
Gallerian gör city roligare  
Gallerian lockar cirka 50 000 besökare om dagen, varje dag, året runt. Folklivet och storstadspulsen är hög och vi jobbar varje 
dag med vår mission – att göra city roligare för stadens alla invånare.   
 
Gallerian ägs av AMF Fastigheter - ett av Sveriges största fastighetsbolag med 39 kommersiella fastigheter i Stockholm och 
Sundbyberg. Genom att utveckla och förvalta våra kontor, handelsplatser och kvarteren runtomkring bidrar vi till en levande och 
attraktiv stad. AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF. Fastighetsportföljen som AMF Fastigheter 
förvaltar har idag ett marknadsvärde om drygt 46 miljarder kronor. Läs mer på www.amffastigheter.se 

 

 

 

Pressmeddelande 2 september 2016 

 

Världen flyttar in i Gallerian 

Idag kommer världens mest prestigefyllda fototävling World Press Photo till Sverige och 

till Gallerian. Bilderna återger det gånga nyhetsåret i en utställning med 155 fotografier, 

mitt i hjärtat av Stockholm. Bland de prisvinnande pressfotograferna syns rekordmånga 

svenskar: Magnus Wennman, Jonas Lindkvist, Paul Hansen och Niclas Hammarström.  

Under ett lunchsamtal idag berättade pressfotograferna Paul Hansen och Jonas Lindkvist om 

sina prisvinnande bilder innan en guidad visning av utställningen invigde årets World Press 

Photo.  

Utställningen turnerar världen runt och ställs ut i över 100 städer i 45 länder. Nu har turen kommit 

till Sverige och Stockholm när världens bästa pressfoton under tre veckor får ta plats mitt i 

Gallerian i Stockholms city.  

– Det är andra gången vi välkomnar Word Press Photo till Gallerian. Det var enormt uppskattat av 

våra besökare sist. Årets utställning berör på djupet och att vandra genom ett helt nyhetsår 

återgett av dessa otroligt skickliga fotografer är verkligen en upplevelse, säger Åsa Bergendorf, 

marknadsansvarig Gallerian. 

Närmare 6000 pressfotografer från 128 olika länder har lämnat in över 82 000 bidrag. Bland 

dessa ser vi hela fyra stycken svenska fotografer på prispallen där Magnus Wennman 

(Aftonbladet), Jonas Lindkvist (DN), Paul Hansen (DN) och Niclas Hammarström (frilans) alla 

vunnit i olika kategorier. 

– Vi på Canon är väldigt glada över att återigen kunna presentera den här fotoutställningen 

som innehåller många starkt berörande och vackra bilder. Förra årets upplaga var mycket 

uppskattad av besökarna, och det i kombination med rekord i antalet svenska vinnare gör det 

extra roligt att få visa upp utställningen igen.  Vi vill gratulera samtliga deltagare för deras 

fantastiska bidrag, säger Helen Iwefors Häggblom, kommunikationschef på Canon  

World Press Photo är kostnadsfri och kan besökas under Gallerians ordinarie öppettider. 

Utställningen pågår till och med 18 september och är ett samarbete mellan Gallerian, Canon och 

World Press Photo.   

 

För ytterligare information, kontakta:  

 

Åsa Bergendorf, marknadsansvarig Gallerian  

E-post: asa.bergendorf@amffastigheter.se  

Telefon: 072-5284681 
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Word Press Photo och Gallerians öppettider:  

Vardagar: 10.00 - 20.00 

Lördagar: 10.00 - 18.00 

Söndagar: 11.00 - 18.00 

 

Fakta om World Press Photo  

 World Press Photo är världens mest prestigefyllda fototävling 

 Grundades 1955 och sponsras sedan 1992 av Canon  

 I år deltog 5775 fotografer från 128 länder med över 80 000 bilder  

 För mer information om utställningen besök gärna 
www.worldpressphoto.org  

Fakta om Gallerian  

 Gallerian invigdes den 8 oktober 1976 och var Stockholm citys allra första galleria 

 Gallerian lockar cirka 50 000 besökare om dagen, varje dag, året runt 

 Gallerian är den del av Urban Escape, Stockholms nya citykvarter 

 Gallerian ägs och förvaltas av AMF Fastigheter 
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