P R E S S M E D D E L A N D E

Stockholm 13 maj 2012

Monica Zetterlunds dramatiska liv blir film
I dagarna startar inspelningen av långfilmen MONICA Z – ett lingonris i ett cocktailglas om den
berömda sångerskan och skådespelerskans dramatiska liv när hon slog igenom på sextiotalet.
I de stora rollerna ser vi Edda Magnason, Sverrir Gudnason, Kjell Bergqvist, Vera Vitali,
och Cecilia Ljung.
Filmen är baserad på ett originalmanus av kritikerrosade Peter Birro och i regi av flerfaldigt
prisbelönte Per Fly.
Producent är Lena Rehnberg, StellaNova Film, som står bakom filmsuccéerna En gång i
Phuket, Sommaren med Göran, Solstorm och Tjenare Kungen.
Musikproducent till filmen är Grammisbelönade Peter Nordahl.
MONICA Z – ett lingonris i ett cocktailglas spelas in i Sverige och USA under maj –
augusti 2012.
Filmen skildrar en svensk nationalikon och stjärnas stora genombrott och blomstringstid på
sextiotalet. En exceptionell artist som med unik närvaro levde ett liv på scenen samtidigt som
ett turbulent kärleksliv dolde sig bakom rampljuset.
I rollen som Monica Zetterlund ser vi långfilmsdebuterande Edda Magnason, sångare,
pianist och låtskrivare. Övriga nyckelroller spelas av Sverrir Gudnason, ”Fröken
Sverige” (2004), ”Upp till kamp!” (2007), ”Drottningoffret” (2010-2011), ”Paraplyerna i
Cherbourg” (2011), ”Hur många lingon finns det i världen” (2011), Guldbaggevinnaren Kjell
Bergqvist, Den bästa sommaren (2000), ”Mäklarna” (2006), ”Bröllopsfotografen” (2009), ”30
grader i februari” (2012), Vera Vitali, ”De ofrivilliga” (2008), ”Puss” (2010), ”Cornelis” (2010),
"Hinsehäxan" (2012) och Cecilia Ljung, "Vuxna människor" (1999), ”Hip Hip Hora”! (2004),
"Varannan vecka" (2006) och "Ett öga rött" (2007) med flera.
Om filmen
En ung kvinna längtar bort från småstadslivet i Hagfors till jazzens rytmer i Stockholm. Hon
belägrar stadens pulserande klubbliv med Nalen som dess självklara medelpunkt. En unik
artist växer fram bland konstnärer och hipsters i sextiotalets New York. Briljant och sensuell
med aptit på livet i en tid när natten är lång och festen aldrig tar slut. Åtrådd av alla men
samtidigt ensam när morgonen gryr.
Rollista
Monica Zetterlund - Edda Magnason
Sture Åkerberg - Sverrir Gudnason
Pappan - Kjell Bergqvist
Marika - Vera Vitali
Mamman - Cecilia Ljung
Beppe Wolgers - Johannes Wanselow
Vilgot Sjöman - Oskar Thunberg
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Tage Danielsson - Jörgen Thorsson
Skivbolagsdirektören - David Hellenius
Eva-Lena - Nadja Christiansson
Bill Evans - Randal D. Ingram
Ella Fitzgerald - Amelia Fowler
Tommy Flanagan - Clinton Ingram
med flera
MONICA Z – ett lingonris i ett cocktailglas är producerad av StellaNova Film i
samproduktion med Film i Väst, Sveriges Television och Svensk Filmindustri och med stöd
av Svenska Filminstitutet.
Filmens danska samproducent är Thomas Gammeltoft, Eyeworks Fine & Mellow.
Distribution: AB Svensk Filmindustri
Filmen har planerad biopremiär över hela landet hösten 2013.
För ytterligare information och intervjuförfrågan kontakta Monday:
camilla.nasiell@mondayrelations.se, 070-720 6563 eller
stellan.forsberg@mondayrelations.se, 070-763 9766
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