef   
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press@stockholmfilmfestival.se  
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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!  
 	


