
Crazy Pictures nya långfilm
blir ett storslaget äventyr
UFO Sweden är filmkollektivet Crazy Pictures nya storfilmssatsning. En nervkittlande och
rörande filmupplevelse placerad i ett 90-tals Sverige och som närmast kan beskrivas som en
korsning mellan Stranger Things och Arkiv X rakt ner i den östgötska myllan. UFO Sweden är
Crazy Pictures första film sedan de internationella framgångarna med succéfilmen Den
blomstertid nu kommer.

När en fosterhemsplacerad tonårsrebell misstänker att hennes pappa inte är död utan kidnappad av
UFO:n tar hon hjälp av en UFO-förening för att ta reda på sanningen. Tillsammans ger dom sig ut på
ett riskfyllt äventyr som tar dom långt utanför lagens gränser och in i en värld fylld av
UFO-expeditioner, konspirationer och oförklarliga fenomen.

Så lyder pitchen för Crazy Pictures nya äventyrsfilm. Idén fick filmkollektivet i samband med att de
hörde talas om att det fanns en förening som arbetar med att utreda mystiska fenomen och som heter
UFO-Sverige. Crazy Pictures tog kontakt med föreningen och det visade visade sig att eldsjälarna i
föreningen även drev världens största ufoarkiv, Archives for the unexplained, i Norrköping. Crazy
Pictures möte med föreningen blev startskottet för projektet och föreningen har sedan dess varit en
stor inspiration för filmen.

“Vi förstod att de arbetade med att utreda och forska kring oförklarliga fenomen och blev helt tagna. Vi
kände en enorm fascination för dels UFO-Sverige som förening men också för den värld fylld av
ufo-expeditioner, mystiska fenomen och gigantiska arkiv som omger föreningen. Vi kunde såklart inte
låta bli att tänka tanken “tänk om de hittar något”. säger Olle Tholén på Crazy Pictures

Det 17-åriga stjärnskottet Inez Dahl Torhaug långfilmsdebuterar och spelar huvudkaraktären Denise.
Övriga roller spelas av Jesper Barkselius, Oscar Töringe, Eva Melander och Sara Shirpey.

“När jag läste manuset blev jag sjukt taggad, det här är verkligen ett så stort och unikt projekt. Det är
också jättespännande att få chansen att spela en så stark och häftig karaktär som Denise och att
dessutom få göra allt detta tillsammans med Crazy Pictures gör att jag alltid lämnar inspelningen med
ett leende på läpparna”, säger Inez Dahl Torhaug.

Filmen beräknas gå upp på bio juldagen 2022 och med på resan har Crazy Pictures bland annat
SF-Studios som storsatsar på projektet. SF Studios distribuerade även Crazy Pictures internationella
succéfilm Den blomstertid nu kommer. Totalt har den idag sålts till över 100 länder och setts av 115
000 svenskar på bio

UFO Sweden produceras av Crazy Pictures i samproduktion med SF Studios, Film i Väst och SVT
och med stöd från Norrköpings filmfond, Svenska Filminstitutet och Nordisk Film & TV Fond. Filmen
distribueras av SF Studios i Norden och beräknas ha biopremiär i Sverige under julen 2022.



Inez Dahl Torhaug

Inez Dahl Torhaug är 17 år. Under hösten är hon aktuell i TV-serien Det som göms i snö. Hon har
tidigare spelat huvudroller i kortfilmerna Jag tror jag är lite kär i dig och Rebecka, portrait of a mother.
För sin roll i Jag tror jag är lite kär i dig tilldelades hon utmärkelsen Bästa skådespelare i Grand OFF
Award - World Independent Film Awards, som är ett av världens viktigaste forum för oberoende film.
Som skådespelare ses hon av många som ett framtidslöfte.

Jesper Barkselius

Jesper Barkselius är skådespelare som efter utbildningen på Teaterhögskolan i Göteborg har spelat i
många teateruppsättningar. Han har även synts i framträdande roller i flera filmer, bland annat Crazy
Pictures förra långfilm Den blomstertid nu kommer och Jägarna 2, och han har haft roller i
uppmärksammade TV-serier som Heder och Gåsmamman.

Oscar Töringe

Oscar Töringe tog Sverige med storm som polisen Magnus i TV-serien Tunna blå linjen på SVT. Han
har även synts i flera andra serier, bland annat Jakten på en mördare och Atlantic Crossing.

Eva Melander

Eva Melander är skådespelare med bred erfarenhet från film, tv-serier och teater. Bland de TV-serier
hon medverkat i märks bland annat Rebecka Martinsson, Modus och Deg, som just nu går på SVT.
Hon har för sina skådespelarinsatser på vita duken tilldelats två Guldbaggar, för sin roll i Gräns
tilldelades hon Bästa kvinnliga huvudroll och för sin roll i Flocken Bästa kvinnliga biroll.

Sara Shirpey

Sara Shirpey är skådespelare utbildad vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet
och American Conservatory Theater i San Francisco. Sara har synts i de uppmärksammade
TV-serierna Top Dog och Alex och på scen i Folkteaterns Misantroperna, Urgent Drama och Madame
Bovary.

Om SF Studios

SF Studios etablerades 1919 och är ett av världens äldsta filmbolag. Idag är SF Studios ett av de
ledande filmbolagen i Norden med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och
Storbritannien. Bolaget producerar och distribuerar film och TV-serier för den nordiska och
internationella marknaden, och driver streamingtjänsten SF Anytime. SF Studios ingår i Nordens
största mediebolag Bonnier.

Om Crazy Pictures

Crazy Pictures är Filmkollektivet från Norrköping. De har gjort sig mest kända för sina actionladdade
och hypade kortfilmer Poesi för fiskar på Youtube och för sin spektakulära debutlångfilm Den
blomstertid nu kommer som blev en enorm succé över hela världen. Under sina 13 år som
produktionsbolag har de byggt ett välkänt varumärke tätt kopplat till spektakulära och visuella
berättelser som känns i magen.
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