23 april 2015

Pressdag för SIV SOVER VILSE – ett magiskt äventyr om att sova borta
Nu har filminspelningen av barnfilmen, som bygger på Pija Lindenbaums uppskattade bok SIV
SOVER VILSE, startat i Studio Kronan i Luleå. Inspelningen pågår till slutet av maj. Filmen
distribueras av AB Svensk Filmindustri med planerad biopremiär under 2016.
Regissörer är Catti Edfeldt och Lena Hanno Clyne, som även har skrivit manus. I rollerna ser vi bland
annat Astrid Lövgren (Siv), Lilly Brown (Cerisia), Henrik Gustafsson (Sivs pappa, Nils), Sofia Ledarp
(Cerisias mamma, Alva), Valter Skarsgård (Cerisias bror, Elme) och de nederländska skådespelarna
Barry Atsma (Cerisias pappa, Bastiaan) och Annemarie Prins (Cerisias farmor) m.fl.
*****
PRESSDAG LULEÅ
Tisdagen den 12 maj har vi nöjet att inbjuda till en pressdag i Studio Kronan i Luleå.
Närvarar gör filmens regissörer Catti Edfeldt och Lena Hanno Clyne, de två huvudrollsinnehavarna
Astrid Lövgren (Siv), Lilly Brown (Cerisia), författare Pija Lindenbaum samt sam-producent Per-Erik
Svensson, huvudproducent Petter Lindblad och producent Sara Sjöö.
För anmälan och intervjuförfrågningar vänligen kontakta Katja Härkönen, informationsansvarig
Filmpool Nord: 070-66 32 217 eller katja@fpn.se.
*****
SIV SOVER VILSE är en film där vi får följa den väldigt fantasifulla Siv, 7 år, när hon för första gången
sover över hos sin nya kompis Cerisia. I ett hem som skiljer sig från hennes eget, tycker Siv att det
mesta känns väldigt mysko. Men med hjälp av två pratsamma och bråkiga grävlingskompisar som
dyker upp mitt i natten, har hon fantastiska äventyr som hjälper henne att acceptera det som är
annorlunda och hitta sig själv.
- Internationellt är svensk barnfilm känt som något vi lägger tid och omtanke på, och det känns
hedrande att kunna ta sig an en modern, svensk historia och göra det till film i samma linje. Pijas
historia om Siv känner många svenska barn och föräldrar redan till, men vi har utökat den med
ytterligare fantasi, karaktärer och visuella effekter som vi hoppas ska göra filmen till en ny favorit hos
den svenska publiken och utomlands, säger filmens producent Petter Lindblad.
SIV SOVER VILSE produceras av Snowcloud Films AB i samarbete med Gilda Film AB, Saperi Film
Sweden AB, i samproduktion med nederländska Viking Film BV, Sveriges Television AB, Filmpool
Nord AB, med stöd från Svenska Filminstitutet, konsulent Magdalena Jangard, den nederländska
Filmfonden och Nordisk Film & TV Fond. Distribution: AB Svensk Filmindustri och Twinfilm (NL).
Högupplösta bilder finns i pressrum www.sffilm.se.
För mer information kontakta Snowcloud Films AB, Petter Lindblad, 073-3321600 eller
petter.lindblad@snowcloud.se eller AB Svensk Filmindustri, Helena Stenberg, Presschef, 070-620 35
32, helena.stenberg@sf.se.

