Kärlek på animé
och tecknad skräck

Världens bästa animerade filmer visas i Stockholm sista
helgen i oktober. FIA Stockholm (Forum for International
Animation) presenterar Selektion Animation på Kulturhuset,
Stockholms första internationella animationsfilmfestival.
Under en glittrande invigningskväll, med Sverigepremiär av
den hyllade skräckfilmen ”Fear(s) of the Dark” inleds Stockholms
första internationella animationsfestival på Klarabiografen i Kulturhuset i Stockholm. Därefter följer två fullspäckade dagar med över
60 animerade filmer från 18 länder. Bland mycket annat festivalfavoriten Jonas Odells nya animerade dokumentär ”Lögner”, Oscarbelönade ”Den danske poeten” av Torill Kove, japanska långfilmen
”5 Centimeters per second” av Makoto Shinkai och Matti Kytts
säregna ”The Institute of The Dream”, ANOBA-pristagare 2007.

Fear(s) of the Dark

Dessutom gästas FIA Stockholm av en rad spännande animatörer.
Atmo Produktionsbolag berättar om arbetet med sin nya animerade
långfilm ”Metropia”, Henrik Bäckbro visar sina live-animationer
– högteknologisk dockteater med blue screen-teknik. Mariusz
Frukacz, från OFAFA, National Festival of Authors Animated
Films in Poland berättar om polsk samtida animerad film.
Och för den som är sugen på att prova själv arrangeras en workshop
i stop motion på Kulturhusets ungdomsverkstad Lava.

Lögner

FIA Stockholm 2008 inleds fredag den 31 oktober 19.00 med filmen
”Fear(s) of the dark” följt av mingelkväll på Polska Institutet. Festivalen avslutas med en prisutdelning 17.00 söndag den 2 november.
Fullständigt program läggs ut på www.fiastockholm.se
veckan innan. Mer info finns också på Kulturhusets hemsida,
www.kulturhuset.se.

Biljetter köps i Kulturhusets biljettkassa.
Arrangörer/kontaktpersoner:
Nina Karmelitow, 070-770 75 60
Alexander Mood, 070-264 72 35
Mattias Waldén, 073-727 54 22
Malin Erixon, 070-797 35 68

FIA Stockholm har kommit till för
att ge en svensk publik möjlighet att
se det bästa av det internationella
utbudet av animerad film för vuxna.
Filmer som spänner över alla genrer,
utmärker sig som nyskapande i form
och uttryck och mer och mer börjar
uppmärksammas på de stora filmfestivalerna världen över, men som
sällan når Sverige.

