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Sedan barndomen har den ansvarsfulle Samuel ensam fungerat som förälder åt sin egen pappa. När Samuel träffar Cleo väcks 
ett hopp om frigörelse och att få leva ett eget liv. Men kärleken och medberoendet till den excentriske pappan håller honom 
fast. En dramakomedi baserad på en sann historia.

Kungen av Atlantis är en självupplevd berättelse full av absurd humor, starka känslor och mycket kärlek om en schizofren pappa 
som tror han är kung och en son som försöker hålla honom på jorden.

Filmen baseras på Simon Settergrens egen erfarenhet av att växa upp med sin schizofrena pappa. Genom att berätta sin histo-
ria hoppas han kunna bidra till en förändring kring de fördomar och skam som är förknippade med schizofreni. 

Han har tidigare skrivit kortfilmerna Ett Hopp och Kerstin Ström som har deltagit på filmfestivaler. Manuset till Kungen av 
Atlantis har tilldelats Anders Sandrews Stiftelses filmstipendium. Simon har medverkat som skådespelare i kortfilmer, långfilmer 
och TV-serier. Kungen av Atlantis är Simons långfilmsdebut som manusförfattare.

Ursula Fogelström har skrivit över 30 pjäser som satts upp på teatrar landet över. Hon har studerat dramaturgi på Teaterhögskolan 
i Stockholm och är utbildad skådespelerska från Teater- och Operahögskolan i Göteborg. Som skådespelerska har hon varit 
verksam på bl.a. Stockholms och Göteborgs Stadsteater.
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SONI JORGENSEN – PRODUCENT 
Jorgensen har nyligen producerat den prisbelönta kortfilmen 
Flickan med svavelstickorna genom hennes bolag Interga-
lactic Partners, med stöd från SFIs filmkonsulent för barn & 
ungdom Jenny Gilbertsson, i samproduktion med den Oscar-
belönade danske producenten Kim Magnusson och Björne 
Larson Film. Soni har tidigare arbetat som TV-producent och 
arbetar även som dramaturg och manusförfattare. Som 
skri vande producent innehar hon en unik expertis inom 
historieberättande och är ofta direkt involverad från manus-
utveckling till det slutgiltiga klipparbetet. Kungen av Atlantis 
är hennes debut som långfilmsproducent.

MIKAEL FLODELL – EXEKUTIV PRODUCENT
Flodell är en prisbelönt kreativ producent, manusförfattare 
och regissör. Hans karriär innefattar alla format inom film 
och TV. Han drev prisbelönta produktionsbolaget Flodellfilm. 
Genom arbetet som ägare och producent av produktions-
bolaget Drama Svecia har han förärats med Guldbaggar 
och tre internationella utmärkelser för långfilmen Underbara 
Älskade. Tre internationella priser för långfilmen Änglavakt. 
Berlinvinnare med kortfilmen En Del Av Mitt Hjärta samt 20 
internationella priser. Slutligen har han tilldelats ytterligare 
15 festivalvinster för kortfilmerna Goda Råd, Want to See 
Something, När Elvis Kom På Besök samt Fuga. Just nu 
producerar Flodell en TV-serie om Raoul Wallenbergs liv.


