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Een week in de spotlights
is natuurlijk leuk.
Maar een jaar
is ongeveer 52x zo leuk!

Voor een filmmaker is het
Forum van de Regisseurs
natuurlijk een mooi podium.
Eindelijk de aandacht die jij
met je film verdient. Maar
bij de Dutch Directors Guild
staat de regisseur het hele
jaar door centraal. Wij komen
al jaren op voor de belangen

van regisseurs bij omroepen,
producenten, fondsen en
de politiek, op het gebied
van contracten, honorering,
auteursrecht en meer. Ook
bieden wij talloze momenten
om je 350 collega’s te
ontmoeten en kennis en
inspiratie op te doen tijdens

ledenavonden, seminars
en workshops. Word lid!
Meld je aan via onze website:
www.directorsguild.nl
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Een staalkaart van wat film kan zijn
De Forumfilms worden deze tweede editie ingeleid door
Casper Vandeputte, vaste gastregisseur van Theater Utrecht.

door Casper Vandeputte

Het Forum van de Regisseurs gemist op het Nederlands
Film Festival? Je kunt de ﬁlms ook thuis on demand zien.

In de selectie van het Forum van de Regisseurs zijn films opgenomen die
een duidelijke afzender hebben. Hoe verschillend ook in stijl en thematiek, allemaal zijn ze gemaakt met een zeer specifieke hand, vanuit één
eigenzinnig denkend hoofd, dat van hun regisseur.

Van 29 september t/m 27 oktober bij deze ﬁlmtheaters

Wie zichzelf de tijd gunt om het hele programma te bekijken, heeft aan
het eind van de rit een staalkaart gezien van wat film allemaal kan zijn.
Er lopen prachtige, excentrieke personages rond in deze films. Sommige
zijn gespeeld door een acteur, anderen bestaan gewoon echt, vaak zie je
als kijker het verschil niet. Archiefmateriaal van oude amateurcamera’s
en oogstrelende fotografie wisselen elkaar af, gestileerd, rommelig,
beklemmend leeg of overdonderend vol, het is er allemaal. De films uit de
selectie zijn eigenzinnig. Niet omdat ze zo graag eigenzinnig willen zijn,
maar omdat het verhaal het best op deze manier verteld kan worden.
Het forum is een ontmoetingsplek, en dat willen we deze week ook zijn.
Kennismaken met de regisseur en napraten over haar of zijn werk. Meer
te weten komen over wat dat is, regisseren, en hoe iedereen dat op eigen
wijze vorm geeft.

adv_FilmThuis_220x145_v2.indd 1
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Dat een schrijver kan plaatsnemen achter een bureau en de eerste woorden op papier zet om daar een eigen universum te scheppen, of een schilder in een atelier de eerste verfstreken op een doek zet, daar kunnen we
ons misschien wel iets bij voorstellen. Maar hoe creëer je een authentieke
eigen stijl als je verf kan terugpraten, en óók een mening heeft over zijn
positie op het doek? Als iemand anders dan jij de kwast bedient?
Die vragen staan centraal in het voorprogramma, waarin we kennis maken met de regisseur. In een klein halfuur proberen we de schedel van de
makers te lichten. In een gesprek dat wordt afgesloten met een scène,
een lied, een dagboekfragment gespeeld door vaste acteurs van Theater
Utrecht proberen we een korte tour te maken door deze hoofden voordat
we hun werk gaan zien.
We gaan naar muziek luisteren die essentieel was tijdens het maakproces
en tekeningen zien van scènes die nog gefilmd moesten worden. We gaan
Willem Frederik Hermans horen, maar ook Samuell Becket en Ingrid
Jonker. We praten na met de maker over de film, onder leiding van Dana
Linssen en Jan Pieter Ekker.
Casper Vandeputte is vaste gastregisseur Theater Utrecht
en samensteller van het voorprogramma bij de films.
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De terugkeer van het Forum van de Regisseurs

Niets is meer werkelijk, alles is waar
Elke film in de selectie van het tweede Forum van de Regisseurs
neemt een loopje met de werkelijkheid.

door Dana Linssen en Jan Pieter Ekker
2016 kan gerust het jaar worden genoemd waarin de grenzen tussen feit
en fictie in filmverhalen van alle kanten werden bestookt. Voor de tweede
editie van het Forum van de Regisseurs, de competitie op het Nederlands
Film Festival voor hemelbestormende films, selecteerden we de meest
opvallende documentaires en speelfilms van het afgelopen jaar. Bovendien
zijn we trots dat de NFF-première Waldstille van Martijn Maria Smits ook
bij ons te zien is.
Het zijn allemaal films die zich niet laten classificeren. Het zijn geen
speelfilms en geen documentaires. Het zijn films. Regisseur Kaweh Modiri
dropt in Bodkin Ras een fictieve vreemdeling met een duister geheim in
het Schotse stadje Forres, om zo een beter beeld te kunnen geven van hoe
de mensen daar naar zichzelf zoeken. Modiri noemt het een speelfilm.
Je zou het zelfs een genrefilm, een thriller kunnen noemen. Maar hoe
noemen we dan al die observaties van eenzaam drinkende mensen, die de
volgende dag weer met trillende handen aan het werk gaan? Hoe noemen
we de getuigenissen van de dorpelingen die over Bodkin praten alsof ze
hem werkelijk hebben gekend? Terwijl acteur Sohrab Bayat bij de bioscooppremière vertelde hoe verwarrend het soms voor ze was om hem als
de camera aanging met een andere naam aan te spreken?
History’s Future

Hetzelfde geldt voor twee films die samen bijna een double bill vormen
over de vraag hoe we ooit de ander kunnen kennen. Familieportretten
waarin ook de makers niet aan de aandacht van de camera ontsnappen.
Zelfs al blijven ze buiten beeld. Dan nog is de regisseur de onzichtbare
hand die stuurt: de echo van een stem die vragen stelt, zoals die van Ester
Gould in A Strange Love Affair with Ego, of de reflectie van een moderne
man met de camera in de badkamerspiegel in A Family Affair van Tom
Fassaert. Het zijn documentaires over mensen die hun leven fictionaliseren. Kun je dan wel helemaal eerlijk een waarheidsgetrouw verslag doen?
De strijd tussen fictie en documentaire is een rode draad in de Nederlandse filmgeschiedenis. Jarenlang leek het erop dat Nederland vooral een
documentaireland was. Verhalenvertellers waren we niet. Tot columnist,
filmcriticus en zelf filmmaker Jan Blokker op een gegeven moment zelfs
constateerde dat de Nederlandse speelfilmproductie het beste maar helemaal kon worden opgeheven.

Leentjebuur
Maar nu fictiefilmers leentjebuur spelen bij documentairetradities, door
meer te observeren, andere structurerende middelen gebruiken dan obstakels, doelen en oplossingen, hebben ze juist meer te vertellen dan ooit.
Het wegvallen van de scheidslijn tussen feit en fictie, het ontstaan van
hybride vormen van cinema, is zowel een symptoom van het postcinematische tijdperk (door de digitalisering zijn film en het filmische overal), als
een diagnose.

eendaags festival ter ere
van 28 jaar Mediafonds

This

is
Media

de kunst van
het maken

www.mediafonds.nl/thisismedia
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Als hybride films de vorm zijn, dan is de vraag naar identiteit het thema.
En er is werkelijk niet één film in de Forumselectie van dit jaar die ontkomt aan de vraag: wie ben ik? Wat is de mens?
Het meest expliciet wordt die vraag gesteld in Fiona Tans History’s Future: haar hoofdpersoon heet niet alleen M.P., naar ‘missing person’, hij is
niet alleen kwijt, maar hij is zichzelf ook kwijt. Hij lijdt aan geheugenverlies. “Als je je geheugen kwijt bent, dan ben je jezelf kwijt”, aldus Tan in
interviews rond de première van de film op het filmfestival Rotterdam en
de release dit voorjaar. “FIlm werkt net zoals ons geheugen”.
Het idee van film als geheugenmachine is al oud. Toch is het in onze databasemaatschappij ook weer een nieuwe gedachte. Door alle bewegende
en andere (gedigitaliseerde) media hebben we ons geheugen als het ware
geëxternaliseerd. Om ons te herinneren hoe iets was moeten we naar films
en foto’s kijken. Elke ervaring wordt gemedialiseerd.

Persoonlijke wanen
Als David Verbeek zijn getraumatiseerde dronepiloot in Full Contact
door hun geheugenlandschap laat dwalen, of als Boudewijn Koole W.F.
Hermans’ geoloog Alfred Issendorg in Beyond Sleep de weg laat kwijtraken boven de poolcirkel, dan laten zij ons geen reële locaties, landschappen, plattegronden, gebieden zien. Het zijn cinematopografieën, door de
camera geschilderde landschappen: spelend met scherpte en onscherpte,
met perspectief, afstand en nabijheid, en met een bedwelmende visuele
aantrekkingskracht. Zelfs de meest traditionele ‘speel-film uit het programma, Out of Love van Paloma Aguolera Valdebenito, laat zich bekijken
als een verslag van persoonlijke wanen: twee jonge mensen, verwikkeld in
de schijn van een romantische, en de werkelijkheid van een destructieve
relatie. Ze bedotten zichzelf, elkaar en de toeschouwer.

I
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Het Forum van de Regisseurs werd vorig jaar voor de eerste keer op het
Nederlands Film Festival georganiseerd. Auteurs- en artfilms hebben
nu hun eigen platform, waar het specifieke, het eigene en eigenzinnige
onderscheidend zijn. Een jury bestaande uit filmmakers Nanouk Leopold,
Nathalie Teirlinck en Robert-Jan Westdijk zal aan een van die films de
VEVAM Prijs van het Forum van de Regisseurs uitreiken. Die bestaat uit
een geldbedrag van 5000,- euro, te investeren in een nieuwe productie, en
een penning, ontworpen door de Utrechtse zilversmeden SUS.
De constatering dat film niet langer een doek of een venster hoeft te zijn,
was vorig jaar al de inspiratie voor een reeks op maat gemaakt voorprogramma’s. Dit jaar zochten we samenwerking met Thibaud Delpeuts
stadsgezelschap Theater Utrecht, en werd door huisregisseur Casper Vandeputte een overkoepelend dramaturgisch concept ontwikkeld om elke
film voorafgaand aan de vertoning van een extra perspectief te voorzien.
Wij hopen dat u na deze tweede editie van het Forum van de Regisseurs
in prettige verwarring achterblijft. Wat waar is, wat waan, wat fictie en wat
fantasie zal misschien niet zo eenduidig meer zijn. Maar wat film is des te
meer.
Jan Pieter Ekker en Dana Linssen zijn de curatoren van het Forum van
de Regisseurs.
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De (fe)male gaze in de Nederlandse film

Hun perspectief wordt jouw perspectief
Wat zou er zijn gebeurd als regisseur Boudewijn Koole
zijn Beyond Sleep had gemaakt met vrouwen in de hoofdrol?
Filmcriticus en romanschrijver Basje Boer schrijft over het
mannelijke en het vrouwelijke perspectief in de selectie van
het tweede Forum van de Regisseurs.

door Basje Boer
Een jongen beklimt een berg. Zijn rugzak is zwaar, de berg is steil. Kleine
haartjes bedekken het glooiende landschap. De jongen pakt zijn kompas
en navigeert. Het landschap ademt. Hij kijkt in een navel, begint te hakken in een bos schaamhaar. Het landschap richt zich op en kijkt verveeld
op hem neer. Het landschap is een mooie jonge vrouw. Ze heft haar hand
en slaat de jongen plat.
De blote reuzin wordt opgevoerd in de eerste tien minuten van Beyond
Sleep (Boudewijn Koole, 2016). Onhandige Alfred is net in Noorwegen aangekomen wanneer zij in zijn droom verschijnt. Maar wat betekent de droom? Dat Alfred in over his head is, dat zijn onderzoek in een
onherbergzaam en onverbiddelijk gebied even eng is als de eerste keer
seks? Voordat hij ging slapen, had Alfred het nog over zijn moeder. Moet
de imposante vrouw háár voorstellen?
Moeder, droomvrouw, meisje in de bus op wie Alfred indruk wil maken:
meer vrouwen zitten er niet in Beyond Sleep. De film, kun je beargumenBeyond Sleep

teren, gáát ook over zaken die veelal gezien worden als typisch mannelijk.
Over bewijsdrang. Over vaders en zonen. Over risico’s nemen en falen. Ik
doe een klein gedachtenexperiment. Wat als Koole écht was afgeweken
van zijn bronmateriaal – Beyond Sleep is de verfilming van W.F. Hermans’ Nooit meer slapen – en de hoofdpersonen in vrouwen had veranderd? Wat was het verfrissend geweest wanneer een vrouwelijke Alfred
stereotypisch mannengedrag had vertoond. De ambitieuze vrouwelijke
academicus bestaat, ik ken haar. Maar in deze film ligt zij een knap landschap te zijn; bestaat zij enkel in relatie tot de mannelijke hoofdpersoon.

Eendimensionaal
Een heteroseksuele man kijkt naar een vrouw. Hij passeert haar bijvoorbeeld op straat, waar zijn aandacht wordt getrokken door haar blote benen. Zijn blik is er een van begeerte, een blik die haar tot lustobject maakt.
Alles wat zij is, wordt teruggebracht tot één ding: seks. Alles wat er tussen
hen zou kunnen bestaan, wordt teruggebracht tot één ding: seks. Zijn blik
op haar is, kort gezegd, plat – en maakt daarmee ook haar eendimensionaal. Kan de vrouw “als de man” kijken? Maakt haar blik hem tot een
object? Ziet zij in hem – ontbloot bovenlijf, sterke bovenarmen, getrainde
kuiten, gespierde billen – louter seks?
In 1975 muntte filmcriticus Laura Mulvey de term ‘male gaze’. De male
gaze is feitelijk niets anders dan de blik van een man op de blote benen
van een passerende vrouw. Met dit verschil: de male gaze wordt gericht
door de lens van een camera. De male gaze is de blik van de cameraman,
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die het lijf van de actrice in beeld brengt. De male gaze is de blik van de
scenarist, die haar personage een minimum aan tekst (en persoonlijkheid)
toebedeelt. De male gaze is de blik van haar love interest, die haar enkel
seksuele aandacht schenkt. De male gaze is ook jouw blik, wanneer je de
film kijkt en de wereld voor even door hun ogen beziet. Hun perspectief
wordt jouw perspectief. Hun blik op haar blote benen wordt jóuw blik op
haar blote benen. Het is een blik die haar reduceert tot het antwoord op
een vraag: wil ik wel of geen seks met haar?

Duizenden gillende meisjes
Marianne wil begeerd worden. Onder het juk van haar vader voelde ze
zich een jeugd lang minderwaardig. Maar nu ze volwassen is, en aantrekkelijk, haalt Marianne haar eigenwaarde uit andermans blik op haar
lichaam. Ze wordt model: hoe meer mensen naar haar kijken hoe beter. Ze
wordt zwanger, ze wordt moeder. De vrijheid die ze in haar carrière vond,
wordt aan banden gelegd. En er is nog iets. Het moederschap maakt haar
onzeker. Vond ze het moeilijk om zich aan haar kinderen te binden? Waar
was ze bang voor? Met A Family Affair (2015) maakte filmmaker Tom
Fassaert een documentaire over Marianne, zijn oma. Ze is 95 en woont in
Zuid-Afrika. Haar relatie met haar kinderen, en dan vooral met Toms vader, is er een van aantrekken en afstoten. Haar relatie met Tom is anders,
maar niet minder complex. Ze is verliefd op hem, zegt ze wanneer hij naar
Zuid-Afrika is gekomen om haar te filmen.
Bestaat de female gaze? Is de female gaze duizenden gillende meisjes
bij een concert van The Beatles? Is de female gaze een bioscoopzaal vol
smachtende vrouwen bij Steven Soderberghs stripperfilm Magic Mike?
Kortom: is de female gaze een omkering van de male gaze? Eenzelfde blik
die diepte mist, gericht op de man. Dat die blik bestaat is evident. Maar
er is ook een andere blik van vrouwelijk verlangen: de geïnternaliseerde
male gaze. Zij, opgegroeid met films waarin mannen subject en vrouwen
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object zijn, bekijkt zichzelf als door een camera. Voelt de mannelijke
blik op haar lichaam. Vindt niet hem, maar zichzelf opwindend, bekeken
door zijn ogen. Ze wil begeerd worden, want alleen in haar begeerlijkheid
schuilt haar onkwetsbaar maakt. Marianne heeft nooit geleerd wat liefde
is. De liefde die ze voor haar kleinzoon voelt, verwart ze met een ander
gevoel van genegenheid: lust.

Narcisme
Als meisje had ik een vriendinnetje dat op me leek, met hetzelfde lange
blonde haar als ik. Maar zij was stoerder, durfde meer, praatte makkelijker. Ze was anders, en fantastisch hetzelfde. Tegen vreemden zeiden
we dat we zusjes waren, een tweeling zelfs. We droegen dezelfde kleren,
wilden één en dezelfde zijn. Door ons met de ander te vereenzelvigen, begrepen we wie we zelf waren. Ik probeer te analyseren hoe een vrouw naar
een andere vrouw kijkt. Is haar blik vrouwelijk of mannelijk? Misschien is
dat een verkeerde vraag. Wat ziet ze als ze die andere vrouw bekijkt? De
ander of zichzelf? Of allebei tegelijk?
Met A Strange Love Affair with Ego (2015) zet Ester Gould het particuliere verhaal van haar zus in een breder perspectief. De film heet over narcisme te gaan, de ziekte van onze tijd die zich verspreidt via sociale media.
Maar in de kern gaat de film over Ester zelf; over hoe zij zich tot haar zus
verhoudt. Rowan, de oudere, weet precies hoe ze aandacht moet genereren. Ester, de jongere, weet helemaal niets, laat staan wie ze is. En dus
wil ze Rowan zijn. Rowan vertrekt naar Londen. Aan haar zusje schrijft
ze dat de stad van haar is, ze is er gekomen om hem in te nemen. Ze gaat
naar Los Angeles, haar verhalen worden groter, waanzinniger. Ester wordt
sceptischer, er groeit een afstand tussen hen. Met A Strange Love Affair
with Ego volgt Ester Rowans route, vertelt ze over haar leven aan de hand
van andermans verhalen. Rowans weg zou eindigen in Nederland, met
therapie en de neus op de feiten. In haar film duidt Ester haar eigen fe-

male gaze: een adorerende blik die van Rowan een idool maakte, in plaats
van een mens.

Vrouwenfilm
Ik doe een gedachtenexperiment. Wat als Beyond Sleep door een vrouw
was gemaakt? Had zij een blote reuzin opgevoerd om de nietigheid van
haar hoofdpersoon invoelbaar te maken? Dit is geen retorische vraag, ik
vraag het me oprecht af. Dat films een mannelijke blik kunnen aannemen,
en hun publiek daarmee eenzelfde blik opdringen, weten we. Bestaat het
omgekeerde? Dwingt de female gaze van de regisseur ons een vrouwelijk
perspectief op? Ook dit vraag ik me hardop af. Wat is dat, een vrouwelijk
perspectief? Wat is een vrouwelijke film? Een kleine film, een tedere film,
over een klein onderwerp? Zo klein als een relatie?
Out of Love (Paloma Aguilera Valdebenito, 2016) laat zich makkelijk als
vrouwenfilm bestempelen. Want: een kleine film, over een klein gegeven.
(Man en vrouw ontmoeten elkaar, krijgen een relatie, maken ruzie en maken het uit.) Want: wellicht een autobiografische film, met actrice Naomi
Velissariou als stand-in van de regisseur. (Waar mannen kunst maken
die over heel de wereld gaat, wil het cliché dat vrouwen kunst maken die
over henzelf gaat.) Want: een film waarin een relatie vanuit vrouwelijk
perspectief wordt bekeken. (De film begint en eindigt met de vrouwelijke
hoofdpersoon.)
Zij heeft verlatingsangst, hij kan zich niet beheersen. Zij is onredelijk, hij
drinkt te veel. Zij is gemeen, hij is gewelddadig. De slechte eigenschappen
die Varya en Nicolai in elkaar naar boven halen, de gebreken waarmee ze
hun relatie keer op keer onderuit halen, zijn stereotypisch voor hun sekse.
Kort door de bocht: zij heeft alle karaktertrekken van een bitch, hij die
van een klootzak. Dat ze dat niet worden, geen genderclichés en geen bad
guys, komt doordat Aguilera Valdebenito van haar hoofdpersonages com-
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plexe, veelkleurige karakters maakt. En áls ze al nare mensen zijn, dan
zijn ze allebéi naar. Dit is geen film over de verliefdheid of de rancune van
een vrouw, geen film over haar positie ten opzichte van een man, geen film
over man versus vrouw, of zelfs maar over man én vrouw. Met al zijn schakeringen en nuances, met de psychologische diepte die Aguilera Valdebenito haar personages gaf, is Out of Love een film over twee mensen. Geen
film vanuit mannelijk, vrouwelijke of anderszins vernauwend perspectief,
maar bekeken met een blik die vrij is van subjectiviteit of vooroordeel. Dat
de film gemaakt is door een vrouw, doet niet ter zake.
Basje Boer is filmcriticus en romanschrijver. Haar van films doorweven
roman Bermuda verscheen dit voorjaar bij Nijgh & Van Ditmar.
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Kort! – Remember to
Check Out
Nederland / 2016 / 10 minuten
Regie

Hiba Vink

Scenario

Rifka Lodeizen

Montage

Wouter van Luijn (NCE)

Camera

Jefrim Rothuizen

Productie

Sabine Veenendaal, Jeroen Beker,
Submarine Film

Production design

Sanne van der Hoeven

Muziek
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Remember to Check Out
(Openingsprogramma, niet in competitie)

Het gegeven van Remember to Check Out is simpel: de dementerende bejaarde Boukje
(Pim Lambeau) zoekt in de tram contact met de andere passagiers. Haar liefdevolle blik
op de mensen om zich heen is onvoorwaardelijk, eigenbelang kent ze niet. Ze zoekt haar
thuis in de anderen. De veertiger Marcel (Mads Wittermans) voelt zich ontheemd, en
daardoor is hij onvrij; hij heeft last van stress en zorgen. Dankzij Boukje verandert Marcel; Boukje brengt Marcel dichter bij zichzelf. En Marcel brengt Boukje naar huis
Met Remember to Check Out willen regisseur Hiba Vink (Ode Ober, Midzomernacht) en
debuterend scenariste Rifka Lodeizen de bioscoopbezoeker naar de wereld laten kijken
als een kind. Een kind dat niet in verschillen denkt, maar wil verbinden. Kinderen herinneren ons eraan wie we zijn en tonen ons dat we elkaar nodig hebben. Dat er schoonheid
schuilt in de meest onverwachte gebeurtenissen. Dát verbindt.

Omroep

Dit poëtische kleinood, tot stand gekomen in het kader van Kort!, is mede door de
fraaie zwart-witbeelden van cameraman Jefrim Rothuizen tevens een fraaie ode aan
Amsterdam.

Met

Vertoning op het Forum van de Regisseurs

Nathan Wouters,
Teun Vandeputten
NTR

Pim Lambeau, Mads Wittermans

Website

submarine.nl

Donderdag 22 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2
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One Night Stand –
Planet Beauty
Nederland / 2016 / 46 minuten
Regie
Emma Westenberg
Scenario
Sarah Arnolds, Emma
Westenberg
Montage
Mieneke Kramer
Camera
Boas van Milligen Bielke
Productie
Marleen Slot, Viking Film
Production design
Vincent de Pater
Muziek
Haron Aumaj
Met
Sigrid ten Napel, René van
Zinnicq Bergmann, Raven
Aartsen, Tibor Lukács, Oren
Schrijver, Roman van der Werff,
Wilke Durand, Vera Lesavoy
Omroep
NTR, VARA, VPRO
Website
vikingfilm.nl
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Planet Beauty

(Openingsprogramma, niet in competitie)

Als de ambitieuze dokter Bonnie (Sigrid ten Napel) aan de slag gaat in Planet Beauty, de beste
cosmetische kliniek van het land, is ze er vast van overtuigd dat ze het leven van mensen
kan verbeteren door hun uiterlijk te veranderen. Haar drastische aanpak valt in de smaak;
Bonnie, die zelf min of meer het perfecte uiterlijk heeft, is al snel de populairste arts van de
kliniek. Van heinde en verre stromen mensen toe om zich door haar te laten behandelen.
Naarmate Bonnie meer in zichzelf gaat geloven, verliest ze de grip op de werkelijkheid en
verandert haar idealisme in een obsessieve geldingsdrang.
Regisseur Emma Westenberg studeerde cum laude af aan de Gerrit Rietveld Academie met
Het stilleven van Estelle en maakte vervolgens de kortfilm Je vriendin koopt een vis op
de markt, naar een scenario van Sarah Arnolds. De One Night Stand Planet Beauty is het
resultaat van hun tweede samenwerking, met opnieuw talrijke humoristische noten. Net als
in haar eerdere, volslagen eigen films heeft Westenberg weer veel aandacht besteed aan de
aankleding: de decors en de styling zijn net zo overtuigend als aan het bedrieglijk eenvoudige
verhaaltje over schoonheidsidealen.

Vertoning op het Forum van de Regisseurs

Donderdag 22 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2

18 I
Import
Nederland / 2016 / 17 minuten
Scenario en regie
Ena Sendijarevíc
Montage
Lot Rossmark
Camera
Emo Weemhoff
Productie
Iris Otten, Pupkin
Muziek
Ella van der Woude,
Juho Nurmela
Met
Alena Dzebo, Mario Knezovic,
Esma Hrusto, Aya Crnic
Distributie
Some Shorts
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Import

(Openingsprogramma, niet in competitie)

In 1994, ze was net zeven jaar, belandde Ena Sendijarević met haar ouders en oudere
zus in Nederland, op de vlucht voor de Joegoslavië-oorlog. Ze ontvingen een verblijfsvergunning en kregen een huis in Almen, een dorp in Gelderland met nog geen duizend
inwoners. Ze waren er de enige Bosniërs.
Thuis werd hier niet over gesproken, en Sendijarević stelde geen vragen. Voor de filmmaakster, wier Fernweh (2014) door de filmcritici werd bekroond als beste afstudeerfilm van de Filmacademie, vormde het schrijven van het script van Import een soort
alibi om het alsnog met haar ouders over hun achtergrond te hebben
In het ritmische, fraai gekadreerde, licht absurdistische filmpje werkt een Bosnische
moeder als schoonmaakster in een ziekenhuis, probeert een vader een schotelantenne
op de doorzonwoning te installeren en stelen de dochters de koektrommel van de buurvrouw. Autobiografisch? Alles had zo kunnen gebeuren, maar niks is zo gebeurd, aldus
Sendijarević; haar ouders hadden wel rotbaantjes, maar niet deze rotbaantjes.
De kortfilm ging afgelopen voorjaar in wereldpremière in het prestigieuze parallelprogramma Quinzaine des Réalisateurs van het festival van Cannes.

Vertoning op het Forum van de Regisseurs

Donderdag 22 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2
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Beyond sleep
Nederland, Noorwegen / 2016 /
107 minuten

Beyond Sleep

Scenario en regie
Boudewijn Koole
Montage
Gys Zevenbergen
Camera
Melle van Essen
Productie
Hanneke Niens, Hans de
Wolf, KeyFilm, Nordisk Film,
FilmCamp
Production design
Merete Bostrøm
Muziek
Alex Simu
Met
Reinout Scholten van Aschat,
Pål Sverre Hagen, Thorbjørn
Harr, Anders Baasmo
Christiansen
Distributie
September Film Distribution

In het begin van Beyond Sleep, Boudewijn Koole’s verfilming van Willem Frederik Hermans
lange tijd onverfilmbaar geachte existentialistische roman Nooit meer slapen (1966), heeft de
jonge geoloog Alfred Issendorf een nachtmerrie: een piepkleine Alfred staat in backpackersornaat in te hakken op de onderbuik van een naakte, slapende vrouw. Als ze hem als een mug
dreigt te pletten, schrikt hij wakker.
Het is een belangrijke scène, die duidelijk maakt dat de film die volgt anders dan anders
is. En dat het niet draait om het plotje dat in brokstukken wordt gepresenteerd; niet om de
meteorieten waarnaar Alfred op zoek is. Het voornaamste speelt zich af in Alfreds hoofd.
Daar wordt het pas interessant. Waar is hij bang voor? Wat houdt hem écht bezig als hij over
de eindeloze toendra’s van Noors Lapland sjokt met het oude kompas van zijn omgekomen
vader, naar wiens postume goedkeuring Alfred eerst en vooral op zoek lijkt?

Vertoning op het Forum van de Regisseurs:

Vrijdag 23 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2
In het voorprogramma van Casper Vandeputte laat Boudewijn Coole zien welke stappen hij
heeft doorlopen van literaire klassieker naar actuele film.
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Bodkin Ras
Nederland, Groot-Brittannië /
2016 / 79 minuten

Bodkin Ras

Scenario en regie
Kaweh Modiri
Montage
Jan De Coster
Camera
Daan Nieuwenhuijs
Productie
Raymond van der Kaaij,
Revolver Amsterdam, Inti Films
Muziek
Mohsen Namjoo
Met
Sohrab Bayat, Lily Szramko,
Eddie Paton
Distributie
Mokum Filmdistributie
Website
bodkinras.com/

Bodkin Ras zou een man uit een sprookje kunnen zijn. Zo iemand die aan komt lopen uit het
bos en alle harten steelt, die op een dag weer verdwijnt en over wie vervolgens nog generaties
lang liederen worden gezongen. Die mythische associaties bij het debuut van regisseur Kaweh
Modiri, dat tijdens het dilmfestival Rotterdam werd bekroond met de FIPRESCI-prijs van de
internationale filmkritiek, worden allereerst opgeroepen door het landschap waar de film zich
afspeelt: hoog in de Schotse Highlands, waar vreemdelingen uit het elfenrijk nu eenmaal eens
in de duizend jaar de oversteek naar de wereld van de mensen wagen. De Schotten kijken er
niet meer van op. Niet iedere vreemdeling is een elf, en niet elke elf is een lichtwezen. Waar
komt Bodkin met zijn donkere blik en olijfkleurige huid vandaan? Is hij een ongewenste
indringer, die in de kleine plattelandsgemeenschap Torres de rol van eeuwige vreemdeling
krijgt: ongekend, onbemind en onheilbrengend?
Modiri’s film is soms een documentaire, soms een in scène gezet verhaal, en soms een vreemde
thrillerachtige mengvorm die je heel dicht bij de personages brengt, met al hun onhebbelijkheden en kwetsbaarheden. In het gefluister van de wind van de naburige Noordzee die over
de hooglanden waait klinken gedachten en gedichten over wat het betekent om op de vlucht
te zijn.

Vertoning op het Forum van de Regisseurs

Zaterdag 24 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2
In het voorprogramma van Casper Vandeputte vertelt Kaweh Modiri hoe Samuel Beckett
hem de ogen opende.
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History’s Future
Nederland, Duitsland, Ierland /
2016 / 96 minuten

History’s Future

Regie
Fiona Tan
Scenario
Fiona Tan, Jonathan Romney
Montage
Nathalie Alonso Casale
Camera
Vladas Naudzius
Productie
Floor Onrust, Family Affair
Films, Vico Films, Rohfilm,
Antithesis Film
Production design
Patty Groot Bluemink
Muziek
Leo Anemaet, Ray Harman
Met
Mark O’Halloran, Dennis
Lavant, Anne Consigny, Christos
Passalis, Manjinder Virk,
Rifka Lodeizen, Brian Gleeson,
Johanna ter Steege, Selen
Savas, Jappe Claes, Michael
Pempelforth, Lisa Mies
Distributie
Cinéart
Website
familyaffairflms.nl

Beeldend kunstenaar Fiona Tan ziet haar eerste ‘feature length-film’ History’s Future als een
‘site specific’-werk – en de plaats is de bioscoop. De film borduurt voort op de tentoonstelling
Options & Futures, die ze in 2014 maakte voor de expositieruimte van het Rabobank-hoofdkantoor in Utrecht. Beelden die ze in de tentoonstelling filmde, keren terug in de film, die als
een soort spiegelpaleis fungeert.
History’s Future begint met het einde: als openingstitel verschijnt in manshoge letters ‘The
end’ in beeld. Vervolgens neemt Tan de koortsige hartslag van het hedendaagse Europa op, in
het kielzog van een naamloze man met geheugenverlies (Mark O’Halloran), die kriskras over
het continent zwerft. Onderweg ontmoet hij zijn echtgenote (Johanna ter Steege), een oude
geliefde en een nieuwe scharrel, een filosoferende zwerver (de Franse acteur Denis Lavant),
drankzuchtige werklozen en een sympathiserende taxichauffeur. En telkens vindt hij zichzelf
opnieuw uit.
Tan verweeft het fragmentarische fictieverhaal met documentairebeelden, literaire verwijzingen en found footage van protesten, oproer en onheil. Het resultaat is een wervelend filmessay, zonder eensluidende boodschap. History’s Future wil liever complexe vragen stellen
dan simplistische antwoorden bieden.

Vertoning op het Forum van de Regisseurs

Zaterdag 24 september, 21.45 uur, Louis Hartlooper Complex 2
In het voorprogramma van Casper Vandeputte trekt Fiona Tan alle archieven in ons hoofd
open.
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Out of Love
Nederland / 2016 / 101 minuten
Scenario en regie
Paloma Aguilera Valdebenito
Montage
Saskia Kievits
Camera
Jasper Wolf
Productie
Frans van Gestel, Arnold
Heslenfeld, Laurette Schillings,
Topkapi Films
Production design
Sanne van der Hoeven
Muziek
Juho Nurmela, Ella van der
Woude, Jiri Taihuttu, Gino
Taihuttu
Met
Naomi Velissariou,
Danil Vorobyev
Omroep
NTR
Distributie
Cinemien
Website
topkapifilms.nl/films/
out-of-love/
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Out of Love
Out of Love begint als een filmromance. Twee mensen, een jonge man en vrouw, ontmoeten elkaar in een vreemde stad. Ze kunnen overal vandaan komen, en de stad kan overal in
West-Europa zijn, waar mensen de luxe en de vrijheid hebben om onthecht te zijn van hun
omgeving, van hun werk, van het alledaagse. Ze worden verliefd. Zoals jonge mannen en
vrouwen dat al sinds het ontstaan van de cinema doen. Jaloersmakend. Omdat films nou
eenmaal uitgevonden zijn om toeschouwers ook verliefd te laten worden.
Heel lang laat debutante Paloma Aguilero Valdebenito je in de waan dat haar film ook over
die liefde gaat. En over de kleine dingen, zoals wie er opruimt en wie er kookt en of ze elkaar
wel genoeg zien. Haar film vlindert door hun gezamenlijke leven. Creëert ellipsen van onwetendheid. Langzaam blijkt dat Vanya en Nikolai hun demonen hebben meegenomen naar die
vreemde stad, en dat ze niet kunnen ontsnappen aan hun getroebleerde verleden. Ze zijn niet
vrij. Ze zijn op de vlucht. Ze hebben zichzelf, elkaar en de toeschouwer in de waan gelaten dat
hun liefdesrelatie zoet, zuiver en licht was, maar hij is gewelddadig, gemeen en zwart.
Huiselijk geweld is geen makkelijk onderwerp voor een film. Valdebenito zoekt het niet in
moraal of psychologie, maar in de langdurige ontrafeling van het gedrag van een labiele jonge
vrouw die keer op keer in de val van de destructieve relatie loopt.

Vertoning op het Forum van de Regisseurs

Zondag 25 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2
In het voorprogramma van Casper Vandeputte vertelt Paloma Aguilero Valdebenito over
echtheid en hunkering aan de hand van het toneelwerk van Sarah Kane en Sam Shepard.
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A Strange Love Affair with Ego
Nederland, Verenigde Staten /
2015 / 93 minuten

A Strange Love Affair with Ego

Scenario en regie
Ester Gould
Montage
Katarina Türler
Camera
Jean Counet
Productie
Joost Seelen, Zuidenwind
Filmprodukties
Muziek
Marc Lizier
Omroep
VPRO
Distributie
Cinema Delicatessen
Website
astrangeloveaffairwithego.nl/

Over de dromerige openingsbeelden van Ester Goulds indringende documentaire-essay
A Strange Love Affair with Ego verschijnen de woorden van de Nederlands-Schotse filmmaakster: ‘Waar wij opgroeiden gebeurde niet veel / Het enige opwindende was mijn wilskrachtige zus Rowan / Mijn grote zus, die in zichzelf geloofde / Het universum, zei ze me, /
voorziet in alles wat je maar wilt / Je kunt alles worden wat je maar wilt / Ik wilde haar zijn.’
Rowan leefde een groots en meeslepend leven. Voor de buitenwereld leidde Rowan een groots
en meeslepend leven. Totdat ze in 2007 tijdens een psychose zelfmoord pleegde. Ze was pas
32. In haar medische dossier las Gould naderhand dat een psycholoog bij haar grote zus de
diagnose narcistische persoonlijkheidsstoornis had gesteld.
A Strange Love Affair with Ego – die op het IDFA werd bekroond met de prijs voor de beste
Nederlandse documentaire – is geen feitelijke reconstructie van Rowans tragische leven,
maar een intuïtieve verbeelding van hoe Ester haar twee jaar oudere zus zag; haar bewondering voor Rowan vormt het uitgangspunt voor een prikkelend filmisch onderzoek naar de
behoefte om gezien te worden.

Vertoning op het Forum van de Regisseurs

Zondag 25 september, 21.45 uur, Louis Hartlooper Complex 2
In het voorprogramma van Casper Vandeputte vertelt Ester Gould over haar jarenlange onderzoek naar het ego – Tennessee Williams en William Butler Yeats gingen haar voor.

30 I
Waldstille
Nederland / 2016 / 90 minuten
Scenario en regie
Martijn Maria Smits
Montage
Ruben van der Hammen
Camera
Frank van den Eeden
Productie
Stienette Bosklopper,
Circe Films
Production design
Vera van de Sandt
Muziek
Rutger Reinders
Met
Thomas Ryckewaert, Jelka
van Houten, Maartje van de
Wetering, Zinsy de Boer, Johan
Leysen, Marie-Louise Stheins,
Jappe Claes, Olga Louzgina,
Oscar Van Rompay
Omroep
VPRO
Distributie
Contact Film
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Waldstille
Regisseur Martijn Maria Smits (zijn Kort! – Tussen man en vrouw gaat ook in première) keerde voor zijn tweede lange film (na de speelfilm C’est déjà l’été en het met
een Gouden Kalf voor Beste Actrice bekroonde tv-drama Voor Emilia) terug naar het
landschap van zijn jeugd. De film werd in en om het West-Brabantse Prinsenbeek opgenomen, zijn geboortedorp. Een keuze die past in de trend van nieuwe filmmakers die
terugkeren naar hun roots om universele verhalen te vertellen.
En waar zou zijn noodlotsdrama beter kunnen beginnen dan tijdens het Boemeldonckse carnaval, zoals Prinsenbeek in de carnavalstijd heet? Daar, in een roes van dans en
drank, waar emoties luidruchtiger en incoherenter worden naarmate de muziek harder
wordt, verliest hoofdpersoon Ben zijn vrouw in een auto-ongeluk. Eigenlijk is hij haar
al kwijtgeraakt voordat zij echt weg is. De hele film is een lange echo van wat er op het
moment van die noodlottige knal gebeurde. Er is schuld. Maar wat is schuld? En er is
boete. Maar er is twee jaar later ook een man die op geen enkele manier weet hoe hij op
die puinhopen van schuld en boete weer een nieuw leven kan, en mág opbouwen met
zijn dochtertje.
Smits is zo vertrouwd met zijn locaties dat de setting bijna documentair aandoet. Geen
opsmuk. Alleen observatie. De elliptische vertelstijl drijft de spanning ondraaglijk hoog
op. De kijker voelt zich een tijdelijke buurman met de neiging om zich overal mee te bemoeien, maar realiseert zich ook dat hij geen enkele invloed zal hebben op de verziekte
familierelaties, ego’s en emoties.

Vertoning op het Forum van de Regisseurs

Maandag 26 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2
In het voorprogramma van Casper Vandeputte vertelt Martijn Maria Smits over hoe je je
personages meer diepgang geeft aan de hand van de Deense schilder Vilhelm Hammershøi.

32 I

2e Forum van de Regisseurs

36e Nederlands Film Festival

I 33

A Family Affair
Nederland, Denemarken / 2015 /
115 minuten

A Family Affair

Scenario, regie, camera, geluid
Tom Fassaert
Montage
Claudio Hughes
Productie
Wout Conijn, Conijn Film,
Clin D’oeil Films
Omroep
KRO-NCRV
Distributie
Mokum Filmdistributie
Website
afamilyaffair.nl/

‘Hallo. Dag mammie. Dag mammie, hallo met Rob. Dag mammie, hallo, hoort u mij? Hoort
u mij? Ik wil graag met u praten.” Dat zijn de eerste zinnen van de documenaitre A Family
Affair van Tom Fassaert, die vorig jaar het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) opende. Ontroerend hoe onthullend zulke simpele zinnetjes kunnen zijn. Het
kinderlijke ‘Mammie’, het formele ‘u’. De herhaling. De hunkering. De spreker wil contact. Hij
wil gehoord worden. Hij wil iets zeggen. Maar wordt er wel geluisterd? We weten het niet. We
horen alleen zijn van ver komende stem door de telefoon, we zien het kalme deinen van de
zee. De oceaan die tussen Rob en zijn moeder ligt.
De man die we horen is de vader van documentairemaker Tom Fassaert. A Family Affair
onderzoekt de band tussen vader Rob en diens moeder. Waarom was die zo vreemd, zo
geëxalteerd soms en dan weer zo kil? Sommige verhalen zijn zo groot dat je ze alleen klein
kunt vertellen. A Family Affair is zo’n film die begint als microscopisch egodocument, een
videodagboek van een filmmaker die voor de thuiscamera van zijn vader opgroeide, op zijn
beurt de zoon van een vrouw die fotomodel was en als kind al eindeloos door haar vader werd
gefotografeerd. Alsof deze familie alleen voor de camera kan bestaan. Maar dan ontvouwt zich
een verhaal over trauma en de narcistische paradox, die een gebrek aan eigenwaarde met een
overdreven zelfbeeld compenseert.

Vertoning op het Forum van de Regisseurs

Dinsdag 27 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2
In het voorprogramma van Casper Vandeputte vertelt Tom Fassaert over de relaties met zijn
hoofdrolspelers.
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Full Contact
Nederland, Kroatië / 2015 /
104 minuten
Scenario en regie
David Verbeek
Montage
Sander Vos
Camera
Frank van den Eeden
Productie
Eva Eisenloeffel, Leontine Petit,
Joost de Vries, Lemming Film,
Nukleus Film, Wild at Art BV
Production design
Mario Ivezic
Muziek
David Boulter
Met
Grégoire Colin, Lizzie Brocheré,
Slimane Dazi
Omroep
VPRO
Distributie
September Film Distribution
Website
facebook.com/fullcontactfilm/
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Full Contact
‘Een roadmovie door het onderbewuste’, zo omschrijft regisseur David Verbeek zijn zesde
lange speelfilm, die vorig jaar zijn wereldpremière beleefde als onderdeel van de nieuwe
Platform-competitie van het festival van Toronto. Full Contact neemt ons mee in het hoofd
van dronepiloot Ivan (gespeeld door de Franse acteur Grégoire Colin), die veilig vanuit zijn
container in de Amerikaanse Nevada-woestijn beslist over de levens van mannen, vrouwen en
kinderen, duizenden kilometers verderop in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.
De dronepiloot is geen vreemde in de hedendaagse film: recentelijk lieten lieten bijvoorbeeld
grote mainstreamfilms als Good Kill en Eye in the Sky de vervreemdende effecten van dit
nieuwe oorlogvoeren zien. De afstand tussen de plek waar de dronepiloot zich bevindt en de
gevolgen van een geslaagde inslag is zo groot dat het eerder een videogame lijkt.
Je zou kunnen zeggen dat al Verbeeks films gaan over de manier waarop het werkelijke en
het virtuele in onze hoogtechnologische samenlevingen op elkaar inwerken. Hij maakte al
eerder films over gaming, zoals het met vijf Gouden Kalveren bekroonde R U There (2010) en
de vraag wat wij nog kunnen ‘zien’ als we niet meer op onze eigen ogen kunnen vertrouwen
(How to Describe a Cloud, 2013). Hij is in zijn werk zowel gefascineerd door het virtuele, als
melancholisch over de eenzaamheid die het verlies van het actuele met zich meebrengt.
In Full Contact drijft hij dit op de spits door de bewustzijnslagen waar Ivan doorheen schiet
zowel een ruimtelijke als een tijdelijke dimensie te geven. De film is een reis door ruimte en
tijd, in gang gezet door één enkel moment.

Vertoning op het Forum van de Regisseurs

Woensdag 28 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2
Casper Vandeputte houdt van tevoren een gesprek met David Verbeek over een leven vol
beeldschermen.
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De jury
Een driekoppige jury reikt op donderdagvond 29 september de VEVAM
Prijs van het Forum van de Regisseurs uit, waaraan een geldbedrag van
5.000 euro is verbonden. De jury bedenkt tijdens het kijken zijn eigen
prijs. Het hoeft dus niet een prijs voor de beste film te zijn, of voor de beste artistieke prestatie, maar het kan ook gaan om al die andere dingen die
film met je doet: verrassen, aan het denken zetten, tegen de borst stuiten,
verwarren, ontroeren.

Nanouk Leopold

feliciteren Beyond Sleep, Bodkin Ras, A Family Affair, Full Contact,
History’s Future, Out of Love, A Strange Love Affair with Ego en Waldstille
met de selectie voor het Forum van de Regisseurs.

Nanouk Leopold (Rotterdam 1968) won in 1998 de Tuschinski Film Award
met haar Filmacademie-afstudeerproductie Weekend. Een jaar later
maakte ze de korte televisiefilm Max Lupa, in 2001 schreef en regisseerde
ze haar eerste lange speelfilm: Îles flottantes. De opvolger Guernsey werd
in 2005 geselecteerd voor de Quinzaine des réalisateurs, een parallelprogramma van het festival van Cannes, en won op het Nederlands Film
Festival Gouden Kalveren voor Beste Regie en Beste Actrice (Maria
Kraakman) en de Prijs van de Kring van Nederlandse Filmjournalisten.
Vervolgens regisseerde ze Wolfsbergen (2007), Brownian Movement
(2010) en Boven is het stil (2013). Met beeldend kunstenaar Daan Emmen
maakt zij sinds 2008 video-installaties onder de naam LeopoldEmmen.
In 2016 werd Leopold benoemd als lid van de Akademie van Kunsten en
regisseerde ze haar zesde speelfilm: Cobain, naar een scenario van haar
vaste producente Stienette Bosklopper.

Nathalie Teirlinck
Nathalie Teirlinck (Brussel 1985) studeerde in 2007 af aan de Gentse
filmschool KASK. Haar drie kortfilms Anémone (2006), Juliette (2007)
en Venus vs Me (2010) werden gelauwerd op tal van internationale film-

festivals; zo bezorgde laatstgenoemde film haar onder meer een V.A.F
WildCard en de Prijs voor Beste Europese Korte Film op de Berlinale.
Teirlinck tekende voor videoclips van Novastar, Lady Lynn, Admiral
Freebee en Amenra en maakte internationaal circulerende theaterproducties als Send All Your Horses (2009), Yesterday (2011), Staring Girl
(2012) en Slumberland (2015). Sinds 2011 doceert ze aan de KASK. In
2016 werkte Teirlinck haar langspeeldebuut Le passé devant nous af, die
op het International Film Festival Rotterdam werd onderscheiden met de
Eurimages Award voor het beste CineMart-project, en eerder deze maand
zijn wereldpremière beleefde op het festival van Oostende.

Robert Jan Westdijk
Robert Jan Westdijk (Utrecht 1964) studeerde in 1987 af aan de Nederlandse Film en Televisie Academie in de richting montage. Nadat hij
enkele jaren bedrijfsfilmpjes had geproduceerd, maakte hij in 1995 zijn
speelfilmdebuut met het eigenzinnige Zusje, die hem het Gouden Kalf
voor Beste Speelfilm opleverde en de debuterende hoofdrolspeelster
Kim van Kooten een nominatie voor Beste Actrice bezorgde. Dertien jaar
en zes nominaties later won Westdijk zijn tweede Kalf, voor de montage
van Het echte leven, die hij tevens regisseerde en waarvoor hij ook het
scenario schreef. In 2010 verfilmde Westdijk De eetclub, naar de bestseller
van Saskia Noort. Dit najaar later keert hij terug met een ‘kleine’ film, de
grotendeels in Schotland opgenomen roadmovie Waterboys, vernoemd
naar de Brits/Ierse band The Waterboys van Mike Scott, die de muziek
verzorgden en een cameo hebben.

38 I

2e Forum van de Regisseurs

36e Nederlands Film Festival

Colofon
Curatoren
Jan Pieter Ekker
Dana Linssen
Medewerker programma
Sandy Seifert
Auteurs
Basje Boer
Casper Vandeputte
Correcties
Sandra Heerma van Voss
Met speciale dank aan
Willemien van Aalst
Jolanda Breman
Claire van Daal
Thibaud Delpeut
Emile Fallaux
Jolien Merks
Ad van Mierlo
Marlou Rutten
Jos Stelling
Casper Vandeputte
Steiny Vos
en alle filmmakers en medewerkers
van Theater Utrecht
Ontwerp
Jan Pieter Ekker
Druk
Imprimo Bussum

I 39

Het Nederlands Film Festival bedankt zijn partners
Hoofdsponsors

De VEVAM Prijs van het Forum van
de Regisseurs is ontworpen door
Jolanda Breman en Steiny Vos van
SUS Goudsmeden, Utrecht.

BeamSystems • BPD Ontwikkeling • Buma Cultuur • Cam-a-lot • CommITment • Dutch Game Garden •
Ellis Faas • Event Engineers • FedEx Express • Festival Oostende • FestivalTickets • Filmtechniek • HNK •
Hoofdbureau • INDYVIDEO • ING • Livetime Productions • Pascalle Koldenhof • Shorts TV •
TSC Crowd Management • Twitter • Universiteit Utrecht • WarnierPosta

Partners

Het Forum van de Regisseurs en de
Prijs van het Forum van de Regisseurs
worden ondersteund door VEVAM FONDS.

Subsidiënten en fondsen

AMPCO
FLASHLIGHT

meer dan een bioscoop
meer dan een filmhuis
TIVOLI
VREDEN
BURG

Carel Nengerman Fonds • CoBO • Elise Mathilde Fonds • Stichting Jovaro • Kees Eijrond Fonds •
Mediafonds • Nationaal Dovenfonds • Van Baaren Stichting

Programma Forum van de Regisseurs
Donderdag 22 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2: Kort! – Remember to Check Out van Hiba Vink,
One Night Stand XI – Planet Beauty van Emma Westenberg, Import van Ena Sendijarevic (openingsprogramma)
Vrijdag 23 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2: Beyond Sleep van Boudewijn Koole, ingeleid door Casper Vandeputte
Zaterdag 24 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2: Bodkin Ras van Kaweh Modiri, ingeleid door Casper Vandeputte
Zaterdag 24 september, 21.45 uur, Louis Hartlooper Complex 2: History’s Future van Fiona Tan, ingeleid door Casper Vandeputte
Zondag 25 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2: A Family Affair van Tom Fassaert, ingeleid door Casper Vandeputte
Maandag 26 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2: Waldstille van Martijn Maria Smits, ingeleid door Casper Vandeputte
Dinsdag 27 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2: Out of Love van Paloma Aguilera Valdebenito, ingeleid door Casper Vandeputte
Dinsdag 27 september, 21.45 uur, Louis Hartlooper Complex 2: A Strange Love Affair with Ego van Ester Gould, ingeleid door Casper Vandeputte
Woensdag 28 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2: Full Contact van David Verbeek, ingeleid door Casper Vandeputte
Donderdag 29 september, 18.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2: prijsuitreiking en verrassingsfilm

