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Als in een droom verrijst in de ochtendmist een gigantische
os uit de natte aarde. Al snel verschijnt ook een hebberig
volk dat de os kost wat kost wil bedwingen. Metaforische en
wonderschone stop-motion op muziek van Modest
Mussorgsky. Winnaar van de award voor beste animatiefilm
op International Short Film Festival Clermont-Ferrand 2013.

EDITIE 7

Bydlo

Geïnspireerd door een kopie van een cd vol thuis opgenomen
liefdesliedjes, besloot Sara Gunnarsdóttir een oral history te
maken van outsider artist Daniel C. Een portret van een man
die eigenlijk niemand kent.

Hij staat op, zij blijft nog even liggen. De geluiden van zijn
ochtendritueel vormen de soundtrack voor haar droom in
een schilderachtig spel met kleur en zwart. Bachelor
afstudeerproject voor de Hochschule Design+Kunst in
Luzern.

Crazy For It

“Ik wilde deze film maken om een impuls in het leven vast te
leggen”, schrijft Yutaro Kubo over Crazy For It. Een
dollemansrit door een wirwar van animatiestijlen met
stuwende soundtrack, gemaakt als afstudeerproject voor
Tokyo Polytechnic University.

We May Meet,
We May Not

Diep in een bos worstelt een moeder met haar opgroeiende
dochter in een visueel verbluffende short die iedere vierkante
centimeter van het beeld benut. Een Litouws sprookje over
onafhankelijkheid en adolescentie in een unieke stijl.

Swarming

Een sadistisch jongetje vindt een dode vogel vol met
krioelende insecten en begint er mee te spelen, maar de
kleine beestjes zijn lang niet zo weerloos als het lijkt.
Afstudeerfilm voor de Turku Arts Academy in Finland.

Yutaro Kubo
2012 / JP / 4'

Skirmanta Jakaite
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Natasha

Roman Klochkov
2012 / BE / 14'

Maak je eigen flipboekje! In de programmaboekjes van de komende edities vind je blaadjes voor
het maken van een flipboekje. Knip ze uit via de lijntjes, leg ze op nummer op elkaar en bindt
het stapeltje aan de linkerkant (waar de nummers zitten) vast met een elastiekje. Na elke editie
wordt de stapel groter en groter. Veel kijk- en flipplezier!

De Russische beer Nicolaï is naar Europa gevlucht om zijn
grote liefde te bewijzen dat hij geen loser is. Om haar te
tonen dat hij ‘the one and only’ is wil hij zo snel mogelijk
verblijfsdocumenten te pakken krijgen, maar dit blijkt
moeilijker dan gedacht. Winnaar van de award voor beste
animatie op het filmfestival Leuven Kort.
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Father

Vijf regisseurs, vijf animatiestijlen, één thema: wat zou jij
tegen je verdwenen vader zeggen als dat nog kon? Onder
leiding van Ivan Bogdanov gingen de vijf regisseurs een
onmogelijke dialoog aan op basis van waargebeurde
verhalen. Deze animatiedocu won onder andere de award
voor beste korte animatie op Anim’est festival in Boekarest.

Nightingales in
December

Nightingales in December is een onbesuisde trip door
Theodore Ushevs karakteristieke schilderachtige wereld.
Een geheugentrip in een opzwepende cocktail van beeld en
geluid.

Prita Noire

Ooit waren er twee zussen, waarvan er maar een opgroeide,
terwijl de ander zo klein bleef als een pop. Griezelige
combinatie van pixilation en stop-motion uit Mexico.

Noise

Samen met Katarzyna Kijek maakte Przemysław Adamski
videoclips voor onder andere Röyksopp, Oi Va Voi en We Cut
Corners. Het is dan ook niet vreemd dat Noise over geluid
gaat: een knap pixelation moordmysterie met een
synesthetisch sausje.

Viewpoint

Wilde, kleurrijke en visueel experimentele animatie over
gebrek aan zelfvertrouwen uit Zuid-Korea. Wat is de beste
afweer tegen een moeder met losse handen? Een cocon van
je haar maken, natuurlijk! Geselecteerd voor ClermontFerrand, Krakow Film Festival, Animafest Zagreb en vele
andere festivals.

Yonalure: Moment
to Moment

Het mannetje in de maan speelt de hoofdrol in dit liefdevolle
Japanse gedicht over de nacht. De klok tikt, de huizen
wiegen, de maan doolt. Een speelse animatie over een
hemellichaam dat eindeloos fascineert. Met muziek van
Shugo Tokumaru.

Big House

Een warme zomernacht, een tapijt en een inbreker zijn de
ingrediënten voor een symfonie van geluiden en gebaren in
deze bijzonder grappige Estse animatie.
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