
 
 

PRESSMEDDELANDE 29 MARS 2012 
 

Stockholms filmfestival Junior och 1 minut 
film intar NK 
 
Med bara någon vecka kvar till deadline för kortfilmstävlingen ”1 minut film” 
arrangerar Stockholms filmfestival Junior inspirationshelg för unga filmskapare på NK. 
Den nationella kortfilmstävlingen har dessutom spridit sig långt utanför Sveriges 
gränser och fått in bidrag hela vägen från Kina.   

Nu är det mindre än två veckor kvar till deadline för den nationella kortfilmstävlingen för 
barn och unga, ”1 minut film”. Senast den 10 april behöver vi ditt barns bidrag. Så alla 
påsklovslediga barn och unga med filmskapardrömmar har fortfarande chansen att vara med 
och tävla!  
 
Under sportlovsveckan arrangerade vi filmverkstäder på Historiska Museet och Kulturhuset. 
Nu till helgen 31/3- 1/4 finns Stockholms filmfestival Junior på plats på NK:s barnavdelning 
med biosalong och visning av hittills inkomna bidrag. Vår personal finns också där för att 
inspirera unga filmare och ge mer information om tävlingen. Dessutom tävlar vi ut biljetter till 
prisutdelningen av ”1 minut film” och visningen av den animerade filmen ”Ett monster i 
Paris” på Skandia den 12:e maj.  
 
Båda dagarna avslutar vi med att visa den prisbelönade animerade barnfilmen ”Panik i byn” 
kl 14.00. Alla barn och deras föräldrar är varmt välkomna till NK för en helg i filmens tecken! 
 
Den nationella kortfilmstävlingen som blev global 
Tidigare år har den nationella tävlingen ”1 minut film” fått in bidrag från hela Skandinavien. I 
år har ryktet om ”1 minut film” spridit sig över halva jordklotet och vi har fått in bidrag ända 
från Kina! 
 
För mer information besök vår webbplats: www.stockholmfilmfestival.se/junior eller kontakta 
oss på pressavdelningen! 
 
Presskontakt 
Lisa Evertsson Norrevik, Presschef 
08-677 50 25, 0704-01 22 02 
lisa@stockholmfilmfestival.se

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 180 filmer från mer än 50 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 7-12 maj 2012.��� 
VI ÄLSKAR FILM! 


