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Här är de nominerade till Stockholm Rising Star 2019
För elfte året i rad nominerar Stockholms internationella filmfestival nya skådespelartalanger till
Stockholm Rising Star. Priset tilldelas en skådespelare som gjort utmärkande prestationer på
film och har möjligheten att bli morgondagens stjärna. Bland årets nominerade finns bland annat
Albin Grenholm (Eld och lågor, 2019) och Celie Sparre (Lyckligare kan ingen vara, 2018). 

Syftet med priset är att lyfta fram skådespelare tidigt i karriären och bjuda in dem till Stockholms filmfestival där de får chansen att
knyta kontakter inom filmbranschen. Tidigare vinnare av Stockholm Rising Star är bland andra Alicia Wikander, Filip Berg, Adam
Lundgren och Alba August som tog hem priset förra året. Nu är det dags för en ny stjärna att födas på filmhimlen.  

Årets nominerade är... 

Albin Grenholm (Eld och lågor, 2019)  

Emelie Garbers, fd. Jonsson (Aniara, 2018) 

Arvin Kananian (Aniara, 2018)  

Celie Sparre (Lyckligare kan ingen vara, 2018 och In i dimman 2018) 

Freddy Åsblom (In i dimman 2018) 

Presentationer av de nominerade skådespelarna finns här.

Samtliga nominerade kommer att finnas tillgängliga för intervjuer på Stockholms filmfestivals presskonferens på Strand Hotell
(Nybrokajen 9) den 15 oktober. Anmäl dig hos pressekreterare@stockholmfilmfestival.se senast fredagen den 11 oktober om du
vill delta på konferensen. 

Juryn är fristående och består av Anna Carlson (fd. ordförande för Svenska Teaterförbundet för scen och film), Lisa Rosengren
(Film & TV-Producenterna), och Jan Göransson (Svenska filminstitutet). Varje år deltar även två skådespelare i juryn, i år är
det Eva Röse och Bengt Braskered som tillsammans med övriga jurymedlemmar kommer utse årets Stockholm Rising Star.  

Juryn går under året igenom samtliga svenska filmer från november till november för att utse vilka nya skådespelartalanger som
ska bli nominerade. Vinnaren presenteras på prisutdelningen den 15 november. 

Glöm inte att ansöka om pressackreditering för årets festival här.  

För mer information, pressbilder och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Matti Johansson, presschef
+46 76 811 65 66



+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!


