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The Lighthouse

Simon Scheiber
NL / 2016 / 11’

Als een vuurtorenwachter een onverwachte
ontdekking doet wordt hij uit zijn
dagelijkse routine getrokken. Topanimatie
van Nederlandse bodem, gemaakt over
een periode van zeven jaar.

How Long, Not Long

Love

Réka Bucsi

HU / 2015 / 15’
In drie hoofdstukken laat deze poëtische
film zien wat het effect is van een
meteorietinslag op een verre wereld.
Prijswinnende animatie over affectie en
biomassa.

‘n Gewone blou Maandagoggend

Michelle & Uri Kranot

Naomi van Niekerk

DK / 2016 / 6’

ZA/ 2015 / 3’

Xenofobie, racisme en nationalisme lijken
dagelijkse kost op het moment. How Long,
Not Long probeert ons over onze grenzen
te laten kijken. Winnaar van de prestigieuze
Fipresci-prijs op het Annecy festival.

Een meisje maakt zich op maandagochtend klaar om naar school te gaan. In
de getto waar ze woont zijn geweld en
verlies alomtegenwoordig.

Of Shadows and Wings

Elice Meng & Eleonora Marinoni
FR / 2015 / 13’

In een maatschappij waarin alleen de
grootte van je vleugels telt, valt een
verbolgen vogel uit de toon. Vederrijk
politiek commentaar in een visueel
indrukwekkende animatie.

Pandemonio

Valerio Spinelli
IT / 2015 / 3’

Een caleidoscoop van monsters en
andere vreemde wezens op muziek van
de Italiaanse band Zu in een film geheel
gemaakt uit vilt.

Mila Fog

Marta Prokopová
SK / 2015 / 11’

Leegte, nacht en verlangen smelten samen
in deze poëtische, Slowaakse film over
onze band met de natuur.

Ivan’s Need

Veronica Montaño, Manuela
Leuenberger & Lukas Suter
CH / 2015 / 6’
Ivan heeft een obsessie met het kneden
van deeg, maar er schuilt wellicht geen
bakker in hem. Psychedelisch hoogstandje
in regenboogkleuren.

Rhizome

Boris Labbé

FR / 2015 / 11’
In één continue shot wordt een
ontwikkeling zichtbaar van oneindig
klein naar onbevatbaar groot. Een
overweldigende animatie geheel gemaakt
uit handgetekende figuren.

Journal Animé

Donato Sansone
IT / 2015 / 4’

Tussen 15 september en 15 november
2015 improviseerde Donato Sansone
dagelijks op basis van berichten in de
Franse krant Libération. Het resultaat is een
serie geanimeerde, politieke schetsen.

Of a Forest

Katarzyna Melnyk
PL / 2014 / 5’

Overdag bepaalt het menselijk ritme het
leven van een hond, maar ‘s nachts zijn
er alleen maar de geluiden uit het bos.
Subtiele handgemaakte animatie uit Polen.

Mr Madila

Rory Waudby-Tolley
UK / 2015 / 8’

“Eigenlijk is alles vooral niets. Als je
goed kijkt kun je het niets zien verborgen
tussen het iets.” Een serie geanimeerde
conversaties tussen een filmmaker en een
geloofsgenezer.

