STUDIO S ENTERTAINMENT
"Jag vill inte leva i ett land utan Cykeltjuven på DVD!"
Citatet är hämtat från ansvarig utgivare SEO ur en artikel i Tidningen Vi om Studio S
Entertainment, uppmärksammade för sin stora utgivning av filmer som nämns bland
historiens främsta verk. Cykeltjuven, Ärans väg, Spelets regler, Sunrise, Rom - öppen stad, I
nattens hetta, King Kong, Cabirias nätter och De magnifika Ambersons är några av titlarna
som spottats ut från Studio S-fabriken sedan starten. Och då har inte nämnts den stora flora
svenska klassiker som gjort succé på senare år, där Den stora pilsnerboxen hittills sitter högst
på tronen.
Nyss släppte vi även Den stora hembiträdesboxen, i höst väntar en uppföljare till
Pilsnerboxen, Den stora Alice Babs-boxen, Den stora Bo Widerberg-boxen, men också vår till
dags dato största biosatsning - Småkryp: Långfilmen (2D & 3D). Denna film visas på över 100
biografer runtom i hela landet och har efter en helg redan samlat in över 10 000 besökare!
Tillsammans med systerbolaget Njutafilms har Studio S specialiserat sig på filmer som de
mest hängivna fansen gapar högst efter. Utöver etablerade klassiker har vi även gett ut så
udda fåglar som krigsfilmen Inglorious Bastards (originalet bakom Tarantinos storfilm), ett
tjugotal Louis de Funès-komedier, filmrecensenten Ronny Svenssons favvofilm Vi som
älskade varann så mycket och japanska Oscarvinnaren Avsked.
Filmbolaget Studio S grundades 2007 och Njutafilms redan 2001. Vi distribuerar våra titlar till
alla större nätbutiker och andra kedjor i Sverige och beställningarna hanteras av lagret i
Klavreström, medan huvudkontoret sitter i Stockholm. Bolagen delar på DVD-lagret som
sedan 2010 huserar i Noma industriområde i Klavreström. Med det goda ryktet som de
tillskansat sig hos alla större butikskedjor i Sverige, växte lagret ordentligt under 2013 efter
att filmbolagen Folkets bio, TriArt och Klubb Super 8 flyttat sin DVD-distribution till samma
lager.
Till september planerar vi att sälja svenska klassiker och Pilsnerboxar under Rosdaladagen.
Hoppas så många som möjligt kan dyka upp då.
För mer info om bolagen och aktuell utgivning både på bio och DVD - se
www.studiosentertainment.se och www.njutafilms.com.
/ Johan Weilander, lagerchef

