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Programma

In The Air Is
Christopher Gray

Christopher Gray houdt stiekem al heel lang van Stacey.
Misschien kan een stunt met een ﬁets en een python
haar hart winnen? Nieuwe, grappige en al even minimalistische ﬁlm van de maker van Keith Reynolds Can’t Make
It Tonight (2007). Nederlandse première!

Here and the Great
Elsewhere

Astigmatismo

Een verloren bril leidt tot een perfect samenspel tussen
beeld en geluid. In een wazige wereld van schimmen
probeert een slechtziend jongetje verwoed zijn weg te
vinden. Een ritmische ﬁlm die desoriënteert en hypnotiseert.

But Milk Is
Important

Ooit was er een kleine, besnorde Oostenrijker wiens
droom het was fascistisch dictator te worden. Nee,
niet in Duitsland, in Oostenrijk! Heldenkanzler vertelt op
satirische wijze het verhaal van Engelbert Dollfuss, één
van de meest omstreden personen in de Oostenrijkse
geschiedenis.

Peau de Chien

Men zegt dat baasjes op hun honden gaan lijken, maar
in Peau de Chien gebeurt het omgekeerde: om zijn
huid te redden neemt een hond de identiteit van een
man aan. Knappe fotocollage-animatie uit Frankrijk
met politieke boodschap.

Fly Mill

Een molenaar, eenden, vliegen en jagers spelen de
hoofdrollen in deze kunstige stop-motionﬁlm uit Estland. Een spel met perspectief en porselein, gemaakt
als afstudeerproject voor de Estonian Academy of Arts
in 2011.

La Noria

In een klein dorpje stopt de tijd als een vader zijn
zoon verliest. Karla Castañeda liet zich inspireren door
auteurs als Octavio Paz, Juan Rulfo en Gabriel García
Márquez bij het maken van deze stop-motion animatie
met prachtige poppen en voorzien van een heerlijke
soundtrack.

Why Elephants

Op sommige ogenschijnlijk simpele vragen is geen
antwoord. “Waarom teken je altijd olifanten?” is er
zo één. Experimentele short uit Kroatië met prachtig
kleurenpalet.

Noodle Fish

Pin screen animatie kun je op allerlei manieren maken,
bijvoorbeeld van duizenden rijstnoodles! Een eetbaar
Zuid-Koreaans sprookje over een vis die graag het water uit wil. Winnaar van de award voor beste animatie
op Warsaw Film Festival.

Soeur et Frère

Een zorgeloze dag op het strand neemt een onverwachte wending wanneer een zus haar broers geheim
ontdekt. Oogstrelende afstudeerﬁlm gemaakt voor de
Franse animatieschool La Poudrière.

Pandas

Evolutie kan raar lopen, zeker bij de pandabeer met
zijn beperkte dieet en aparte uiterlijk. De panda’s in
deze afstudeerﬁlm van Matúš Vizár leiden een onbekommerd leven in het bamboebos. Totdat de mens
ingrijpt! Humoristische animatie in sneltreinvaart uit
Tsjechië.

Norman

Norman staart te veel. Geobsedeerd door kleine details
loopt hij door de stad. Je moet oppassen met vreemde
mensen. Je weet nooit wat ze kunnen doen. Winnaar
van de Jean-Luc Xiberras Award voor beste eerste ﬁlm
op Annecy 2013.

Felix Massie
2013 / UK / 10'

Nicolai Troshinsky
2012 / ES / 4'

Heldenkanzler

Benjamin Swiczinsky
2012 / AT / 13'

Anu-Laura Tuttelberg
2011 / EE / 7'

Marko Meštrović
2012 / HR / 8'

Marie Vieillevie
2012 / FR / 4'

Robbe Vervaeke
2012 / BE / 10'
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Michèle Lemieux
2012 / CA / 14'

Meubilair heeft ook weleens een feestje nodig. Korte
Ivan Mirko Senjanović Kroatische animatie gestoeld op stevige muziek.
2012 / HR / 2'
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Een mensenschuwe man wordt plots gevolgd door
een groot, wit wezen. Een spannende Noorse animatie met prachtige sets en een zeer hoge aaibaarEirik Grønmo Bjørnsen & heidsfactor. Winnaar van tal van prijzen voor beste
Anna Mantzaris
studentenﬁlm.

2012 / NO / 11'

Nicolas Jacquet
2012 / FR / 13'

Karla Castañeda
2011 / MX / 8'

Jin-Man Kim
2012 / KR / 10'

Matúš Vizár
2012 / CZ / 11'

Fooiennon
Haus Muzik

In de jaren dertig ontwikkelden Alexandre Alexeïeﬀ en
Claire Parker de pin screen animatietechniek, waarbij
een scherm met 240,000 spijkers werd gebruikt om
clair-obscur zwart-witanimatie te maken. Michèle Lemieux schetst met deze techniek een wonderschone
overpeinzing over leven en dood.
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Volgend jaar weer van KloosterKino genieten?
Sponsor onze fooiennon met €5 en krijg een
KloosterKino button!

