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Stockholms filmfestival presenterar stolt 
2015 års filmprogram
Idag offentliggörs programmet för den 26:e upplagan av Stockholms internationella 
filmfestival.  Över 190 filmer från mer än 70 länder kommer att visas under 
festivalen som pågår 11-22 november.

- Vi är stolta över att presentera årets filmprogram som är ett fönster mot världens 
kvalitetsfilmer. Bland årets nyheter finns den helt nya filmsektionen, Stockholm 
Impact, och dessutom kommer pris till Bästa dokumentärfilm att delas ut. Det är 
dessutom fler kvinnor än män är med och tävlar i år. Vi kan också meddela att den 
världskände konstnären Ai Weiwei kommer till Stockholm för första gången 
någonsin, säger Git Scheynius, festivalchef för Stockholms filmfestival.

Stockholms filmfestival invigs med Jonas Carpignanos långfilmsdebut Mediterranea. 
Filmen kommer att kunna streamas samtidigt via Festival on Demand. Årets mittfilm är 
Louder Than Bombs av Joachim Trier med Isabelle Huppert i en av huvudrollerna.  
Festivalen avrundas med Todd Haynes film Carol, som också pryder årets festivalaffisch. 

Biljetter släpps idag, tisdag den 20 oktober kl. 12:00, exklusivt för medlemmar. 
Festivalcentren i Kulturhuset och Gallerian öppnar 21 oktober respektive 2 november. 
Där går det att köpa biljetter och hämta årets filmprogram.

Pressmeddelanden om årets program: 

Stockholm filmfestivals program 
files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2015/151020_Program.pdf

Ai Weiwei kommer till Stockholms Filmfestival
Stockholm Impact Award kommer att delas ut för första gången under festivalen i 
november med Ai Weiwei som juryordförande.  
files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2015/151020_Impact_sve.pdf

Ellen Burstyn tilldelas Stockholm Achievement Award 2015
files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2015/151020_Stockholm_Achievement_.pdf 

Yorgos Lanthimos tilldelas Stockholm Visionary Award 2015 
files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2015/151020_Visionary_sve.pdf

Stephen Frears tilldelas Stockholm Lifetime Achievement Award
http://files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2015/150916PM%20Lifetime
%20Sv.pdf

Talangfulla skådespelare nominerade till Rising Star
Såväl Alicia Vikander som Adam Lundgren har tilldelats Stockholm Rising Star. 
files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2015/151020_Rising_Star_sve.pdf 
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She’s Wild Again Tonight har världspremiär på Stockholms filmfestival
files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2015/151020_langfilmstipendiet_sve.pdf

Årets finalister till 1 km film
files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2015/151020_1_km_film_sve.pdf

Närvarande under Stockholms internationella filmfestival 2015  
files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2015/151020_Narvarande_2015.pdf 

Stockholms filmfestival visar film i Telias digitala tv-tjänst och Play+
Läs mer om årets Festival on Demand-filmer som tävlar om Telia Film Award. 
files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/
2015/151020_Festival_on_Demand_2015_sve.pdf

Pressvisningar
http://files.stockholmfilmfestival.se/press/releaser/2015/151020_Pressvisningar.pdf

Nyhet: Medlemskortet direkt i appen.
För första gången kommer det i år att vara möjligt för Stockholms internationella 
filmfestivals medlemmar att lägga sitt medlemskort direkt i filmfestivalens app. 
Stockholms filmfestivals app finns för både iPhone och Android. Förutom 
medlemskortet finns också hela filmprogrammet, röstning, schema och mycket mer i 
appen. Medlemskorten kommer även i fortsättningen att finnas som fysiska plastkort 
för de som vill.

Pressinformation och pressmaterial: www.stockholmfilmfestival.se/sv/press

Presskontakt 
Christina Wenger, presschef   Weronika Pérez Borjas, pressekreterare 
Tel: 08-677 50 54 / 0739-916617  Tel: 08-677 50 54 / 0729-018628  
press@stockholmfilmfestival.se  pressassistent@stockholmfilmfestival.se 

Stockholms 26:e internationella filmfestival 11-22 november 2015 
Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är idag en av Europas främsta 
filmfestivaler. Under festivalen visar vi ca 200 filmer från mer än 60 länder.  

VI ÄLSKAR FILM!
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