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Filmerna i denna broschyr har svensk biopremiär under hösten 2017, även de som inte 
har stöd från Filminstitutet. För att se vilka filmer som fått stöd av Filminstitutet, besök vår 
webbplats. Det händer att filmer beviljas stöd i ett mycket sent skede – på webbplatsen 
uppdateras denna information löpande. 

Läs mer om filmerna och se intervjuerna med de medverkande på filminstitutet.se.

Presskontaktuppgifter 

Jan Göransson
Presschef, Svenska Filminstitutet
jan.goransson@filminstitutet.se
070 603 03 62

Välkommen!
Datum: 21 augusti
Plats: Bio Victor, Filmhuset, Stockholm
Moderator: Andrea Reuter

Johanna Löf
Kommunikatör, Svenska Filminstitutet 
johanna.lof@filminstitutet.se 
070 553 12 01 

Lisa Rosengren 
Event- och medlemsansvarig, Film&TV-Producenterna
lisa@filmtvp.se
073 983 77 53

Omslag: Silvana – väck mig när ni vaknat  
© Mantaray Film
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Superswede
DOKUMENTÄR Superswede är en film om den svenska racinglegenden 
Ronnie Peterson vars liv slutade med en våldsam krasch på Monzabanan 
1978 som chockade en hel värld. Filmen tar, tillsammans med Ronnies 
dotter Nina Kennedy och några av de största namnen inom racingvärlden, 
med  publiken på en episk resa till en epok då sporten kantades av glamour, 
 dårskap, hjältemod, ”big business” och krafter som under ett decennium drev 
fler än tolv förare i döden. 

Regi  
Henrik Jansson-Schweizer

Manus  
Morgan Jensen

Producent  
Mia Sohlman

Medverkande  
Nina Kennedy, Niki Lauda, 
Emerson Fittipaldi,  
Jackie Stewart, Mario Andretti, 
Jody Scheckter, John Watson

Premiär 16 augusti

Produktionsbolag Nice Drama
Distributionsbolag NonStop Entertainment
Kontaktperson Ebba Bjelkholm, ebba@herapr.se
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Ouaga Girls
DOKUMENTÄR  I Ouaga Girls möter vi en grupp unga kvinnor som av olika 
anledningar hamnat på en bilmekanikerskola i Ouagadougou. Det är inget de 
valt själva, men i ett land med en ungdomsarbetslöshet på 52 procent är jobben 
en het fråga. De unga kvinnorna befinner sig precis i det sköra skedet i livet när 
deras drömmar, önskningar och mod ställs mot åsikter, rädslor och samhällets 
förväntningar på hur en kvinna ska vara. 

Theresa Traore Dahlberg gestaltar  kvinnornas sista skolår, och ger  samtidigt 
en bild av landets omtumlande  historia och  samtid. En långfilmsdebut och 
coming-of-age-film med mycket  värme, skratt, smärta och djup.

Regi och manus  
Theresa Traore Dahlberg

Producent  
David Herdies

Medverkande  
Adissa Balboné, Bintou Konate, 
Catherine Nea, Chantale 
Nissougou, Dina Tapsoba 

Premiär 25 augusti

Produktionsbolag Momento Film
Distributionsbolag Folkets Bio
Kontaktperson Katrina Mathsson, katrina@folketsbio.se
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The Square
Christian är en framgångsrik ledare på ett modernt konstmuseum. Han kör elbil 
och försöker leva som han lär. Dagarna innan utställningen The Square, ett verk 
som skall påminna om vårt gemensamma ansvar i det offentliga rummet, ska 
öppna blir han bestulen på öppen gata, något han varken kan skaka av sig eller 
låta passera obemärkt. Han påbörjar en jakt på förövaren och försätts i allt mer 
pressade situationer som får honom att ifrågasätta sin egen moraliska  kompass. 
Samtidigt måste Christian hantera den PR-byrå som museet anlitat för att 
marknadsföra den kommande utställningen. Något som visar sig ta en oväntad 
riktning och som försätter såväl den konstnärlige ledaren som museet i kris. 

Regi och manus  
Ruben Östlund

Producent  
Erik Hemmendorff

Medverkande  
Claes Bang, Elisabeth Moss, 
Dominic West, Terry Notary

Premiär 25 augusti

Produktionsbolag Plattform Produktion
Distributionsbolag TriArt Film
Kontaktperson Johanna Strand, johanna.strand@triart.se

Fo
to

: ©
 T

ob
ia

s 
H

en
rik

ss
on



10

Becker – Kungen av Tingsryd
Regi och manus  
Martin Larsson

Producent  
Erik Magnusson

Medverkande  
Helen Sjöholm, Shanti Roney, 
Torkel Petersson, Nour El Refai, 
Henrik Lillier, Peter Lorentzon

Premiär 1 september

Produktionsbolag Anagram Sverige
Distributionsbolag Scanbox Entertainment
Kontaktperson Ebba Bjelkholm, ebba@herapr.se 

Becker drivs av jakten på pengar och är kung i småländska Tingsryd.  Tillsam mans 
med sin kompis Stefan driver han Smålands bästa butik med utemöbler i  konst rotting, 
dessutom drygar de ut kassan med att sälja smuggelsprit och  cigaretter svart. 
Affärerna går bra och de har ingenting att klaga på tills en dag då två  danskar dyker 
upp och utmanar allt Becker har byggt upp. En växande spiral av lögner, hemligheter 
och svek tvingar Becker att handla drastiskt för att till varje pris försvara de sina och 
ta tillbaka makten i Tingsryd. Bara en kan bestämma i hela jävla Småland!
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Borg
Borg är en film om hur legender formades ur rivalitet, vänskap och glamour i
en tid då allt var möjligt. En berättelse om en svensk ikons stora genombrott som 
skildrar åren då Björn Borg gjorde resan från Södertälje till världseliten,
om hans största kamp som utkämpades 1980 i mötet med den amerikanska
supertalangen John McEnroe och om hur deras rivalitet kom att engagera
en hel värld.

Regi  
Janus Metz

Manus  
Ronnie Sandahl

Producenter  
Jon Nohrstedt,  
Fredrik Wikström Nicastro 

Medverkande  
Sverrir Gudnason,  
Shia LaBeouf,  
Stellan Skarsgård,  
Tuva Novotny, Leo Borg

Premiär 8 september

Produktionsbolag SF Studios
Distributionsbolag Nordisk Film
Kontaktpersoner Pia Norström, pia.norstrom@nordiskfilm.com, Elin Hemréus, elin@strandberghaage.se
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Trafikljusen blir blå imorgon 
DOKUMENTÄR Med stora drömmar om något annat, något bättre, på en  trådsmal 
balansgång mellan kaos och kalas. I lägenheter och parker, alltid på väg men 
ändå hela tiden stampande på samma plats. Tomma folkölsburkar, pizzakartonger, 
 odiskade vinglas, snabbmakaroner med lågpriskedjans billigaste tomatsås. Skitiga 
soffor och smutsiga lakan. Kartor av ångestdämpande i jeansen, slarvigt slängda på 
golvet. Cigarettrök under fläkten och flyktplaner stora som höghus eller platta som 
 pann kakor. Nattpromenader, stökiga utekvällar och tidiga morgnar. 

Jussi levde för konsten. För graffitin och gänget som målade tåg och tomma 
tunnel banestationer. När vissa gick vidare, stannade han kvar. Genom gamla foton 
och filmer från skakiga handfilmskameror samlar Ragnhild Ekner minnen från ett liv 
på väg in i en snårig vuxenvärld.

Regi  
Ragnhild Ekner

Producenter  
Tobias Janson, Marta Dauliute,  
Elisabeth Cronvall

Premiär 8 september

Produktionsbolag Story
Distributionsbolag Folkets Bio
Kontaktperson Katrina Mathsson, katrina@folketsbio.se
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Silvana – väck mig när  
ni vaknat 
DOKUMENTÄR Silvana Imam har de senaste åren tagit Sverige med storm och 
hennes kompromisslösa texter har fångat en generation. I Silvana – väck mig när 
ni vaknat får vi följa henne från undergroundartist till ikon, en resa som innehåller 
framgångar, motgångar och inte minst kärlek.

Regi och manus  
Mika Gustafson,  
Olivia Kastebring,  
Christina Tsiobanelis

Producenter  
Stina Gardell, Anna Weitz

Medverkande  
Silvana Imam, Beatrice Eli

Premiär 15 september

Produktionsbolag Mantaray Film
Distributionsbolag TriArt Film
Kontaktpersoner Ylva Swedenborg, ylva@cinemasweden.com, Ebba Bjelkholm, ebba@herapr.se
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Märta Proppmätt
Guldfisken Märta Proppmätt hamnar ofta i en situation där hennes hunger 
försätter henne i ett dilemma. När akvariet får fler invånare blir det svårare 
för Märta att bara äta och bajsa sig igenom tillvaron. Plötsligt är de flera som 
ska dela på resurserna vilket hon upplever som ett hot. Att hennes hjärta 
har  börjat leva sitt eget liv gör inte saken lättare precis. Men när katastrofer 
drabbar akvariet måste de lösa problemen tillsammans.

Regi  
Petra Revenue,  
Samir Arabzadeh

Manus  
Petra Revenue

Producent  
Annika Hellström

Medverkande (röster)  
Carina Söderman,  
Jarle Hammer, Morgan Larsson, 
Henrik Johansson,  
Åsa-Lena Hjelm,  
Zaza Myrstrand Jonsén 

Premiär 23 september

Produktionsbolag Cinenic Film
Distributionsbolag Folkets Bio
Kontaktperson Katrina Mathsson, katrina@folketsbio.se
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Efter Inez 
DOKUMENTÄR Denize och Filip har allt förberett: babysäng, barnvagn, små 
kläder, till och med bilbarnstolen är monterad. Barnet de väntar kan komma när 
som helst. Men på en sista rutinkontroll stelnar barnmorskan till. Det finns inte 
längre något hjärtljud. 

Efter Inez är en film som bryter tystnaden kring livets största paradox: när 
födelse blir död. Den ger oss en djupare förståelse kring livets villkor, hur 
 individer kan sörja olika, och synliggör genusaspekter på hur sörjande bemöts, 
samt tabun i vårt samhälle. 

I en unik skildring får vi följa två personers väg från djupaste sorg till hopp 
och oväntad livsglädje. För störst av allt är kärleken.

Regi, manus och 
producent 
Karin Ekberg

Medverkande  
Denize Nordin, Filip Nordin

Premiär 29 september

Produktions- och distributionsbolag Karin Ekberg AB 
Kontaktperson Karin Ekberg, karin.ekberg@gmail.com 
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The Nile Hilton Incident
Noredin är en korrupt kriminalpolis i centrala Kairo som satt i rutin att pressa 
lokala brottslingar på pengar. I ett rus av droger och alkohol håller han sig 
 flytande i ett rättssystem som är på randen till kollaps. När en känd sångerska
hittas död på The Nile Hilton Hotel hamnar utredningen på Noredins bord. Vad
som från början verkar vara ett enkelt svartsjukedrama, visar sig vara mycket
mer komplicerat än vad han kunnat föreställa sig.

Spåren leder honom rakt in i den innersta kretsen runt presidenten och det
enda vittnet är en ung flykting, Salwa, som jobbar svart på hotellet. Noredin
börjar ifrågasätta sin egen moral allt eftersom han blir djupare och djupare
indragen i en spiral av prostitution, utpressning, mord och dolda politiska
agendor. Det blir uppenbart för honom att jakten på rättvisa är ett ensamt lopp 
där ingen går att lita på.

The Nile Hilton Incident utspelar sig i skuggan av den arabiska våren 2011 
och är inspirerad av ett verkligt mordfall.

Regi och manus  
Tarik Saleh

Producent  
Kristina Åberg

Medverkande  
Fares Fares, Yasser Ali Maher, 
Mari Malek, Slimane Dazi, 
Hichem Yacoubi,  
Ahmed Seleem

Premiär 29 september

Produktionsbolag Atmo Production
Distributionsbolag Scanbox Entertainment
Kontaktpersoner Camilla Nasiell, camilla.nasiell@mondayrelations.se, Mona Holmquist, monah@scanbox.com
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Winnerbäck – Ett slags liv
DOKUMENTÄR Lars Winnerbäck är en av Sveriges största artister sedan 
15 år. Samtidigt är han en av dem som vi vet minst om. Nu firar Winnerbäck 20 år 
som artist, trots att han knappt hunnit fylla 40. Denna dokumentär tar oss närmare 
honom än någonsin, samtidigt som den sammanfattar en osannolik musikalisk 
karriär. Men mest av allt ger den en inblick i en extremt komplex människa som 
med alla sina svagheter och karaktärsdrag speglar en hel generations känslor. 

Regi  
Øystein Karlsen

Manus  
Øystein Karlsen, 
Simen Gengenbach

Producenter  
Ingeborg Klyve, 
Øystein Karlsen

Medverkande  
Lars Winnerbäck,  
Rolf Lassgård, Per Gessle, 
Melissa Horn

Premiär 6 oktober

Produktionsbolag Kamerakameratene A/S
Distributionsbolag SF Studios
Kontaktperson Caroline Ljungberg, caroline.ljungberg@sfstudios.se
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Korparna
Agne sliter hårt för att få gården att gå runt, ett arbete som sakta men säkert 
bryter ner honom både fysiskt och psykiskt. När han inte orkar längre så är det 
äldste sonen Klas som ska ta över. Klas vet vad som förväntas av honom, men 
när han ser fadern gå in i en allt djupare psykos tar han sin tillflykt till fåglarnas 
värld. Men det går inte att fly från det oundvikliga. 

Regi och manus  
Jens Assur

Producenter  
Jan Marnell, Tom Persson, 
Jens Assur

Medverkande  
Reine Brynolfsson,  
Maria Heiskanen,  
Jacob Nordström

Premiär 13 oktober

Produktionsbolag Film and Art Affairs
Distributionsbolag TriArt Film
Kontaktperson Johanna Strand, johanna.strand@triart.se
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Shapeshifters 
DOKUMENTÄR När filmskaparen Sophie Vuković stöter på en gammal vän från 
högstadiet framkallar det minnen från uppväxten, migration och deras delade 
tid. Från forna Jugoslavien via Australien till Sverige följer vi Sophie Vuković i 
en personlig utforskning av vad det innebär att tillhöra en globaliserad värld. 
Shapeshifters väver ihop dokumentära bilder och hemmavideor med fiktion i en 
drömsk coming-of-age berättelse om tonårsvänskap som gränsar till kärlek och 
längtan efter det som aldrig blev. Om föräldrar och mangaserier, om systerskap 
och hur man tillsammans skapar en gemenskap bortom nationsgränser.

Regi och manus  
Sophie Vuković

Producenter  
Tobias Janson, Göran Olsson

Medverkande  
Marija Knežević Vuković,  
Ratko Vuković, Milena Dawit,  
Fatima Fined, Vanessa Gashi

Premiär 20 oktober

Produktionsbolag Story
Distributionsbolag Folkets Bio
Kontaktperson Katrina Mathsson, katrina@folketsbio.se 
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Vilken jävla cirkus
Hugo har stått och stampat på samma ställe i livet sedan han förlorat sitt livs 
stora kärlek Agnes. Med världen på sina axlar cyklar han en dag för fort och 
kör omkull. Hugo faller handlöst mot marken, svimmar av, och vaknar upp 
på det mest udda ställe – i en cirkusvagn! Den visar sig tillhöra den vänlige 
och tankspridde cirkusdirektören Casall. En ny värld öppnar sig med otaliga 
karaktärer som lever ett liv långt bortom vardagen. En kock som inte kan laga 
mat, en förförisk trapetsartist, en clown som är mer arg än glad och … vackra, 
mystiska Anna. Vem är hon? Vad är det för hemlighet hon döljer? Långsamt 
öppnas dörren till ett nytt och annorlunda liv. Men vågar Hugo ta steget?  
Vilken jävla cirkus är en varm, känsloladdad och underhållande film där 
vardagslivet ställs på ända och karaktärerna tvingas kliva ur sina komfortzoner. 
En film i sann feelgood-anda om hopp och kärlek, att våga släppa taget och 
vinna allt.

Regi och manus 
Helena Bergström

Producent  
Colin Nutley 

Medverkande  
Gustav Lindh, Molly Nutley, 
Tomas von Brömssen,  
Evin Ahmad, Johan Widerberg, 
Aliette Opheim,  
Vanna Rosenberg,  
Trolle Rhodin,  
Marta Oldenburg,  
Agneta Ehrensvärd,  
Lukasz Wojcik,  
Livia Millhagen,  
Reuben Sallmander, 
Charlie Gustafsson

Premiär 20 oktober

Produktionsbolag Sweetwater Production 
Distributionsbolag SF Studios
Kontaktperson Stephanie G. Bonn, stephanie@zap-pr.com
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Krig
När 11-årige Malte flyttar till ett nytt område med sin mamma, landar han mitt 
i en konflikt mellan två gäng. Med sitt sinne för strategi ser Malte en möjlighet 
att få fotfäste bland barnen. Men hans metoder ger också bränsle på elden, 
allt eskalerar och kriget är ett faktum.

Regi  
Goran Kapetanović

Manus  
Jannik Tai Mosholt

Producent  
Per Janérus  
Rodrigo Villalobos

Medverkande  
Loke Hellberg, Emilio Silva, 
Meja Björkefall, Malin Levanon

Premiär 27 oktober 

Produktionsbolag CB Sverige
Distributionsbolag Folkets Bio
Kontaktperson Katrina Mathsson, katrina@folketsbio.se
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7333 sekunder Johanna
Johanna vill verkligen skiljas men Jesper vägrar och gör istället allt han kan för 
att hålla henne kvar. En film om kampen att orka ta sig loss när vardagsvåldet 
försöker hindra varje steg. Att kämpa vidare trots psykisk misshandel med hot 
och härskartekniker. Att ha ett värde och att bli fri utan att förlora vårdnaden. 
Det är inte lätt att skiljas när det känns som hela systemet är emot ens beslut. 
Vi får följa  Johannas kamp under 7333 sekunder i denna film som är gjord i 
en enda tagning. 

Regi, manus och producent 
Anette Skåhlberg

Medverkande  
Anette Skåhlberg, Robert 
Fransson, Thorsten 
Andreassen, Josefine Olsson

Premiär oktober 

Produktions- och distributionsbolag S.T.O.P.Film
Kontaktperson Anette Skåhlberg, 7333sekunderjohanna@stopbok.com
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Ingen tid för kärlek  
– en film om Johnny Bode
DOKUMENTÄR Schlagerstjärnan, brottslingen, operettkungen och 
 snusk musikinnovatören Johnny Bode hade stora succéer både i Sverige och  
i Europa, men ändå är han idag helt utskriven ut historien. Varför? Hans liv är  
så innehållsrikt och så bisarrt att det nästan är svårt att tro att det är sant. 

Regi  
Bo Sjökvist

Manus  
Bo Sjökvist, Bengt Löfgren,  
Fredrik Lange

Producenter  
Fredrik Lange, Simon Perry, 
Daniel Pynnönen

Medverkande  
Bo Sjökvist, Lillemor Dahlqvist, 
Johnny Bode 

Premiär 3 november  

Produktionsbolag Vilda Bomben Film
Distributionsbolag TriArt Film
Kontaktperson Johanna Strand, johanna.strand@triart.se
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All Inclusive
En resa till Kroatien med familjen för att fira Ingers 60-årsdag lät som en bra 
idé ända tills Inger kom på sin man med att vara otrogen. När charterplanet 
lyfter finns bara en olycklig Inger och hennes två vuxna döttrar med på resan, 
 ordent liga Malin och struliga Tove. Det tar inte lång tid innan systrarnas rivalitet 
om  mamman utvecklar sig till en tävling om vem som bäst kan trösta henne. 
Malin tror att massage och stillsamma utflykter är vad Inger behöver, medan 
Tove har en helt annan lösning. För att pigga upp mamma betalar hon i smyg sitt 
eget one-night stand, bartendern Antonio, 45 år, för att ta ut Inger på en dejt. 
Det hela går dock lite för bra och plötsligt har Tove och Malin skaffat sig helt nya 
problem … 

Regi  
Karin Fahlén

Manus  
Daniel Karlsson

Producenter  
Anna Croneman, Anna Anthony

Medverkande  
Suzanne Reuter,  
Jennie Silfverhjelm,  
Liv Mjönes, Jonas Karlsson 

Premiär 10 november

Produktionsbolag Avanti Film
Distributionsbolag Nordisk Film
Kontaktpersoner Pia Norström, pia.norstrom@nordiskfilm.com, Johannes Sundelin, johannes@iles.se
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Lyubov – kärlek på ryska
DOKUMENTÄR Under flera år undersökte nobelpristagaren Svetlana 
Aleksijevitj den ryska  folksjälens förhållande till kärlek. En, som hon menar, akut 
bristvara i dagens samhälle. Dokumentärfilmaren Staffan Julén följde arbetet och 
 tillsammans  skildrar de en process driven av lika delar politiska, konstnärliga och 
 humanistiska drivkrafter.

Regi  
Staffan Julén

Manus  
Staffan Julén,  
Svetlana Aleksijevitj

Producent  
Johan Seth

Medverkande  
Svetlana Aleksijevitj

Premiär 11 november

Produktionsbolag Overcoat 
Distributionsbolag TriArt Film
Kontaktperson Ylva Swedenborg, ylva@cinemasweden.com 
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Solsidan
En av Sveriges populäraste komediserier tar steget till vita duken! Vi får följa de 
tre paren i en komedi om kärlek, barnlängtan, knepiga föräldrar och oskrivna 
badregler i Torekov. Regi  

Felix Herngren, Måns Herngren

Manus  
Jesper Harrie

Producent  
Emma Nyberg

Medverkande  
Felix Herngren, Mia Skäringer, 
Josephine Bornebusch,  
Johan Rheborg, Henrik Dorsin,  
Malin Cederbladh,  
Henrik Schyffert, Sven Wollter, 
Frida Hallgren

Premiär 1 december

Produktionsbolag Solsidan Produktion
Distributionsbolag SF Studios
Kontaktperson Jenny Andersson, jenny.andersson@bindefeldab.se
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Gordon och Paddy
En nöttjuv härjar i skogen. Kommissarie Gordon måste fånga tjuven. Sorgligt 
nog är han den ende polisen i hela distriktet och tvingas stå ensam i snön 
och vakta hålet där nötterna stulits. Han som egentligen är bäst på att lyssna, 
tänka och stämpla. Om han bara hade en assistent, en liten, snabb och duktig 
 polis assistent! Då skulle de tillsammans kunna lösa fallet. Filmen är fritt baserad 
på Ulf Nilsson och Gitte Spees böcker om Gordon och Paddy.

Regi  
Linda Hambäck

Manus  
Jan Vierth

Producenter  
Lina Jonsson, Linda Hambäck

Medverkande (röster) 
Stellan Skarsgård,  
Melinda Kinnaman,  
Felix Herngren

Premiär 22 december

Produktionsbolag Lee Film
Distributionsbolag TriArt Film
Kontaktperson Johanna Strand, johanna.strand@triart.se
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Monky
Frank, 11 år, hittar en dag en livs levande apa i familjens trädgård. Apan kallar 
de för Monky och med henne startar ett spännande och roligt äventyr för hela 
familjen. Men det går snart upp för dem att Monky inte är en vanlig apa och att 
det inte var en tillfällighet att hon dök upp just i deras trädgård. Vem är hon? Var 
kommer Monky ifrån och går det att hemlighålla henne för byn? Ett varmt fartfyllt 
äventyr tar Frank och familjen från Sverige till Thailands djupaste djungel.

Monky är ett roligt och fartfyllt familjeäventyr som berör relationen mellan 
syskon, familj och livets stora mysterium. En stark feelgood-film som lämnar en 
känsla av att saker och ting alltid ordnar sig till slut.

Regi  
Maria Blom

Manus  
Anders Weidemann

Producent  
Patrick Ryborn

Medverkande  
Julius Hugoson,  
Frida Hallgren,  
Johan Petersson,  
Ing-Marie Carlsson,  
Bianca Kronlöf,  
Tomas Åhnstrand,  
Shebly Niavarani, Sofia Bach, 
Eric Ericson 

Premiär 22 december

Produktionsbolag Unlimited Stories
Distributionsbolag Nordisk Film
Kontaktpersoner Martin Wegeland, martin.wegeland@nordiskfilm.se, Stephanie Bonn, stephanie@zapevents.com
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Ted – För kärlekens skull
Filmen om en av Sveriges mest älskade artister och hans dramatiska, kontrastrika 
och alltför korta liv. Ted Gärdestads makalösa genombrott saknar motstycke i 
svensk pophistoria. I början av 70-talet greps Sverige av total Ted-feber och hela 
landet fascinerades av hans glädje, energi, talang och fantastiska låtar. Över en 
natt blev han Sveriges första riktiga tonårsidol. Filmen är en berättelse om en 
av vår tids största kompositörer, hans orubbliga relation till brodern Kenneth, till 
musiken och till livet. Teds livsöde kom att beröra en hel nation. Hans musik har 
på många sätt definierat svensk pop, med genialiska texter av brodern Kenneth, 
fyllda med liv, kärlek, smärta och hopp.

Regi och manus  
Hannes Holm

Producenter  
Lena Rehnberg,  
Cecilia Forsberg Becker

Medverkande  
Adam Pålsson, Peter Viitanen, 
Happy Jankell, Jonas Karlsson, 
Maria Kulle, Lotta Ramel

Premiär december

Produktionsbolag StellaNova Film
Distributionsbolag Nordisk Film
Kontaktpersoner Åsa Norberg, asa.norberg@nordiskfilm.com, Karin Hårding, karin.harding@strandberghaage.se
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Svenska samproduktioner
Internationella samproduktioner med stöd från Svenska Filminstitutet. 

Titel Premiärdatum Distributör 
Bobbi Jene  6 oktober  Folkets Bio
Cloudboy  7 oktober  Folkets Bio
Thelma  17 november TriArt Film
Hobbyhorse Revolution  24 november  Folkets Bio
Lida november Folkets Bio
Skönheten och odjuren  8 december  Folkets Bio

Medverkande bolag
PRODUKTIONSBOLAG

Anagram Sverige
info@anagram.se
www.anagram.se

Atmo Production
info@atmo.se
www.atmo.se

Avanti Film
info@avantifilm.se
www.avantifilm.se

B-Reel Films
featurefilms@b-reel.com
www.b-reel.com/featurefilms

CB Sverige
info@copenhagenbombay.com
www.copenhagenbombay.com

Cinenic Film
annika@cinenicfilm.se
www.cinenicfilm.se

Film and Art Affairs
info@filmandartaffairs.com
www.filmandartaffairs.com

Filmlance International
filmlance@filmlance.se
www.filmlance.se

Kamerakameratene A/S
info@kamerakameratene.no
www.kamerakameratene.no

Karin Ekberg 
karin.ekberg@gmail.com
www.efterinez.se

Lee Film
linda@leefilm.se
www.leefilm.se

Mantaray Film
info@mantarayfilm.se
www.mantarayfilm.se

Momento Film
david@momentofilm.se
www.momentofilm.se

Nice Drama
info@nicedrama.se
www.nicedrama.se

Overcoat
info@overcoat.se
www.overcoat.se

Plattform Produktion
mail@plattformproduktion.se
www.plattformproduktion.se

SF Studios
info@sfstudios.se
www.sfstudios.se

Solsidan Produktion 
info@flx.se
www.jarowskij.se, www.flx.se 

StellaNova Film
info@stellanovafilm.com
www.stellanovafilm.com

Story
info@story.se
www.story.se

Sweetwater Production
info@sweetwater.se
www.sweetwater.se

Unlimited Stories
info@unlimitedstories.se
www.unlimitedstories.se

Vilda Bomben Film
fredrik@vildabomben.com
carl@vildabomben.com
www.vildabomben.com

DISTRIBUTIONSBOLAG

Folkets Bio
info@folketsbio.se
www.folketsbio.se

NonStop Entertainment
info@nonstopentertainment.com
www.nonstopentertainment.com

Nordisk Film
contact@nordiskfilm.com
www.nordiskfilm.com

Scanbox Entertainment 
kristinap@scanbox.com
www.scanbox.com

SF Studios
info@sfstudios.se
www.sfstudios.se

TriArt Film
info@triart.se
www.triart.se
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Om Svenska Filminstitutet
Svenska Filminstitutets uppgift är att stärka den svenska 
filmen i alla led – från idé till färdig film, under dess lansering 
i Sverige och världen, och genom att bevara den för 
eftervärlden i Filminstitutets arkiv. Fler ska ges möjligheten 
att uppleva ett brett urval av svensk film – kort, lång, ny och 
gammal. Dokumentär, fiktion och animerat. Film för ung, 
gammal och allt däremellan. Genom att utföra detta arbete 
har Filminstitutet som mål att främja individens utveckling, 
uppnå en fördjupad demokrati samt bidra till ökad mångfald 
och jämställdhet i det svenska samhället.

Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 
1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den 
svenska filmen under det gångna året. 
För mer info: filminstitutet.se

Om Film&TV-Producenterna
Film&TV-Producenterna är branschorganisationen för 
 produktionsbolag inom film, tv och reklamfilm. Organi sa-
tionens medlemsbolag omsätter totalt 5 miljarder kronor  
och står för merparten av svensk film och tv-produktion, 
inklusive långfilm, dramaserier, underhåll ningsprogram, 
fakta program, dokumentärer, branded content och 
 reklamfilm. Film&TV-Producenterna verkar för att  skapa 
långsiktigt hållbara förutsättningar för utveckling, produk-
tion och distribution av film och tv genom förbättrade regel-
verk och affärsvillkor, samt tillhandahåller information, 
statistik, affärsdokument, stöd och nätverk för medlems-
bolagen. Film&TV-Producenterna arrangerar bland annat 
reklamfilmsgalan Roy och Riagalan, tv-producenternas 
pris, samt  samarrangerar tv-priset Kristallen i samarbete 
med  tv- kanalerna. Film&TV-Producenterna är medlem i de 
 internationella organisationerna FIAPF, CEPI och CFP-E.
För mer info: filmtvp.se 

Ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Film&TV-Producenterna

Produktion: Svenska Filminstitutet
Produktionsledare: Ida Kjellgren
Materialansvarig: Johannes Saglamoglu
Formgivning: Kajsen Burell
Tryck: Lenanders Tryck AB 
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Höstens svenska filmpremiärer 2017
 16 augusti Superswede 
 25 augusti  Ouaga Girls
 25 augusti  The Square
 1 september  Becker – Kungen av Tingsryd
 8 september  Borg
 8 september  Trafikljusen blir blå imorgon
 15 september  Silvana – väck mig när ni vaknat
 23 september  Märta Proppmätt
 29 september  Efter Inez
 29 september  The Nile Hilton Incident
 6 oktober  Winnerbäck – Ett slags liv
 13 oktober  Korparna
 20 oktober  Shapeshifters
 20 oktober  Vilken jävla cirkus
 27 oktober  Krig
 3 november   Ingen tid för kärlek – en film om Johnny Bode
 10 november  All Inclusive
 11 november  Lyubov – kärlek på ryska
 1 december  Solsidan
 22 december  Gordon och Paddy
 22 december  Monky 
 December  Ted – För kärlekens skull


