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Sverigepremiär för Roy Anderssons Om det oändliga på
Stockholms internationella filmfestival
Den prisade regissören Roy Andersson har sverigepremiär och red carpet-visning för sin nya
film Om det oändliga (2019) på Stockholms filmfestival, söndagen den 10 november klockan
18:00 på Skandia. Roy Andersson kommer att närvara på premiären. Biljetter släpps idag
klockan 17:00.  

Foto: TriArt 

Med Om det oändliga följer Roy Andersson upp sitt filmiska uttryck med en reflektion om mänskligt liv i all dess skönhet och
grymhet, dess extravagans, dess banalitet, strävanden och misslyckanden. Under världspremiären i Venedig
vann han pris för bästa regi med filmen.   

Roy Andersson är en prisbelönt svensk regissör som har skapat den uppmärksammade trilogin av långfilmer som präglat hans
filmspråk och sedermera varit betydande när han tilldelades Stockholm Visionary Award 2014. Trilogins två första filmer Sånger
från andra våningen (2000) och Du levande (2007) hade båda premiär på Cannes filmfestival och En duva satt på en gren och
funderade på tillvaron (2014) blev den första svenska film att belönas med Guldlejonet i Venedig. 

Om det oändliga har sverigepremiär och red carpet-visning, söndagen den 10 november klockan 18:00 på Skandia. 

Biljetter släpps idag klockan 17:00.  

Filmen visas i sektionen Open Zone där internationella filmkritikerförbundet FIPRESCI väljer ut vinnaren av FIPRESCI-priset för
Bästa film.  

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



Filmen distribueras av TriArt och har biopremiär den 15 november.  

För mer information, vänligen 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!


