
Pressmeddelande 2019-11-12

Välkommen att bevaka prisutdelningen på Stockholms 30:e
internationella filmfestival
På fredag är det dags att dela ut de åtråvärda brons- och aluminiumhästarna till vinnarna av
Stockholms internationella filmfestival. Under kvällen delar festivalen även ut Stockholm Rising
Star, Stockholm Impact Award, 1 km film, samt Fipresci-priset för Bästa film. Prisutdelningen
sker på Göta Lejon i Stockholm. 

DAG: Fredag 15 november  
TID: Insläpp från kl. 16.30, fotografering och intervjuer från röda mattan mellan kl. 17.00-17.50.   
PLATS: Göta Lejon  

Kvällens konferencier är skådespelaren Alexander Salzberger. 

Sammanlagt delas 18 priser ut under Stockholms internationella filmfestival 2019.   

Bronshästen kommer att delas ut till “Bästa film” och “Bästa dokumentär”. Aluminiumhästen delas ut till vinnarna i följande
kategorier: ”Bästa regi”, ”Bästa debut”, ”Bästa manus”, ”Bästa kvinnliga huvudroll”, ”Bästa manliga huvudroll” och ”Bästa foto”. 

Vinnaren av Stockholm Impact Award kommer tilldelas en miljon kronor samt ett pris designat av den kinesiska
konstnären Ai Weiwei. Priset är instiftat av Stockholms stad och Stockholms internationella filmfestival för att lyfta fram kvalitetsfilm
som speglar vår samtid. 



Under kvällen prisas även vinnaren av Stockholm Rising Star, 1 km film, Fipresci-priset och Pitchpriset, där en filmmakare vinner
ekonomiskt stöd för sin nästa kortfilm. Flera av vinnarna kommer finnas på plats och vara tillgängliga för intervjuer. 

Tidigare på festivalen har Céline Sciamma tilldelats Stockholm Visionary Award och Rosanna Arquette tilldelats
Stockholm Achievement Award. Max von Sydow hyllas med visningen av Utvandrarna och Payman Maadi tilldelas
Stockholm Achievement Award på torsdag den 14/11.  

Pressbilder från prisutdelningen finnas här efter kvällens slut. Där hittar journalister även bilder från alla övriga prisutdelningar,
event och röda mattor. 

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!


