
 
Pressmeddelande 2019-10-31 

  

 

   
 

Unik utomhusbio på isduk i Kungsträdgården 

Stockholms internationella filmfestival arrangerar vinterbio på en isduk i 
Kungsträdgården helgen den 9 och 10 november. Skådespelerskan Rosanna Arquette 
inviger vinterbion, den 9 november klockan 16:00, samtidigt som solen går ner över 
Stockholm. Evenemanget är gratis med syftet att sprida kvalitetsfilm utomhus, även på 
vintern. Isen har skördats ur Torneälven i Jukkasjärvi och väger 6 000 ton.  

 

– För tio år sedan skapade vi ett oförglömligt ögonblick för stockholmarna när Susan Sarandon 
var på besök och invigde världens första isduk på vårt 20-årsjubileum. I år bjuder vi på en 
gnistrande filmupplevelse, och min enda oro är att isduken ska smälta av all filmkärlek som 
kommer att spridas i Kungsträdgården, säger Git Scheynius festivalchef på Stockholms 
filmfestival. 

Den 9 och 10 november kommer fontänen i Kungsträdgården att förvandlas till en biosalong 
med uppradade bänkar som allmänheten kan slå sig ner på under visningarna. Filmerna som 
visas är En natt i New York (1985) och The Nightmare Before Christmas (1993). Besökare 
uppmanas ta med varma kläder och filtar att sitta på.  
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De 6 000 ton tunga isblocken färdas 1227 mil, från Torneälven i Jukkasjärvi. Monteringen av 
isduken påbörjas så sent som på lördagensmorgonen den 9 november, klockan 05:00 för att 
isen ska hålla sig kristallklar under de två visningarna.  

Tid och datum för vinterbion: 

Lördag den 9 november kl. 16:00: 
En natt i New York (1985), isduken invigs av Rosanna Arquette.  

Söndagen den 10 november kl. 16:00:  
The Nightmare Before Christmas (1993) 

Rosanna Arquette tilldelas Stockholm Achievement Award 2019 

Rosanna Arquette kommer till Stockholm för att ta emot Stockholm Achievement Award på 
Skandia under visningen av Susan, var är du? (1985) med Rosanna Arquette och Madonna i 
huvudrollerna, fredagen den 8 november. 

Rosanna har medverkat i över 70 filmer och arbetat med regissörer som Martin Scorsese, 
Quentin Tarantino, Luc Besson, Woody Allen och David Cronenberg. Arquette var också en av 
de första kvinnorna som talade ut om Harvey Weinstein, vilket blev startskottet för #metoo-
rörelsen som i sin tur initierat upprop som #tystnadtagning som uppmärksammat sexuella 
övergrepp och trakasserier i den svenska film och teaterbranschen. 

Vinterbion är ett samarbete mellan Stockholms filmfestival och ICEHOTEL som bygger 
isduken.  

För mer information, intervjuförfrågningar och pressbilder, 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! 
 
 

mailto:press@stockholmfilmfestival.se
mailto:pressekreterare@stockholmfilmfestival.se


 
Pressmeddelande 2019-10-31 

  

 

   
 

 


