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World of Tomorrow
Don Hertzfeldt
US / 2015 / 16’

Met World of Tomorrow maakte Don
Hertzfeldt voor het eerst de stap naar
digitaal en hoe! Een hallucinogene trip
door tijd en ruimte waarin een jong meisje
geconfronteerd wordt met haar verre
toekomst.

Black Tape

Nina

Veronika Obertová & Michaela
Čopíková
SL / 2014 / 17’

Het is niet eenvoudig om angst te
overwinnen. In een knap gemaakte
animatie van papier en vilt gaan een
timide jongen en een verwilderd meisje het
avontuur aan.

The Day of the Bleeding Gums

Michelle & Uri Kranot

Dimitar Dimitrov

DA / 2014 / 3’

BG/ 2014 / 5’

Een Israëlische soldaat en een Palestijnse
activist dansen samen een langzame
tango. Een korte film die in seconden een
decennialang conflict weergeeft.

Een animatiefilm tekenen op je
smartphone? Het kan! Indrukwekkend
staaltje swipewerk over een dag in het
leven van een Bulgaarse kunstenaar.

8 Bullets

Frank Ternier

FR / 2014 / 13’
In deze koortsige mixed-media-animatie
volgen we een gekwelde Fransman
tijdens een zoektocht door Taipei naar de
moordenaar op zijn familie.

Hotzanak, For Your Own Safety
Izibene Oñederra
ES / 2013 / 5’

“Ik zei dat ik een filmmaker was, maar dat
veranderde niets.” Reizen, veiligheid en
onmacht komen samen op een herkenbare
manier voor iedereen die weleens
internationaal onderweg is.

Fat and Skinny

Aleksandra Brozyna
PL / 2014 / 9’

Twee jongens leven in een wereld vol
eigen rituelen. Soms moet je terugkijken
om duistere geheimen bloot te leggen. Een
film over innerlijke honger.

The Elephant and the Bicycle
Olesya Shchukina

Small People With Hats
Sarina Nihei

UK / 2014 / 7’
Er zijn overal kleine mensen met hoeden.
Waar komen ze vandaan? Wat voeren
ze in hun schild? Een surrealistische,
handgetekende animatie met perfecte
timing.

Eager

Allison Schulnik
US / 2014 / 8’

Synthese van animatie en moderne dans
waarin kleurrijke kleifiguren, woekerende
natuur en sierlijke expressie samenkomen in
een griezelige droomwereld.

Loop Ring Chop Drink

Nicolas Ménard
UK / 2014 / 10’

Vrolijk gekleurde tragikomedie waarin
de levens van vier getormenteerde
stadsbewoners elkaar kruisen. Een absurde
visie op de moderne tijd zoals alleen de
Britten kunnen verzinnen.

Aubade

Mauro Carraro

FR / 2014 / 9’

CH / 2014 / 5’

Een olifant woont tussen de mensen als
straatveger. Op een dag ziet hij op een
aanplakbord een fiets die precies de juiste
grootte lijkt. Prachtige handgemaakte
animatie over de kleine en de grote
dingen in het leven.

De morgenstond heeft goud in de mond.
Contrastrijke ode aan het ontwakingsritueel
op een stuwende soundtrack met cello in
de hoofdrol.

