


Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anar-

kiaa on merkittävin ja suurin suomalainen elokuvatapah-

tuma. Kaupunkikulttuurin ystävät ja kyltymättömät cine-

fiilit kokoontuvat pääkaupunkimme elokuvateattereihin 

luomaan viilenevään syksyyn ainutlaatuista, lämmintä fes-

tivaalitunnelmaa.

Tänä vuonna 32. kertaa järjestettävä, vuonna 1988 perustettu 

tapahtuma juhlii elokuvataidetta ja esittelee ennakkoluu-

lottomasti rohkeita, ristiriitaisia ja visuaalisesti häikäiseviä 

uusia elokuvia. 

R&A rikastaa pääkaupungin elokuvatarjontaa tuomalla teat-

tereihin ajankohtaisia elokuvia, joita  Suomessa ei muuten 

olisi valkokankaalla mahdollista nähdä. Ohjelmistossa on 

pitkää fiktiota, dokumentteja ja lyhytelokuvaa ympäri maa-

ilman. R&A on suomalaisen elokuvakulttuurin kivijalka ja 

pelkäämätön uudistaja, joka avartaa ajattelua ja kannustaa 

keskustelemaan, pohtimaan ja iloitsemaan. 

Joka vuosi tapahtumassa vierailee tunnettuja elo kuvantekijöitä 

kuten Spike Lee, Tilda Swinton, Shia LaBeouf, Danny Boyle, 

John Woo, Gaspar Noé, Pilou Asbæk, Baz Luhrmann ja 

Jacques Audiard.

H  R&A-yleisön keskimääräinen ikä on 26–38 vuotta. Kävijöitä 

löytyy kaikista ikäluokista. Noin 70 % yleisöstä on korkeasti 

koulutettuja.

H  Tapahtuman kävijöistä naisia on noin 60 %, miehiä noin 

35 % ja muuksi tunnistautuu noin 5 %.

H  Enemmistö yleisöstä vierailee festivaalilla toistuvasti, mutta 

vuosittain vähintään 10 % kävijöistä on ensikertalaisia.

H  Noin 15 % yleisöstä tulee Helsingin ulkopuolelta (muualta 

Suomesta tai ulkomailta).
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-brändi 
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RAKKAUTTA & ANARKIAA 
-lukuja

Syksyinen festivaali on kävijämäärältään Suomen ylivoimai-

sesti suurin elokuvatapahtuma ja samalla maan merkittävimpiä 

kulttuuritapahtumia. 2010-luvulla kävijämääräksi on vakiin-

tunut noin 60 000 katsojaa.

Rakkautta & Anarkiaa -festivaali valtaa syyskuussa Helsingin 

elokuvateatterit:

Festivaali tunnetaan myös vahvasta, vuosittain vaihtuvasta 

visuaalisesta ilmeestään, joka herättää tunteita ja keskustelua. 

Vuosittaisen R&A-trailerin julkaisu on niin ikään odotettu 

tapaus. Traileria esitetään festivaalin lisäksi verkossa ja mm. 

valtakunnallisesti Finnkinon elokuvateattereissa. 

Vuosittain R&A-festivaalilla vierailee vuosittain yli 150 toi-

mittajaa. Festivaalista ja sen ohjelmistosta kirjoitetaan satoja 

artikkeleita ja arvosteluja kotimaisissa ja ulkomaisissa medioissa. 

H  Noin 20 elokuvasalia

H  170 pitkää elokuvaa ja 190 lyhytelokuvaa yli 60 eri maasta

H  yli 500 näytöstä

H  Lukuisia yleisön rakastamia tapahtumia kuten ulkoilmanäy-

töksiä, kinokonsertteja, R&A Talks puheohjelmaa, klubeja, 

työpajoja, Pulpettikino koululaisnäytöksiä ja muita erityis-

näytöksiä. 

H  Yli neljäsosa näytöksistä on loppuunmyytyjä! Festivaalin 

gaalanäytökset myyvät usein loppuun minuuteissa.

H  YLE-yhteistyön myötä R&A-elokuvat tavoittavat yli  

400 000 katsojaa valtakunnallisesti.



markkinointimahdollisuudet
RAKKAUTTA & ANARKIAA 

-festivaaleilla

VALKOKANGAS-MAINONTA
H  mainosspotit valkokankaalla ennen festivaalinäytöksiä

NETTISIVUT: HIFF.FI
H  syksyisin yli 200 000 istuntoa ja yli 100 000 uniikkia käyt-

täjää, mainosbanneripaikka, bloginäkyvyys 

FESTIVAALIKATALOGI
H  2 600 kpl myynti pääkaupunkiseudun kirjakaupoissa ja 

elokuvateattereissa 

OHJELMAVIHKO
H  20 000 kpl ilmaisjakelu pääkaupunkiseudulla 

SOSIAALINEN MEDIA
H  Facebookissa yli 17 500 seuraajaa, Twitterissä yli 3 200 

seuraajaa, Instagramissa lähes 3 000 seuraajaa, uutis kirjeellä 

4 000 tilaajaa. 

R&A PODCAST
H  tavoita kuulijat uuden R&A -podcastin kautta.

MUU NÄKYVYYS
H  näkyvyys esitysteattereissa ja tapahtumissa: esitteiden jakelu 

ovella, istuimille, festivaalikeskuksessa 

OMAT FESTIVAALINÄYTÖKSET
H  elokuvanäytös omaan PR-käyttöön 

YRITYSLIPUT
H  festivaalilippuja omaan PR-käyttöön, oma aitio sovittuihin 

näytöksiin Bio Rexissä tai Savoyssa
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