"Best Male Actor" på australsk filmfestival

Pressemelding: Skuespiller Morten Rudå vant lørdag Best Male Actor – Foreign Film - (Dark
Souls/Mørke Sjeler) på MUFF filmfestivalen i Melbourne, Australia.

Mørke Sjeler har tidligere i år vunnet pris for beste skrekkfilm i Swansea, England i mai 2010 og
Beste skrekkfilm publikumsprisen under Manhattan Film Festival i juli 2010.
Under São Paulo Terror Festival Internacional de Cinema Fantástico mottok den Honorable
Mention, og nå sist altså Best Male Actor i Melbourne.
Filmen skal videre til flere festivaler, blant annet til The Strasbourg International Film Festival,
Sao Paulos Cinefantasy Film Festival, samt The Oklahoma Horror Film Fest hvor den avslutter
festivalen.
Filmen ventes på norske kinoer i løpet av høsten.
Morten Rudå har medvirket blant annet i Bent Hamers ”O’Horten”, ”Sebastians Verden”, ”5
Løgner” og ”Kvinnen i mitt liv”.
På scenen spilte han Daddy Warbucks i både ”Annie” og ”Annie 2” med Elsa Lystad, ”La Cage
aux Folles” på Oslo Nye Teater, samt TV serien ”Jul i Tøyengata” med Zahid Ali.
Om filmen: En ung pike, Johanna, blir angrepet og øyensynelig drept. Hennes far mottar en
telefon fra politiet om hennes død i det hun kommer gående inn døren hjemme hos seg selv.
Merkelig ting skjer med Johanna, hun er desorientert, blir blekere og blekere og hun forsvinner
inn i sin egen verden.
Når hun begynner å få sterke anfall bestemmer hennes far (Morten Rudå) å finne ut hva som
har skjedd. Han kastes inn i en mørk reise av tapte minner, konspirasjoner og zombie-lignende
symptomer. Etter hvert avslører han mystiske mørke krefter i en bisarr verden som han
avdekker litt etter litt.
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For mer informasjon:
Cesar Ducasse (regi) 980 79 895
Maria Ducasse (scenografi) 936 68 088
Morten Rudå (Best Male Actor in a foreign film, MUFF, Melbourne 28. august, ’10), 993 00 735

http://www.addictfilms.net

Bilder fra filmen

Kjøp filmen her

2/2

