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Stockholms	  filmfestival	  Junior	  startar	  samarbete	  med	  
Rädda	  Barnen	  
	  
Stockholms	  filmfestival	  Junior	  inleder	  ett	  samarbetar	  med	  Rädda	  Barnen.	  
Som	  en	  del	  i	  samarbetet	  kommer	  skolelever	  i	  Sverige	  att	  möta	  elever	  i	  
Nordafrika	  i	  ett	  filmprojekt.	  
	  
Samarbetet	  kommer	  att	  vara	  under	  2014	  och	  2015	  och	  innebär	  att	  barn	  i	  Sverige	  
som	  gjort	  filmer	  under	  Stockholms	  filmfestival	  Juniors	  filmverkstäder	  kommer	  
att	  dela	  sina	  filmer	  med	  skolbarn	  i	  Nordafrika	  som	  också	  gjort	  filmer	  i	  
filmverkstäder.	  Skolklasserna	  kommer	  först	  att	  kunna	  se	  varandras	  filmer	  och	  
sedan	  anordnas	  möten	  via	  Skype	  där	  klasserna	  kan	  prata	  med	  varandra	  och	  
utbyta	  erfarenheter.	  
	  
Skolbarnens	  filmer	  kommer	  också	  att	  visas	  under	  en	  gemensam	  filmvisning	  på	  
biografen	  Grand	  i	  samband	  med	  Stockholms	  filmfestival	  Junior.	  
	  
Under	  2015	  kommer	  samarbetet	  mellan	  ungdomarna	  i	  Sverige	  och	  
Nordafrika/Mellanöstern	  att	  utökas,	  vilket	  innebär	  att	  de	  då	  även	  kommer	  att	  
skapa	  filmer	  tillsammans.	  Filmerna	  får	  sedan	  får	  sin	  premiär	  på	  Stockholms	  
filmfestival	  Junior	  2015.	  
	  
-‐	  Rädda	  Barnen	  är	  en	  barnrättsorganisation	  som	  vi	  sympatiserar	  starkt	  med.	  Med	  
mer	  än	  15-‐års	  erfarenhet	  av	  filmskapande	  med	  barn	  ser	  vi	  varje	  år	  vilken	  positiv	  
effekt	  som	  skapas	  när	  barn	  och	  ungas	  egna	  historier	  får	  liv	  på	  film.	  säger	  Git	  
Scheynius,	  Festivalchef	  
	  
-‐	  Samarbetet	  med	  Stockholms	  filmfestival	  Junior	  ger	  en	  möjlighet	  för	  barn	  i	  Sverige	  
och	  barn	  i	  de	  filmprojekt	  i	  Nordafrika	  och	  Mellanöstern	  som	  Rädda	  Barnen	  stöder	  
att	  mötas	  och	  lära	  av	  varandra.”	  säger	  Jesper	  Nilsson,	  Kommunikation-‐	  och	  
insamlingschef	  Rädda	  Barnen.	  
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Stockholms 25:e internationella filmfestival 5-16 november 2014 

Stockholms filmfestival startade 1990 och är en av norra Europas främsta filmfestivaler. 
Under festivalen visar vi 180 filmer från mer än 50 länder. Utöver det arrangerar vi också 
exklusiva förhandsvisningar året om, Sommarbio i augusti och Stockholms filmfestival 
Junior, en festival för barn och unga mellan 6 - 19 år som äger rum 7-12 april 2014. 

VI ÄLSKAR FILM!	  


