Ny film utforskar Stockholms kreativa formel
Stockholm sägs vara en av de mest kreativa och innovativa platserna i
unicorns
och rankas av generation Z som en av de mest intressanta bland drömdestinationer. Men hur kommer det sig?

Valley,

Stockholm är en stad full av kreativitet, intryck och innovation. En stad som växer med dess människor och besökare. En stad som är beroende av internationella kreatörer,
visionärer och inspiratörer. I det dokumentära filmprojektet
Secret
internationella talanger, bosatta i Stockholm. Resultatet är en film som berättar genuina historier från internationell inflyttad talang i staden samtidigt som den porträtterar en
vardag i en av världens mest kreativa, innovativa och inspirerande städer.
Iolanda Leite, som flyttade från Lissabon till Stockholm med sin familj 2016 för att arbeta som lektor och utveckla sociala robotar vid institutionen för robotik, perception och
lärande på KTH.
Rorey Jones, som bytte Atlanta för Stockholm för nio år sedan för en karriär på Spotify och blev djupt förälskad i staden. Han bor nu här med sin hund Knut och kombinerar
ett livligt stadsliv med naturen.
Kamohelo Khoaripe, som lämnade sin hemstad Johannesburg för Stockholm för fem år sedan för att arbeta med musik. Han är nu frontman i Off The Meds, en
experimentell elektronisk DJ / Rap-kvartett.
The Secret Formula of Stockholm: https://youtu.be/uPtkH2KrHnA
Ladda ner filmen här:
http://mediabank.visitstockholm.com/search/videos
Bildbanksbilder från filmen, som också kan användas för att marknadsföra Stockholm:
http://mediabank.visitstockholm.com/
Secret Formula of

Invest Stockholm.

På den nylanserade sajten www.visitstockholm.com porträtteras Stockholm genom lokala Stockholmsambassadörer och besökaren bjuds in att upptäcka staden genom guider
skapade av Stockholmarna själva.

Budskap
What is the Secret Formula of Stockholm?
Stockholm is one of the most creative places in the world. What is it in the Stockholm DNA that
fosters this innovative spirit?
Meet three new Stockholmers - Iolanda from Lisbon, Rorey from Atlanta and Kamohelo from
Johannesburg, to find out what the secret formula of Stockholm is, according to them.

What is the Secret Formula of Stockholm?

Stockholm is a place where people get creative. The city is home to more billion dollar startups
per capita than most places in the world. Cultural and creative industries in Stockholm are
bigger than the entire Swedish food industry. Why is that? What is it in the Stockholm DNA
that fosters this innovative spirit?
Meet three new Stockholmers - Iolanda from Lisbon, Rorey from Atlanta and Kamohelo from
Johannesburg, to find out what the secret formula of Stockholm is, according to them.

Förslag på budskapsinriktning i SoMeinlägg
Talanger: Imagine your life in one of the most creative capitals in the
world.

Curious to know what Stockholm would do to you?
Investerare: Curious to know why talents are exceptionally creative in
Stockholm?
Fint out why Stockholm is one of the best cities in the world at attracting top
talents from around the globe.
Besökare: Why is it that people get exceptionally creative in Stockholm?
Who do you become when

in Stockholm?

What is it in the Stockholm DNA that you

experience anywhere else?

secret formula of
Stockholm är en stad full av kreativitet, intryck och innovation. En stad som
växer med dess människor. En stad som är beroende av internationella
kreatörer, visionärer och inspiratörer.
För att nå ut och få fler människor att se vilken stad Stockholm är och vad
den har att erbjuda har vi tagit fram en film. En film som berättar genuina
historier från internationell inflyttad talang i staden samtidigt som den
porträtterar en vardag i en av världens mest kreativa, innovativa och
inspirerande städer. I filmen, som är drygt 2 minuter, inspirerar vi tittaren
kreativitet. Vår förhoppning är att lämna tittaren med viljan att själv uppleva
secret formula of
Filmen är framtagen av Visit Stockholm och Invest Stockholm och
producerad av Garbergs Reklambyrå och Tarot Pictures. Regissör är Gustav
Bondesson, Tarot Pictures.

About

secret formula of

Stockholm is a city full of creativity, impressions, innovation, meetings and
talent. A city that grows with its people. A city that is dependent on
international creatives, visionaries and entrepreneurs.
In order to reach out and get more people to see what the city of Stockholm has
to offer, we have produced a film. A film that tells the true stories of
international talents in the city while portraying the everyday life in one of the
world's most creative and inspiring cities. In the film, which is just over 2
minutes, we inspire the viewer while we search for the "secret" behind
Stockholm's creativity, hopefully leaving the viewer with the desire to
to them.
The film is produced for Visit Stockholm and Invest Stockholm by Garbergs and
Tarot Pictures. Director is Gustav Bondesson, Tarot Pictures.

Medverkande internationella talanger:
Iolanda Leite flyttade från Lissabon till Stockholm med sin familj 2016 för
att arbeta som lektor och utveckla sociala robotar vid institutionen för
robotik, perception och lärande på KTH.
Rorey Jones bytte Atlanta för Stockholm för nio år sedan för en karriär på
Spotify och blev djupt förälskad i staden. Han bor nu här med sin hund Knut
och kombinerar ett livligt stadsliv med naturen.
Kamohelo Khoaripe lämnade sin hemstad Johannesburg för Stockholm
för fem år sedan för att arbeta med musik. Han är nu frontman i Off The
Meds, en experimentell elektronisk DJ / Rap-kvartett.

International talents featured in the film:
Iolanda Leite moved from Lisbon to Stockholm with her family in 2016 to
pursue a career as an Assistant Professor at the Department of Robotics,
Perception and Learning at KTH, developing social robots.
Rorey Jones swapped Atlanta for Stockholm nine years ago to work at
Spotify. He is now living here with his dog Knut combining a buzzy city life
with nature, proudly calling Stockholm his home.
Kamohelo Khoaripe left his hometown Johannesburg for Stockholm five
years ago to pursue a career in music. He is now the front man in Off The
Meds, an experimental electronic DJ/Rap quartet.
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