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The Sense of Touch

Jean-Charles Mbotti Malolo
FR & CH / 2014 / 14’

Chloé en Louis zijn heimelijk verliefd op elkaar.
Ieder woord is een beweging, iedere zin een
choreografie. Prijswinnende Franse animatie
over liefde in een geluidloze wereld.

Zepo

César Díaz Meléndez
ES / 2014 / 3’

Op een koude winterochtend gaat een klein
meisje op zoek naar brandhout, maar vindt een
bloedspoor. Een grimmig sprookje geïnspireerd
op de Spaanse Burgeroorlog geheel gemaakt
uit zand.

Uncanny Valley

Paul Wenninger
AT / 2015 / 13’

Honderd jaar geleden bevond Europa zich
midden in het gruwelijkste conflict dat het
continent ooit gekend had. Paul Wenningers
stop-motionfilm met echte acteurs neemt
de kijker mee de loopgraven in en bevraagt
tegelijkertijd hoe wij met ons verleden omgaan.

Piano

Kaspar Jancis
EE / 2015 / 10’

Marta heeft een tweedehands piano
gekocht en probeert deze thuis te krijgen.
Albert probeert Paula te vertellen dat hij
van haar houdt. Een politieman droomt van
parachutespringen, Mirjam van koorddansen.
Een bij probeert een raam uit te vliegen. En
plots komt alles samen.

Mrs. KABAGODZILLA
Moe Koyano
JP / 2014 / 9’

Mrs. Kabagodzilla en haar dochter zijn
onafscheidelijk. Als moeder in het ziekenhuis
belandt dwingt dit haar dochter om over het
verleden na te denken en zich op de toekomst
te bezinnen. Fraaie handgemaakte Japanse
animatie.

Sleepwalker

Theodore Ushev
CA / 2015 / 4’

Theodore Ushev heeft zich de afgelopen
gevestigd als een van de grote namen in de
abstracte animatie en Sleepwalker onderstreept
die status maar weer eens. Een vrolijkmakende,
surrealistische reis gebaseerd op een gedicht
van Federico García Lorca.

In Deep Waters

Sarah van den Boom
FR & CA / 2015 / 15’

Drie karakters, één probleem. Iedereen mist
wel eens iemand, maar kun je ook mensen
missen die je nooit gekend hebt? Franse
topanimatie in een verscheidenheid aan
technieken.

One of a Kind
Rok Predin

UK / 2014 / 4’
Een bezoekje aan de begraafplaats leidt tot een
ongekend staaltje omgekeerde evolutie. De
menselijke geschiedenis in een notendop met
komische ondertoon.

In Your Eyes

Julien Arnal
FR / 2015 / 6’

Op het lichaam van een man tekent zich de
oorlog af. Een grimmige studentenfilm over
omgaan met trauma.

Leftover

Tibor Banoczki & Sarolta Szabo
FR / 2014 / 14’

Wat betekent het om alleen te eten in onze
maatschappij? Een geanimeerde bloemlezing
over eenzaamheid en etensresten.

Teeth

Daniel Gray & Tom Brown
UK / 2015 / 6’

Soms hechten we vooral aan dingen die direct
bevredigend zijn, terwijl we andere dingen
vergeten. Het leven door de ogen van een
man met een orale obsessie. Vanavond goed je
tanden poetsen!

Life With Herman H. Rott
Chintis Ludgren
EE / 2014 / 11’

Herman de rocker-rat woont in z’n eentje in een
morsige flat. Wanneer een bezorgde muis hem
besluit te helpen ontvouwt zich een moeilijke
relatie. Is het überhaupt wel mogelijk om met
Herman samen te leven?

