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Under filmfestivalen i Cannes fanns Stockholms filmfestival på plats för att uppmärksamma det nya Långfilmstipendiet till
kvinnliga regissörer. Samt sätta fingret på att Cannes tävlingssektion helt dominerades av män.

Filmen har allt att vinna på fler perspektiv och vi tjänar alla på att arbeta aktivt med att höja andelen kvinnliga regissörer.

-Många kulturella yrken som författare, konstnärer och skådespelare har fördelen av att ha lika många många kvinnliga som manliga utövare.
Vi ser fram emot att få se fler kvinnor i registolen, säger Git Scheynius, festivalchef.

I Almedalen kommer Git Scheynius att delta i ett seminarium om hur man som kulturorganisation kan omsätta i praktik vad andra pratar om i
teorin. Seminariet fokuserar på musikbranschen men speglar även andra kulturella områden som tex film.

”Varför Popkollo bara för tjejer?”  Arrangör är Popkollo/Marit Bergman

När: fredagen 5 juli kl. 15.00- 15.45

Var: Almedalens Bed & Breakfast, Tage Cervins Gata 3b, Visby
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Om Stockholms filmfestivals Långfilmstipendium
Med stipendiet vill vi uppmuntra ny svensk regitalang och lyfta kvinnliga regissörer. Initiativtagare till stipendiet är Stockholms
filmfestival med Telia som huvudfinansiär och stöd av Svenska Filminstitutet, Cinepost och Dagsljus. Den färdiga filmen
distribueras i Skandinavien och Baltikum av NonStop Entertainment. Just nu färdigställer regissören Sofian Norlin sin film
“Ömheten” som kommer att ha premiär under Stockholms filmfestival 7-18 november 2012 samt svensk biopremiär med
NonStop Entertainment under våren 2013. Missa inte att andra ansökningsomgången för Långfilmstipendiet redan är i gång,
läs mer på www.stockholmfilmfestival.se/industry

Stockholms 23:a internationella filmfestival 7-18 november 2012 Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är idag en av de främsta
filmfestivalerna i Europa. Festivalen äger rum varje år i november med över 170 filmer från mer än 40 länder. Stockholms filmfestival är mycket
mer än film i november, med exklusiva förhandsvisningar året om, Sommarbio i augusti och Stockholms filmfestival Junior, en festival för barn
och unga mellan 6 och 16 år som arrangeras i april 2013. VI ÄLSKAR FILM!


