
Pressmeddelande 2019-10-21 

Välkommen till Stockholms filmfestivals pressvisningar
Under dagarna innan festivalen har ackrediterad press möjlighet att se utvalda festivalfilmer på
biograf Skandia i Stockholm. Press kan även i mån av plats se filmer under festivalens ordinarie
filmvisningar på vardagar fram till kl. 17:00 mot uppvisande av presspass. Årets festival äger rum
den 6 – 17 november.  

Endast ackrediterad press får tillgång till att gå på pressvisningarna. För dig som ännu inte ansökt om pressackreditering,
vänligen ansök här, senast fredagen den 25 oktober 2019. Meddelande om godkända pressackrediteringar skickas ut löpande.  

Vänligen meddela oss vilka av pressvisningarna som du avser att gå på till  
pressekreterare@stockholmfilmfestival.se senast den 25 oktober. Samtliga visningar sker på biograf Skandia, Drottninggatan 82,
Stockholm.  

Onsdag, 30 oktober 
09:00 – Monos (102 min) 
11:00 – I guds namn (137 min)  
13:30 – The Specials (114 min)  
15:30 – Dirty god (104 min) 

Torsdag, 31 oktober 
09:00 – Tremors (107 min) 
11:00 – Jag och min bror (117 min) 
13:00 – Jojo Rabbit (108 min)  



13:00 – Jojo Rabbit (108 min)  
15.00 – Camorrans barn (110) 

Fredag, 1 november 
09:00 – The Lighthouse (110 min)  
11:00 – Just 6.5 (134 min)  
13:30 – Beanpole (137 min)  
15:30 – State Funeral (135 min) 

Måndag, 4 november 
09:00 – Atlantics (105 min) 
11:00 – Heroes don’t die (85 min)  
12:30 – Ema (102 min)  
14:30 – Marriage Story (136 min)  

Följande ordinarie visningar är också tillfällen för press att se filmer nedan. Observera att dessa visningar även är öppna för publik
och att ackrediterad press har tillgång i mån av plats. 

Onsdag, 6 november 
10:00 – Shooting the Mafia (97 min), Sture 1 
13:00 – Litigante (93 min), Sture 2 
15:00 – Rounds (106 min), Sture 1 
15:30 – Blow It to Bits (109 min) Sture 3 

Torsdag, 7 november 
13:00 – Deerskin (77 min), Skandia  
15:00 – Sanctorum (83 min), Skandia 
15:00 – Paradise Without People (80 min), Sture 3 

Fredag, 8 november  
10:00 – End of Sentance (94 min), Sture 2 
12:00 – The Bare Necessity (99 min), Sture 2 
14:00 – Just 6.5 (134 min), Skandia 
 
Måndag, 11 november 
10:30 – Talking about Trees (90 min), Sture 2 
12:30 – This is not Berlin (105 min), Skandia 
13:00 – The Gangster, The Cop, The Devil (109 min), Sture 2 
15:30 – Those Who Remained (83 min), Sture 1 

Tisdag, 12 november 
10:30 – Judy and Punch (105 min), Sture 1  
12:30 – Maternal (91 min), Sture 2  
15:00 – I Lost My Body (81 min), Sture 2 
17:00 – Bait (87 min), Zita 1 

Onsdag, 13 november 
10:30 –  The Traitor (145 min), Sture 3 
14:30 – Sea of Shadows (104 min), Skandia 
15:30 – Alice and the Mayor (105 min), Sture 3  
 
Torsdag 14 november 
10:30 – Charismatic Megafauna (70 min), Sture 3 
15:00 – The Climb (94 min), Skandia 
16:00 – The Girl with a Bracelet (95 min), Sture 2 

Fredag 15 november  
10:00 – Greener Grass (95 min), Sture 3 
14:00 – Brittany Runs a Marathon (103 min), Skandia 
16:45 – Arab Blues (88 min), Skandia 

Vänligen meddela oss vilka av pressvisningarna som du avser att gå på
till pressekreterare@stockholmfilmfestival.se senast den 25 oktober. 

För de som önskar att gå på filmvisningar efter kl. 17:00 på vardagar eller under helger går det bra att köpa biljetter till
medlemspris här. För att köpa biljetter måste ni först skapa ett användarkonto här. Vänligen observera att ni måste visa upp ert
presspass även på dessa visningar, då det fungerar som medlemskort. 

För mer information och intervjuförfrågningar, 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!


