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Den 6 december 2013 landar International Random Film Festival i Sverige, närmare bestämt i byn
Garpenberg i Hedemora, Dalarna. Byn kommer för tre dagars tid att stå värd för världens enda
fullständigt slumpmässiga filmfestival.
Inte endast festivalens ort och datum har lottats ut, utan även filmerna som visas samt festivalens
vinnarfilm. Byn Garpenberg goes International och blir under de tre dagarna värd för film från över 25
olika länder.
Festivalen är nu på sitt fjärde varv med uppsåtet att försöka locka ny publik att finna filmen som en
konstform och samtidigt ge möjligheten för mindre orter runtom i världen att ha sin egen filmfestival.
IRFF är inte bara unik för dess demokratiska urvalsprocess utan även för hur man bemöter
problematiken att visa film var som helst i världen, detta har lett till att festivaler filmer har visats på
ladugårdar, snöväggar och visningar har till och med skett inne i en bastu. Ni kan räkna med att vi
även i år planerar något enastående och originellt för publiken.
IRFF vill med sin festival inte bara trycka på demokratiseringen av film, utan även uppmärksamma
problematiken kring nutida filmfestivalers ökande tävlingsanda, och istället fokusera på att återuppliva
glädjen i filmmakandet och dess tittande.
I årets festival visas 50 filmer i olika genrer. Bland våra utlottade filmer hittas allt från den iranska
långfilmen”Larzanandeye Charbi”, vinnare i Rotterdam International Film Festival 2013, till indisk
stumfilm, bulgarisk dokumentär och singaporeansk animation. Kvaliteten kan variera, men tittaren
kommer otvetydigt att gå hem förundrad och fascinerad över kreativiteten som pågår och bubblar runt
i vår värld.
Tidigare har festivalen ägt rum i Wiesensteig, Tyskland (2010), Bór Zapilski, Polen (2011) och Anija,
Estland (2012). IRFF grundades av österrikiska Synes Elischka och finländska Hannaleena Hauru.
Festivalen avslutas söndagen den 8:e december, då festivalens vinnarfilmer lottas ut, och även orten
och datumet för festivalen år 2015. Festivalen har fritt inträde och vi ser fram emot att träffa er och
tillsammans njuta av film och kreativitet.

For further information, as well as image and interview requests please contact:
Festival Producer: Rudde Donner rudde@randomfilmfest.com +358-40-5690921
Festival Director: Synes Elischka synes@randomfilmfest.com +358-44-9697280 // +46-72-9360265
http://www.randomfilmfest.com/garpenberg
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