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We Can’t Live Without Cosmos
Konstantin Bronzit
RU / 2014 / 15’

Twee bevriende kosmonauten trainen
samen om hun droom waar te maken.
Een film over vriendschap, ambitie en
G-krachten die inmiddels vrijwel iedere
animatieprijs won die er te winnen valt.

Hunger

A Blue Room

Tomasz Siwinski

PL & FR / 2014 / 14’
Een man wordt wakker in een blauwe
kamer waaruit hij niet kan ontsnappen. .
Een vertelling in een knappe combinatie
van animatiestijlen die de David Lynchliefhebbers zeker zal aanspreken.

Half Wet

Petra Zlonoga

Sophie Koko Gate

HR / 2014 / 6’

UK/ 2014 / 7’

Alles dat leeft hongert naar iets: zaadjes
naar licht, vogels naar vliegen en mensen
naar elkaar. Handgetekende animatie met
honger als centrale metafoor.

Als we geboren worden, hebben we
hetzelfde vochtpercentage als een
banaan. Een bizarre Britse afstudeerfilm
over hopeloze liefde en kleine oogjes.

Isle of Seals

Edmunds Jansons
LV / 2014 / 6’

Op een grijs eiland wonen grijze jagers in
een wrede balans met grijze zeehonden.
Op een dag verschijnt een fotograaf om
dit alles vast te leggen. Hij blijkt al snel
een complicerende factor.

The Kitten

Shiva Sadegh Assadi
IN / 2013 / 11’

Een klein meisje woont bij onverschillige
ouders, die vooral bezig zijn met hun
eigen problemen. Op een dag worden er
katjes geboren in de tuin en verandert haar
wereldbeeld. Olieverfanimatie uit Iran.

Small Garden

Shunsuke Saito
JP / 2014 / 12’

Een wezentje wordt wakker in een
mysterieuze wereld, waar het langzaam
de regels moet leren. Al snel wordt
duidelijk dat het een offer zal moeten
maken. Verbluffend fantasierijke
3D-computeranimatie uit Japan.

Deep Space

Bruno Tondeur

Eclipse

Jacky de Groen
BE / 2014 / 6’

Een maansverduistering is als een nacht
binnen een nacht. Na het vallen van de
duisternis verliezen lichamen hun grenzen.
Een associatieve afstudeerfilm van
Belgische makelij.

Whole

William Reynish
DA / 2014 / 12’

Mira heeft liefdesverdriet en voelt zich leeg
vanbinnen. Een remedie van feestjes en
wodka wil maar niet werken, maar plots
dient zich een meer holistische oplossing
aan.

Rainy Days

Vladimir Leschiov

LV & CA / 2013 / 8’
Een oude Japanse man gaat aan boord
van een veerpont op weg naar een
onbekend eiland. Uitkijkend over het water
brengt de regen herinneringen terug aan
zijn jeugd. Meditatieve animatie geheel
geschilderd met inkt en zwarte thee.

Storm Hits Jacket
Paul Cabon

BE / 2015 / 7’

FR / 2014 / 13’

Brandons eerste ruimtemissie is buitenaards
leven vinden. Wanneer hij strandt op een
onbekende planeet blijkt overleven daar
een mentale en fysieke inspanning.

Terwijl het buiten stormt raken twee jonge
wetenschappers verwikkeld in een curieuze
combinatie van bedrijfsspionage en een
ménage à trois. Een humoristische sci-fi
comedy met psychedelische insteek.

