PRESSMEDDELANDE
Film i Glasriket firar sin 13:e upplaga med Sven Wollter som hedersgäst
Filmfestivalen ”Film i Glasriket” är inne på sin 13:e upplaga och arrangeras från 31 oktober till 10 november på åtta
biografer i Småland. Till invigningen i Skruv har skådespelaren Sven Wollter bjudits in. Som invigningsfilm
förhandsvisas det nya svenska familjedramat ”Jag kommer hem igen till jul” med Peter Jöback i huvudrollen.
Festivalen ”Film i Glasriket” äger rum på landsortsbiografer i kommunerna Emmaboda, Lessebo, Nybro, Uppvidinge
och Torsås. I år visas sammanlagt 28 filmer på nio biografer. Årets hedersgäst är Sven Wollter vilket också
återspeglas i programmet. Både ”Mannen på taket” och ”Den tatuerade änkan” visas som retrospektiv. Därtill
kommer rykande färska filmer som ”Joker”, ”Playmobil - The movie” och ”Till Frank skiljer oss åt”.
Just blandningen av aktuell film och välkända klassiker har blivit festivalens signum.
- Vi försöker alltid att erbjuda en stor bredd och filmer för alla åldrar samt olika kringarrangemang, berättar Thorleif
Torstensson, ordförande för Film i Glasriket. I år blir det bland annat saftbio för de yngsta, lunchbio och en
utställning av filmaffischer i Fröseke. Flera av föreställningarna är gratis för barn och unga.
Invigningen hålls den 31 oktober på Folkets Hus i Skruv. Årets invigningsfilm är ”Jag kommer hem igen till jul” med
Peter Jöback i huvudrollen som visas som förhandspremiär. Filmen är baserad på en idé av Peter Jöback, för regin
står Ella Lemhagen. På Skruvs Folkets Hus som är årets invigningsbiograf är man väl förberedd inför premiären.
- Det ska bli jätteroligt att få visa filmen innan den går upp på biografer i övriga landet, säger föreståndare Kerstin
Rydén. Det är hedrande att få vara invigningsbiograf och vi är extra glada för att invigningen gästas av en legend
inom svensk film och teater.
Årets hedersgäst Sven Wollter ser fram emot att besöka ”Film i Glasriket”-festivalen. Han har själv stått på scen i
många av de Folkets Hus som deltar i Film i Glasriket.
- Det är fantastiskt att se att filmen lever på småortsbiografer överallt i landet. Jag ser verkligen fram emot att få
träffa eldsjälarna som håller kulturens fana högt på landsbygden, och att få möta publiken i Glasriket.
Årets ”Film i Glasriket”-festival äger rum den 31 oktober till 10 november 2019 på biografer i Alsterbro, Fröseke,
Hovmantorp, Kosta, Norrhult,, Skruv, Torsås och Åfors.
Hela programmet finns på www.filmiglasriket.se.
”Film i Glasriket” stöds av Emmaboda, Lessebo, Nybro, Uppvidinge och Torsås kommuner, Region Kalmar län och
Destination Småland. Festivalen genomförs i samarbete mellan föreningen Film i Glasriket, riksorganisationen
Folkets Hus och Parker och Filmregion Sydost.
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