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Waves '98

Ely Dagher

LB / 2015 / 15’
In chaotisch, naoorlogs Beiroet begint
een tiener aan een reis die hem voor
altijd zal veranderen. Dromerige en
tegelijk spectaculaire film die in 2015 de
prestigieuze Palme d’Or voor beste kortfilm
won op Cannes.

Amélia y Duarte

Däwit

David Jansen

DE / 2015 / 15’
Als zijn moeder hem aan de zee
toevertrouwd, groeit Däwit op tussen de
wolven. Eenmaal volwassen begint een
enigmatische zoektocht naar vrede en
vergeving. Wereldwijd succesvolle animatie
geïnspireerd door de houtsnijkunst.

Erlkönig

Alice Guimarães & Mónica Santos

Georges Schwizgebel

PT & DE / 2014 / 8’

CH/ 2015 / 6’

Amélia en Duarte houden niet meer
van elkaar, maar hun wederzijdse
herinneringen blijven bestaan. Een
afdaling in het brein van twee ex-geliefden
die snakken naar vergetelheid.

Als een vader door een donker bos rijdt
met zijn zieke kind op de arm, wordt hij
belaagd door een monster. Gebaseerd op
Goethes bekende gedicht en muziek van
Schubert en Liszt.

Sea Child

Minha Kim

UK / 2015 / 8’
Een jong meisje op de grens van
volwassenheid wordt geplaagd door
nachtmerries. Gedreven door onrust besluit
ze haar moeder te gaan zoeken in de
nachtelijke stad.

Maku

Yoriko Mizushiri
JP / 2014 / 5’

Vloeiende lijnen en zachte kleuren
verleiden tijdens het eten van sushi. Een
subtiele, sensuele film op de grens tussen
het erotische en culinaire die vele prijzen
won.

A Coat Made Dark
Jack O’Shea

IE / 2015 / 10’
Als twee dieven bij toeval een jas met wel
hele diepe zakken buitmaken, ontvouwt
zich al snel een machtsstrijd. Ierse
afstudeerfilm met stevige dosis film noir.

Very Lonely Cock
Leonid Shmelkov

Cosmoetico

Martina Scarpelli
IT / 2015 / 5’

Was er iets voor de geboorte van het
universum? Bestaat het alleen omdat
wij het kunnen zien? Een filosofische,
Italiaanse afstudeerfilm over grote en kleine
dingen.

Otto

Salvatore Murgia & Dario Imbrogno
IT / 2015 / 2’

Licht en duisternis spelen de hoofdrollen
in deze korte Italiaanse stop-motionfilm.
Een metaforische strijd waarin de regels
constant veranderen.

Velodrool

Sander Joon

EE / 2015 / 6’
Als de sigaretten van een verslaafde
wielrenner opraken, heeft hij de hulp van
het publiek nodig om in de race te blijven.
Absurdistische Estse studentenanimatie met
kenmerkend gevoel voor humor.

Wolf Games
Jelena Oroz

RU / 2015 / 6’

HR / 2015 / 5’

Vandaag heeft deze haan z’n dag niet.
Wellicht dat morgen beter wordt? Russisch
absurdisme met boerderijdieren.

Een kleine wolf moet thuisblijven terwijl
haar broers jagen in het bos. Langzaam
nemen fantasieën over de jacht de
werkelijkheid over.

tijd voor pauze...
met een zelf gebrouwen
Kloëster IPA!

Manoman

Simon Cartwright
UK / 2015 / 11’

Glen moet aan zijn mannelijkheid werken.
Tijdens een cursus oerschreeuwen komt
eindelijk zijn innerlijke man naar buiten.
Prijswinnende poppenanimatie uit
Engeland.

