WILD LIFE

AMANDA FORBIS & WENDY TILBY
2011 / CA / 14'

In 1909 is het leven hard voor
een onervaren Engelsman in de
Canadese wildernis, zeker als je
vooral van vogels kijken, badminton en een stevige borrel houdt.
Genomineerd voor een Oscar.

BRADLEY MANNING HAD
SECRETS

ADAM BUTCHER
2011 / UK / 6'

EL EMPLEO

SANTIAGO BOU GRASSO
2008 / AR / 7'

Wat zou jij doen als je toegang
had tot een schat van geheime
informatie? Een geanimeerde
chat conversatie met politieke
boodschap.

Deze Argentijnse short geeft een
geheel nieuwe betekenis aan het
woord werkverschaffing. Winnaar
van meer dan honderd
internationale awards.

MODERN NO.2

MIRAI MIZUE
2011 / JP / 4'
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BETWEEN BEARS

ERAN HILLELI
2010 / IL / 5'

Een beer die zich scheert is
aanleiding voor een levenslange
queeste in deze dromerige afstudeerfilm gemaakt voor de Bezalel
Academy of Art and Design.

LA DEMOISELLE ET LE
VIOLONCELLISTE

JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
1964 / FR / 9'

THE SAGA OF BIORN

BENJAMIN KOUSHOLT
2011 / DK / 7'

Melancholische Franse klassieker
waarin het spel van een cellist een
vrouwelijke garnalenvisser bijna
fataal wordt. Deze leganimatie op
muziek van Edouard Lalo won de
Annecy Grand Prix in 1965.

Bîorn de Viking is oud en wil graag
heroïsch sterven, maar dat blijkt
lastiger dan verwacht. Grappige
computeranimatie van de Deense
Animation Workshop.
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Mirai Mizue maakt deel uit van
een groep jonge Japanse filmmakers die de grenzen va de animatie
verkennen. Het abstracte Modern
No. 2 lijkt computeranimatie, maar
werd beeldje voor beeldje met de
hand op grafisch papier getekend.

THE GLOAMING

NOBRAIN
2010 / FR / 12'

De laatste man op aarde creëert
een nieuwe wereld, maar dit
project loopt al snel uit de hand.
Deze prachtige combinatie van
stop-motion en traditionele
animatie van het Franse collectief
Nobrain is een internationaal
festivalsucces.

ON THE WATER

YI ZHAO
2010 / NL / 8'

Het leven verbeeld als een reis op
water, met alle ups en downs van
dien. Afstudeerfilm voor de Akademie voor Kunst en Vormgeving
St. Joost.

MOXIE

STEPHEN IRWIN
2011 / UK / 6'

Het leven van een beer wordt er
zeker niet minder gestoord op
als zijn moeder overlijdt in deze
bizarre zwart wit short. En dan is
er ook nog het ‘slechte ding’...
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QUEST

THOMAS STELLMACH
1996 / DE / 11'

Klassieke stop-motion en zandanimatie die in 1997 een Oscar won.
De queeste om water te vinden
leidt een zandmannetje door
verschillende werelden. Geheel
handgemaakt in meer dan 19.000
shots.

THE RENTER

JASON CARPENTER
2010 / US / 10'

Op visite bij oma en haar
griezelige huurder wordt een
angstaanjagende en verwarrende
ervaring in deze Amerikaanse
short. Genomineerd voor een Annie Award.

PATHS OF HATE

DAMIAN NENOW
2010 / PL / 11'

Een dog fight die doorgaat tot na
de dood levert adembenemende
beelden op in deze Poolse top
animatie. Een bewegende graphic
novel over de demonen die in ons
allemaal schuilen.

