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Een week in de spotlights 
is natuurlijk 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

Maar een jaar 
is ongeveer 52x zo leuk!
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‘De spelende mens’ is het thema van het 39e NFF en ook  
van het 5e Forum van de Regisseurs? Maar waar speelt-ie?  
In Nieuw Babylon of Dromen van Beton?

Twintig jaar werkte beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys aan 
Nieuw Babylon, een concept voor de nieuwe stad die in zijn ogen na de 
Tweede Wereldoorlog aan het ontstaan was. Door alle technologische 
ontwikkelingen zou de mens steeds minder tijd aan arbeid gaan be-
steden en steeds meer tijd overhouden voor andere vormen van (vrije) 
tijdsbesteding. 
 Zijn stad was niet zomaar een stad met plattegronden en ge- 
bouwen, maar ook een mind map; een mentale tekening voor hoe de 
samenleving van de toekomst eruit zou gaan zien, en wat voor rol 
de mens daarin zou kunnen spelen. Hij sloot daarvoor aan bij het al 
eind jaren dertig door historicus Johan Huizenga geformuleerde con-
cept van de ‘homo ludens’, de spelende mens. Voor Huizenga was spel 
een voorwaarde voor het vitaal houden van cultuur en samenleving. 
Constant ontwikkelde een flexibele, fluïde plek, met constructies van 
bewegende trappen en promenades, die nu vijftig jaar later nog het 
meeste aan de trappenhuizen van Harry Potters toverschool Hogwarts 
doen denken. 
 Misschien is de spelende mens wel vooral een eeuwig lerende 
mens, om er via het lerend spelen achter te komen dat ‘alles stroomt’ 
en uit nieuwe ideeën altijd boeketten vol nieuwe ideeën kunnen ont-
spruiten. Constants gedroomde stad was een speelveld waarin het 
skelet van onze leefomgeving voortdurend meebuigt en meebeweegt 
met de noodzakelijke plooibare geest van de mens.

Die ‘heerlijke nieuwe wereld’ met zijn spelende mens is dit jaar het 
hoofdthema van het Nederlands Film Festival – en sinds het prille be-
gin het subthema van het Forum van de Regisseurs. Toen wij in 2014 
door toenmalig festivaldirecteur Willemien van Aalst werden uitgeno-
digd om een nieuwe competitie vorm te geven, was het ons direct dui-
delijk dat dit geen traditionele competitie moest zijn. Het programma 
werd daarom zo opgezet dat het elk jaar een andere vorm kon hebben. 
 Door de jaren heen werd het een ontmoetingsplek waarvan de 
spelregels elke keer opnieuw konden worden bepaald. Een competitie 
die de geselecteerde films en filmische producties niet reduceert tot 
gelijkwaardige spelers die met elkaar wedijveren, maar juist hun gril-
ligheid en verscheidenheid wil vieren. Reden om crossmediaal te pro-
grammeren. Om lange en korte films, fictie en documentaire en alle hy-
bride tussen- en perifere vormen, filmische installaties en dit jaar ook 
twee Virtual Reality-producties met elkaar in gesprek te laten gaan. 
 Al die bijzondere producties vertellen samen een verhaal; het gaat 
er dus niet om de ene film tegen de andere af te zetten. Om die reden 
vragen we de jury, die dit jaar bestaat uit de Vlaamse filmregisseur Bas 
Devos (Hellhole, Ghost Tropic), beeldend kunstenaar/filmmaker Barbara 
Visser (The End of Fear) en Anke Teunissen (met het VR-werk De stoel van 
de laatste jaren een van de winnaars van vorig jaar) ook niet noodzake-
lijkerwijs de ‘beste film’ te bekronen, maar diegene die hen het meeste 
raakt, aanspreekt, verwart of uit de slaap houdt. 
 Zoals duidelijk moge zijn is het hokje, het frame, de begrenzing 
van het kader vanaf de eerste editie door onze selectie ondervraagd. In 
2014 vonden we daarvoor inspiratie in de Vlaamse openingsfilm Lucifer 
van Gust Van den Berghe. Zeer vrij naar het zeventiende toneelstuk van 

De 5e editie van het Forum van de Regisseurs als speelveld

‘Aan ons de vrijheid’

De vliegende hond
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Joost van den Vondel over de ‘opstandige engelen’ en hun ‘zondeval’ 
situeerde Van den Berghe zijn film in een paradijselijk Mexico, waar 
ronde kaders een doorgaande lijn van tijd en eeuwigheid symboliseer-
den (en beeldschone beelden opleverden). ‘Filmmakers die uit het ka-
der durven springen’ was vanaf dat moment ons motto.
 Het geeft voor ons ook veel beter aan waar wij enthousiast van 
worden dan termen als artfilm of auteursfilm: films die zowel een dui-
delijke signatuur van een regisseur of een team van makers dragen. 
Films die niet per se volmaakt of volkomen zijn, maar waarin durf en 
experiment, evenals bescheidenheid en generositeit voor rafelrandjes 
zorgen. Er is altijd plek voor een wereld buiten de film.
 In een tijd waarin dat ‘buiten’ en het ‘andere’ wat zich daar bevindt 
steeds vaker als een bedreiging wordt gezien – en wordt ‘geframed’ 
als gevaarlijk – is de ‘spelende mens’ een politiek, bijna activistisch 
begrip; een tegenwicht tegen het neoliberale nutsdenken. Spelende 
mensen maken speelse films en eigenen zich de openbare ruimte toe 
als vrije ruimte. Niet alleen als speelveld, of als creatieve ruimte, maar 
ook als plek waar het tegendraadse waardenvrij kan worden bekeken. 
Waar associaties en serendipiteiten vraagtekens planten in een park 
vol vragen.
 Het kan geen toeval zijn dat tegelijkertijd met de vijfde editie van 
het Forum van de Regisseurs in het Centraal Museum de tentoonstel-
ling Dromen in beton te zien is. Daarin staan de specifieke Utrechtse 
stadsutopieën van de jaren zestig en zeventig centraal, culminerend 
in de bouw van het grote winkelcentrum naar Amerikaans model Hoog 
Catherijne. In dezelfde tijd waarin Constant zijn vergezichten (op)- 
tekende, werden ook de heipalen geslagen voor onze huidige consumptie- 
maatschappij.
 Dus waar speelt die mens? In winkeldoolhoven of in Constants 
steeds van aanzicht wisselende straten?

En achter welke hoek ligt de toekomst?
 De vijfde editie van het Forum van de Regisseurs sluit daarvoor 
aan bij een uitspraak van Constant: ‘Aan ons de vrijheid’. Die ‘ons’, dat 
zijn makers en publiek, en de financiers, sponsoren en partners of  
(financiële) pleitbezorgers van het Forum, die allen op zoek zijn naar 
die bevrijding die de filmkunst kan brengen.

Jan Pieter Ekker en Dana Linssen

Light as Feathers  ‘Nu verandert er langzaam iets’
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Een kleuter zit op het dak van zijn huis, hoog tegen de helling boven 
Kabul dat zich in de verte onverschillig uitstrekt in een wolk van zande-
rige, geel-blauwe mist. Schouders moedeloos omlaag, beentjes riskant 
over de dakrand. Het komt uit Kabul, City in the Wind (Aboozar Amini). Het 
is een prachtig plaatje, een clichébeeld van eenzaamheid. Het verbaast 
niet dat het fragment het schopte tot posterbeeld – al is daarvoor een 
versie gekozen met het oudere broertje ernaast. Dubbel eenzaam.   
 Ik heb begrepen dat het jongetje zijn vader, die zich schuil houdt 
in het buitenland, verschrikkelijk mist. Maar de regisseur besteedt de 
helft van de film aan een compleet ander verhaal in Kabul: dat van bus-
chauffeur Abas. We zien hem zijn bus verkwanselen, zijn baan verlie-
zen, een joint roken, bij zijn vrouw om geld bedelen (zonder succes) en 
zo voortkrabbelen in een uitzichtloos bestaan. Af en toe zingt hij een 
weemoedig lied. 
 Soms praten Abas en de broertjes één voor één, van heel dichtbij 
in de camera. Nergens raken hun verhalen elkaar, het is los als het zand 
dat overal in de lucht hangt. En toch zie ik in het leven van Abas een 
waarschijnlijke toekomst van het jongetje. Er wordt niet geschakeld 
tussen de verhalen, ik moet dat zelf doen. En zo is het juist het gebrek 
aan duiding in deze – op het eerste oog klassieke – documentaire die 
ruimte voor mij schept. 

Voor de vijfde keer presenteert het Forum van de Regisseurs een  
selectie werken die binnen het NFF opvallen door hun andere aan-
pak, hun afwijkende formaat, duur of vertelvorm, ‘alles waarbij níet 
de grootste gemene deler de leidraad is’ schreven de initiatiefnemers 
Dana Linssen en Jan Pieter Ekker destijds. En ja; die is – hoewel ik nog 

nooit een maker heb horen verklaren wél de grootste gemene deler te 
zoeken – te vinden in elk van deze producties. 
 In ‘Nu verandert er langzaam iets’ (mint film office) kijken we door 
een statische camera, als in de begindagen van de cinema, naar scénes 
uit de zelfhulp-industrie in Nederland. Een risicovolle keuze, enorm ef-
fectief.  Het prachtige Take Me Somewhere Nice van Ena Sendijarević rijgt 
de ene briljante eenakter vrijwel zonder overgang aan de andere. En Da-
vid Verbeek schetst in dromerige halen en slechts 23 minuten – te lang 
voor een clip, te kort voor een documentaire – een compleet portret van 
de Chinese rap-scene (Trapped in the City of a Thousand Mountains). Stuk 
voor stuk zijn het films die aanspraak doen op de intelligentie van de 
kijker, op zijn of haar vermogen de film ‘af’ te maken, actief te kijken. 

Als er ergens een gebied is waar ‘afwijken van de grootste gemene de-
ler’ eigenlijk de norm is, dan is dat de beeldende kunst. Ik kijk graag 
naar kunstenaars die zich, zonder zich iets aan te trekken van de wet-
ten of conventies die ‘film’ aankleven, voor bewegend beeld kiezen. Het 
is hoopvol dat een kunstvorm die aan de ene kant gekaapt is door een 
enorme industrie, ook nog steeds een medium is dat tot in zijn verste 
uithoeken verkend kan worden. 
 Ik heb geluk: van dat soort kunstenaars zijn er heel veel. Niet 
alleen de ‘videokunstenaars’, maar kunstenaars vanuit allerlei disci-
plines werken met wat in de jaren negentig eigenlijk heel adequaat 
‘time-based arts’ heette. Het beeld beweegt of laat de tijd bewegen.
 Fotografen maken filminstallaties, performancekunstenaars ma-
ken filmversies van hun projecten, een componist kiest voor VR (zoals 
Michiel van de Aa in Eight, in dit programma opgenomen), digital-born 

Sacha Bronwasser over de Forumselectie

Ontsnappingskunst

Kabul, City in the Wind
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en reed heel, heel langzaam vier keer over hetzelfde fraaie bospad in 
de zomer, de herfst, de winter en het voorjaar. The Four Seasons werd 
een filminstallatie die je aan vier kanten omsluit, een wiegend woud op 
zesendertig schermen. Hockney zelf noemde het een ‘kubistische film’, 
het Van Gogh museum stelde het werk dit voorjaar op.  
   
Vergeleken met de uithoeken die door kunstenaars verkend worden doen 
de makers van deze selectie voor het Forum van de Regisseurs het nog 
rustig aan. Het avontuur zit hem vooral in nieuwe narratieve vormen, 
lengtes, kleuren, tempi... geen maker die een serie schilderijen beoogt 
of een online geluidsproject. Wel vertrouwen ze allemaal op een intelli-
gente kijker die zelf de leemtes vult, denksprongen maakt, actief kijkt. 
 Het meest niet-gangbaar zijn hier de Virtual Reality-installaties. 
De documentairemaker Maartje Nevejan verwerkte haar eigen jeugder-
varing als ‘absence-epilepsiepatiënt’ en die van andere kinderen in de 
documentaire Ik ben er even niet . Maar ze koos ook voor een tweede ver-
sie, de VR-variant In My Absence, die een heel andere ervaring biedt. Om 
als het ware uit je lichaam te treden en in het hoofd van een epilepsie 
patiënt te kruipen is het misschien het beste om er, nou ja, inderdaad 
echt ín te kruipen, een op een. 
 ‘Soms moet je wachten tot er een nieuw medium goed genoeg  
is voor je verhaal’ zei de Mexicaanse regisseur Alejandro González  
Iñárritu – zelf liep hij meer dan tien jaar rond met het verlangen de 
ervaringen van Mexicaanse immigranten écht invoelbaar te maken, 
tot hij er uiteindelijk in 2017 de (Oscarwinnende) installatie Carne y Are-
na van kon maken, waar ook nog eens een met zand gevulde vloer en 
windmachines aan te pas kwamen. Miljoenenbudget, bezoekers die 
maar één voor één naar binnen konden, zeseneenhalve minuut kort – 
een waanzinnige onderneming die overal waar hij maar opgesteld werd 
binnen een paar minuten was uitverkocht. Iñárritu: ‘Ik ontsnapte aan 
de dictatuur van het frame’. 

 Dit zijn uitzonderingen. Filmmakers zijn veel minder dan kun-
stenaars geneigd om de overstap naar andere media en formaten 
te maken. Hebben daar ook veel minder mogelijkheden voor, want  
anders dan in de kunst lijkt hier niet ‘alles mogelijk’ te zijn. Producen-
ten, financiers, makers en vertoners (van televisiezenders tot zalen) 
houden vast aan vrij rigide modellen en formaten en moeten hun films 
distribueren in wat in hoog tempo een verouderd stelsel aan het worden 
is. De grootste vernieuwing kwam de afgelopen jaren van streaming-
diensten, die experimenteren met andere lengtes en verhaallijnen en 
die ander kijkgedrag in de hand werken. 
 In mijn ideale wereld vinden de meer avontuurlijke films en film- 
installaties ook breed hun weg naar de kijker. Krijgen geen release van 
twee weken in drie bioscopen. Worden net zo serieus besproken als 
Avengers: Endgame of het retrospectief van Isabelle Huppert. Worden 
niet weggestopt in ‘experimentele’ programma’s. Zitten gewoon onder 
de knop op NPO Start als ze enigszins op een scherm passen. Het beel-
dende kunstpubliek heeft zich ontvankelijk getoond voor ‘film’ in de 
meest uiteenlopende vormen en er is geen reden om aan te nemen dat 
een filmpubliek of elk ander publiek dat niet is. Want er is geen fijner 
gevoel dan ruimte krijgen van een filmmaker, geen format opgeplakt 
krijgen, niet voor grootste-gemene-deler-kijker versleten te worden 
maar op avontuur te gaan in het beeld. Heen en weer geslingerd te wor-
den tussen een bus en een dakrand, een verhaal te vinden dat in meer-
dere eeuwen tegelijk speelt of het leven te ervaren als een opgevoerd 
stripverhaal (die laatste twee kunt u zelf uitvinden). 
 Dat gebeurt hier maar het zou heel normaal kunnen zijn. De kijker 
is er klaar voor. 

Sacha Bronwasser is kunsthistoricus, auteur, moderator en  
curator. Zij is redacteur en host van de live kunsttalkshow Stampa 
en schreef een roman: Niets is gelogen.

kunstenaars maken single screenversies van hun online project voor 
filmfestivals. Vrijelijk bewegen ze heen en weer tussen de media en 
tussen het fysieke en het virtuele. 
 Als programmeur van de korte film-sectie van het International 
Film Festival Rotterdam heb ik het zien gebeuren: in de loop van vijf-
tien jaar werd de korte filmcompetitie voorzichtig betreden, en vervol-
gens voor meer dan de helft overgenomen door makers afkomstig uit 
de beeldende kunst. Niet alleen in Rotterdam, waar die competitie een 
experimenteel imago heeft, is dat zo. Ook het NFF en het IDFA program-
meerden in het hoofdprogramma in toenemende mate documentaires 
van kunstenaars als Melanie Bonajo, Barbara Visser en andere makers 
afkomstig uit de beeldende kunst.
 Musea en galeries en kunstmanifestaties, ja zelfs de kunstaca-
demies zijn juist in die tijd goed geoutilleerd geraakt om dit werk te 
produceren en te tonen. De kunstenaar weet dat. Die weet dat hij voor 
‘film’ kan kiezen in welke vorm of lengte dan ook en dat hij het zal kun-
nen vertonen. 
 Dat is recenter dan je denkt. In 2007 was het heel bijzonder dat de 
jonge, niet zo bekende kunstenaar Jesper Just zijn korte experimentele 
producties en filminstallaties ook ‘op speelfilmniveau’ ging aanpak-
ken. Ik zag de werken in niet al te beste projectie in kunstcentrum Wit-
te de With in Rotterdam. In 2017 had hij een indrukwekkend perfecte 
solotentoonstelling in Eye Filmmuseum. En nu struikel je in kunste-
naarsproducties over de drone-shots en het beeld is 4K of meer – als 
dat de keuze is. 
 De honger naar nieuwe soorten beeld doorkruist de generaties. 
Het meest recente werk van Bruce Nauman (77 jaar) is een split screen 
3D-film. En zelfs de inmiddels bedaagde popart schilder David Hockney 
dacht een paar jaar geleden (hij was 75), na eindeloos dezelfde bossen in 
Yorkshire geschilderd te hebben: why not . Hij huurde een cameraploeg, 
liet negen camera’s in een grid van 3x3 op het dak van een auto monteren 

The Four Seasons

Carne y Arena
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Instinct
Nederland / 2019 / 99 min.

Regie
Halina Reijn 

Scenario
Esther Gerritsen, Halina Reijn 

Productie
Frans van Gestel, Laurette 
Schillings, Arnold Heslenfeld 
(Topkapi Films)

Coproducenten
Halina Reijn, Carice van Houten 
(Man Up Film)

Uitvoerend producent
Ada Goossens 

Camera
Jasper Wolf, NSC 

Montage
Job ter Burg 

Muziek
Ella van der Woude 

Sound design
Michel Schöpping 
Production design
Lieke Scholman 

Kostuumontwerp
Minke Lunter 

Setgeluid
Oliver Pattinama 

Geluidsnabewerking
Michel Schöpping 

Met
Carice van Houten, Marwan 
Kenzari, Marie Mae van 
Zuilen, Ariane Schluter, Betty 
Schuurman, Pieter Embrechts, 
Tamar van den Dop, Robert de 
Hoog, Juda Goslinga, Akwasi 
Owusu Ansah 

Omroep
BNNVARA 

Distributie
September Film Distribution 

Instinct
Als de ervaren, intelligente psychologe Nicoline aan de slag gaat bij een tbs-kliniek krijgt 
ze Idris als cliënt toegewezen, een zedendelinquent die na jaren van intensieve behande-
ling op het punt staat terug te keren in de maatschappij. Zijn behandelteam is enthousi-
ast over de progressie die Idris de afgelopen jaren heeft geboekt, Nicoline vertrouwt hem 
niet en wil zijn proeftijd verlengen. 
 Toen actrice, schrijfster en columniste Halina Reijn een EO-reportage zag over het 
verschijnsel dat er zoveel hulpverleners in tbs-klinieken en gevangenissen verliefd wor-
den op zware criminelen, was ze direct geïntrigeerd. Samen met Esther Gerritsen schreef 
ze vervolgens het scenario voor Instinct, een psychologisch drama over macht en seks – 
en dan vooral vrouwelijke seksualiteit.
 Voor de hoofdrollen vroeg Reijn haar hartsvriendin Carice van Houten (met wie ze 
de film ook coproduceerde) en Marwan Kenzari (Wolf, Aladdin). Zij imponeren als de koele 
psychologe en manipulatieve, psychopathische serieverkrachter met trouwe honden- 
ogen, die elkaar proberen te manipuleren en te domineren en daardoor in een uiterst on-
gezonde situatie terechtkomen. Op de geluidsband klinkt geregeld een zware, nerveuze 
ademhaling. Het camerawerk van Jasper Wolf, vol spiegelende oppervlaktes en gespie-
gelde shots, verdient ook speciale aandacht. 
 Reijns speelfilmdebuut werd geselecteerd als openingsfilm van het Nederlands 
Film Festival én van het Forum de Regisseurs en ging eerder al in wereldpremière op het 
filmfestival van Locarno. Instinct werd er bekroond met de Variety Piazza Grande Award 
en kreeg een Special Mention in de debuutcompetitie. Instinct werd begin september ook 
ingestuurd voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film.

Zaterdag 28 september 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Bart Rutten (Artistiek Directeur Centraal Museum)  
en een nagesprek met Halina Reijn.
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De Libi
‘Het is 5 voor 12’, luidt de goedbedoelde waarschuwing van de directeur van het vmbo, 
nadat hij Bilal en Gregg voor de zoveelste keer heeft betrapt op blowen tijdens lesuren. 
Het is tegen dovemansoren. ‘Het is kwart voor elf’, riposteert de bijdehante Gregg. ‘Bijna 
pauze.’ En weg zijn ze, de wijde wereld in.
 De Amsterdamse regisseur Shady El-Hamus maakte in 2012 indruk met zijn Film-
academie-eindexamenfilm Over zonen. Daarna maakte hij de kortfilms Nachtschade en 
Bestaan is gaan en de tv-film Malik, een serieus drama over de schaduwzijde van de multi- 
culturele samenleving, met een mooie, gecompliceerde hoofdrol van Bilal Wahib.
 De Libi (straattaal voor ‘het leven’), door El-Hamus op het lijf van dezelfde, destijds 
pas 17-jarige Bilal geschreven, is anders van toon. Bilal, Gregg (Danïel Kolf) en Kevin (Ous-
sama Ahammoud) zijn boefjes – maar aardige boefjes. Met grote dromen, waarin school 
geen rol speelt. Want wat heb je eraan om een gummetje met slagschaduw te kunnen 
tekenen als het je grootste uitdaging is om de hippe club Jimmy Woo binnen te komen 
om indruk te kunnen maken op een leuk meisje?
 El-Hamus grasduinde in tal van fijne films – van John Hughes’ spijbelklassieker  
Ferris Bueller’s Day Off tot het Franse outcastdrama La Haine; van Sam de Jongs ode aan 
Amsterdam-Noord Prins tot 8 Mile, over de opkomt van een getalenteerde rapper. Hij 
speelt met vooroordelen en omarmt de clichés, combineert muziek van rapper Hef (die 
een cameo heeft) met brass van Gallowstreet en Jungle by Night, en durft zijn persona-
ges straattaal te laten spreken die nauwelijks te volgen is voor iedereen boven de dertig.
 Het resultaat is een vermakelijke niks-aan-de-handfilm over vriendschap en vol-
wassenwording, ambities en erkenning, en materialisme en status. Problemen verdwij-
nen als sneeuw voor de zon, en toch weet het onbekommerde grotestadssprookje op zijn 
beste momenten nog te ontroeren ook.

Zaterdag 28 september, 22.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Bart Rutten (Artistiek Directeur Centraal Museum)  
en een nagesprek met Shady El-Hamus.

De libi
Nederland / 2019 / 101 min.

Regie
Shady El-Hamus

Scenario
Jeroen Scholten van Aschat, 
Shady El-Hamus

Productie
Guusje van Deuren, Rianne 
Poodt, Harmen Kreulen  
(The Rogues)

Coproducent
Robert Kievit (BNNVARA)

Uitvoerend producent
Annely Valk

Camera
Stephan Polman

Montage
Patrick Schonewille, NCE

Muziek
Terence Dunn

Sound design
Regard Ibrahim
Production design
Tim Balk

Kostuumontwerp
Vita Mees 

Setgeluid
Job Michel

Geluidsnabewerking
Regard Ibrahim, Peter Warnier

Met
Bilal Wahib, Oussama 
Ahammoud, Daniël Kolf
Hef, Isabella Depeweg,  
Vera Bulder, Maisam El Idrissi, 
Sabri Saad El Hamus, Thomas 
Höppener, Richelle Plantinga, 
Kendrick Etmon, Manoushka 
Zeegelaar Breeveld

Omroep
BNNVARA

Distributie
Gusto Entertainment
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‘Nu verandert er langzaam iets’
Nederland / 2018 / 107 min.

Regie
mint film office

Productie
JeanMarc van Sambeek, Menna 
Laura Meijer (mint film office)

Camera
David Spaans

Montage
Albert Markus jr.

Setgeluid
Gerben Kokmeijer

Geluidsnabewerking
Lennert Hunfeld 
Research
Hans Dortmans,  
Monique Lesterhuis

Omroep
KRO-NCRV

Distributie
Cinema Delicatessen

‘Nu verandert er 
langzaam iets’
De afgelopen maanden kwam Nederland internationaal in het nieuws door het begrip 
‘niksen’. Het leek het nieuwe toverwoord. We moesten meer niets doen. En Nederlanders 
zouden daar heel goed in zijn. Niet als je ‘Nu verandert er langzaam iets’ moet geloven. 
Niksen, simpelweg in het moment zijn, accepteren dat dat moment niet per se positief 
of negatief geladen hoeft te zijn, dat het gewoon kan zijn wat het is, blijkt heel moeilijk 
voor steeds grotere groepen mensen. En bovendien, zo vertelde regisseur Menna Laura 
Meijer, die de film onder naam van mint film office maakte, aan de Volkskrant: ‘Het leven 
is soms gewoon kut’.
 ‘Nu verandert er langzaam iets’ is een rondreis door de groeiende markt aan coaches, 
trainers, allerhande therapieën en hulpgroepen die mensen (terug) bij zichzelf moeten 
brengen. De crux zit hem natuurlijk in dat woord moeten. Wat op het eerste gezicht een 
simpele ontspannings-/meditatieles op een middelbare school lijkt, heet eigenlijk een ‘ge-
luksles’, een motivatiegoeroe voor een lege zaal dwingt bij zijn toehoorders hun ‘persoon-
lijke kracht’ af, er moet in bomen worden geklommen en van alles worden overwonnen, en 
zo wordt de oplossing voor de prestatiemaatschappij gevonden in nog meer presteren. En 
daar dan vervolgens in therapeutisch jargon over communiceren.
 Door zijn strakke vorm – alleen afstandelijke totalen, geen commentaar – is de film 
bijna een Alleman van 2019. Een sociologisch onderzoek naar de geluksindustrie. Tragi-
komisch ook: onbewogen kijken we mee hoe een opname van atleet Derek Redmond, die 
door een blessure de finish op de 400 meter niet kon halen tijdens de Olympische Spelen 
en door zijn vader naar de finish wordt gedragen, een groepje mensen in een saai kantoor 
moet bewegen niet op te geven. Maar hebben we allemaal wel zo’n vader? Of moeten we 
daar dan weer voor in therapie?

Zondag 29 september, 15.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Laurie Cluitmans (Conservator Hedendaagse Kunst  
Centraal Museum) en een nagesprek met Menna Laura Meijer.
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Your Mum and Dad
Nederland / 2019 / 76 min.

Regie
Klaartje Quirijns

Scenario
Klaartje Quirijns, Boris Gerrets

Productie
Pieter van Huijstee (Pieter  
van Huijstee Film & TV)

Uitvoerend producenten
Zoë de Wilde, Celine Baggen 

Camera
Klaartje Quirijns, Jason Brooks, 
Richard van Oosterhout,  
Antonio Ferrera

Montage
Boris Gerrets

Sound design
Mark Glynne

Setgeluid
Klaartje Quirijns

Geluidsnabewerking
Mark Glynne 

Omroep
Evangelische Omroep 

Distributie
Cinema Delicatessen

Your Mum and Dad 
‘They fuck you up, your mum and dad / They may not mean to, but they do. / They fill you with 
the faults they had / And add some extra, just for you.’ Zo luidt de openingsstrofe van het 
gedicht This Be the Verse van de Engelse dichter Philip Larkin (1922-1985). Het zijn ook 
de woorden die rondom de titel van de nieuwe documentaire van Klaartje Quirijns (The  
Dictator Hunter, Anton Corbijn Inside Out) zingen en zoemen, als een deuntje dat je niet meer 
uit je hoofd krijgt. Als een herinnering die zich niet verdringen laat. Wat nemen we in ons 
leven van onze ouders en opvoeders mee, aan (onuitgesproken) trauma’s en hoe dragen 
we die (onbewust) weer over op een nieuwe generatie? 
 Quirijns maakte een even persoonlijke als impressionistische film, een tweeluik 
waarvoor ze langdurig haar New Yorkse vriend Michael Moskowitz in de spreekkamer 
van psychoanalyticus Kirkland Vaughans filmde, en uiteindelijk de camera op zichzelf 
en haar eigen familie richtte en een diepe wond in haar eigen geschiedenis blootlegt, 
schoonmaakt – en begint te helen.
 Al vanaf het begin van de filmgeschiedenis is de camera vergeleken met een vorm 
van psychoanalyse; de eerste filmtheoretici legden zelfs een link tussen het filmbeeld en 
de ziel of het brein van de mens. Filosoof Walter Benjamin sprak over het ‘optisch onder-
bewuste’. Quirijns cirkelt net zo lang om haar onderwerp heen, totdat het onbespreekbare 
bespreekbaar wordt, maar gebruikt daarvoor meer filmische middelen dan alleen maar 
het langdurig observeren. Archiefmateriaal en poëtische beelden werken als herinnerin-
gen en gemoedstoestanden, als triggers voor het verleden om tevoorschijn te breken.

Zondag 29 september, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door René de Kam (Conservator Stadsgeschiedenis  
Centraal Museum) en een nagesprek met Klaartje Quirijns.
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Nocturne
Nederland, België / 2019 / 80 min.

Regie
Viktor van der Valk

Scenario
Jeroen Scholten van Aschat, 
Viktor van der Valk

Productie
Erik Glijnis (St. Maniak Film)

Coproducenten
Dries Phlypo, Jean Claude  
Van Rijckeghem, Leontine Petit 
(A Private View, Lemming Film)

Uitvoerend producent
Jessie Mentjox 

Camera
Emo Weemhoff

Montage
Lot Rossmark

Muziek
Eren Önsoy

Sound design
Tijn Hazen
Production design
Myrte Beltman 

Kostuumontwerp
Nedda Nagel 

Setgeluid
Taco Drijfhout

Geluidsnabewerking
Tijn Hazen
Visual effects
Jack Kuiper, Mels Kroon,  
Timo Aaldriks 

Met
Vincent van der Valk 
Reinout Scholten van Aschat, 
Lien Wildemeersch, Simone van 
Bennekom, Ellen Parren,  
Tom Dewispelaere, Bart Slegers, 
Gijs Scholten van Aschat

Omroep
Omroep Gelderland

Distributie
Gusto Entertainment

Nocturne
De begintitels van Nocturne zijn al net zo uitgesproken als het hele speelfilmdebuut van 
Viktor van der Valk, die in 2014 al indruk maakte met zijn existentialistische, naar Jean-
Luc Godard knipogende Filmacademie-eindexamenfilm Onno, de Onwetende. In drie minu-
ten verschijnen in kapitalen gezette steekwoorden in beeld, zoals ‘waarschuwing’ (met 
een uitroepteken in plaats van een i), ‘theatraal’, ‘Brechtiaans’, ‘sentimenteel’ en ‘ambi-
tieus’.
 Ook wordt in duizelingwekkend tempo vermeld waar Nocturne zoal uit bestaat: van 
acteurs, plot en decors tot monologen, kostuums en special effects. Intussen zwelt de 
muziek aan en somt een sappig-Vlaamse voice-over nóg meer credits op: ‘Vier jaar na 
hun afstuderen presenteren Erik Glijnis, Jeroen Scholten van Aschat en Viktor van der 
Valk hun poging tot film. Een lowbudgetfilm, gefinancierd door een eigen investering (...). 
Mede mogelijk gemaakt door onbetaalde bereidwilligheid van de gehele cast en crew, uit 
naam voor de liefde van een zoektocht naar film.’
 Nocturne (‘een compositie geïnspireerd op de sfeer van de nacht’) is het allemaal. 
En nog veel meer; de titaantjes trekken alle registers open en treden alle filmwetten  
met voeten. Maar Nocturne is ook ‘gewoon’ een bruisende film noir over een meisje, een 
jongen en een pistool (meer is volgens Godard niet nodig voor het maken van een film) 
en een film over het maken van een film: Vincent van der Valk en Reinout Scholten van 
Aschat spelen varianten op hun broers, regisseur Viktor van der Valk en scenarist Jeroen 
Scholten van Aschat. Nocturne is bovendien een eerlijk egodocument: de jonge regisseur 
Alex zoekt, vechtend tegen de deadline, naar de essentie van zijn film en stuit daarbij op 
zijn eigen onvermogen om een balans te vinden tussen de realiteit en zijn verbeelding.

Maandag 30 september, 15.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Bart Rutten (Artistiek Directeur Centraal Museum)  
en een nagesprek met Viktor van der Valk.
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De vliegende hond
Nederland, Oostenrijk / 2019  
/ 76 min.

Regie
Johannes Hogebrink

Scenario
Johannes Hogebrink,  
Thomas van der Ree

Productie
Wilant Boekelman, René 
Huybrechtse, Rogier Kramer 
(Dutch Mountain Film)

Coproducenten
Heinrich Ambrosch, Bettina 
Kuhn (Satel Film GmbH)

Uitvoerend producenten
Ernst de Jong, Friedrich Gruner 

Camera
Erwan van Buuren

Montage
Annelotte Medema

Muziek
Tess van der Velde

Sound design
Martin Rohrmoser

Setgeluid
Dennis Kersten, Matthijs Klijn 

Omroep
ORF

De vliegende hond
Filmmaker Johannes Hogebrink had na zijn afstuderen aan de Filmacademie in 2010 
maar één droom: een film maken over een vliegende hond. Sinds de opkomst van sociale 
media kunnen huisdieren immers alles: pianospelen, skateboarden, surfen. En was het 
eerste levende wezen dat de ruimte inging niet ook een hond? Als het Russische hondje 
Laika om de aarde kon cirkelen, dan moest het Hogebrink lukken om een hond te laten 
deltavliegen. Het resultaat is een geestig en bij vlagen filosofisch onderzoek naar het 
aloude verlangen om van de aarde los te komen. Maar is dat niet vooral een menselijke 
wens, of willen honden ook vliegen? En hoe ethisch is het allemaal?
 Met het Bosnische straathondje Chayka ging Hogebrink als een moderne Icarus 
het experiment aan. Hij bouwde modellen, deed tests, trainde de hond, die als een echte 
piloot ook psychologisch door de mangel werd gehaald. Nam hij door zijn verleden op 
straat niet te veel trauma’s mee?
 Gaandeweg wordt De vliegende hond ook een film over de obsessies en drijfveren van 
de filmmaker/kunstenaar zelf. Door de heilige ernst waarmee Hogebrink zijn missie in 
beeld brengt, het onmogelijke mogelijk wil maken, is de film niet alleen hilarisch, maar 
ga je je ook afvragen of het allemaal wel waar is wat we zien. Zeker omdat we in Neder-
land een bescheiden maar sterke traditie van fake-films of mockumentaries kennen, van  
Pieter Verhoeffs Rudy Schokker huilt niet meer (1972) tot Lodewijk Crijns’ Lap rouge (1996). 
En als machinebouwer staat hij ook dicht bij een kunstenaar als Joost Conijn, die met een 
zelfgebouwd vliegtuig van Amsterdam naar Kenia vloog. 
 Bovendien heeft De vliegende hond de beste plot ooit: lukt het om die hond de lucht 
in te krijgen? Is het suspense of suspension of disbelief (het uitstellen van je ongeloof)? Ook 
voor de toeschouwer een rollercoaster.

Dinsdag 1 oktober, 15.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Liesbeth Helmus (Senior Conservator Oude Kunst  
Centraal Museum) en een nagesprek met Johannes Hogebrink.
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The Beast in the Jungle
Nederland, Luxemburg / 2019 / 
88 min.

Regie
Clara van Gool

Scenario
Clara van Gool, Glyn Maxwell

Productie
Hanneke Niens, Hans de Wolf 
(KeyFilm)

Coproducenten
Bady Minck, Alexander 
Dumreicher Ivanceanu  
(Amour Fou Luxembourg) 

Uitvoerend producent(en)
Marianne van Hardeveld 

Camera
Richard van Oosterhout, NSC

Montage
Stefan Kamp, NCE

Muziek
Jeannot Sanavia

Sound design
Alex Booy
Production design
Diana van de Vossenberg,  
Rosie Stapel

Kostuumontwerp
Sophie van den Keybus 

Setgeluid
Yves Bemelmans 

Met
Sarah Reynolds, Dane Jeremy 
Hurst, Claire Johnston, Sam 
Louwyck, Larisa Faber, Jérôme 
Burelbach, Julian Nest, Sylvia 
Camarda, Tommy Schlesser, 
Elisabet Johannesdottir,  
Sam Coren

Distributie
September Film Distribution

The Beast in the Jungle 
The Beast in the Jungle vertelt het verhaal van een man die sinds zijn jeugd het gevoel had 
dat hij voor iets was voorbestemd – even groots als overweldigend. Zou hij een uitvinding 
doen? Revolutie maken? Wat is eigenlijk dat gevoel dat het leven iets voor je in petto 
heeft, en hoe herken je het dan als het zich aandient, en hoe weet je zeker dat er achter 
de horizon niet nog iets groters wacht? 
 Daarom is de film die Clara van Gool baseerde op de gelijknamige korte novelle uit 
1903 van de Brits-Amerikaanse schrijver Henry James (1843-1916) ook het verhaal van de 
vrouw die die existentiële onrust, misschien wel de meest mysterieuze van alle mense-
lijke emoties, probeert te begrijpen. Zij weet al lang dat dit verlangen naar verlangen dat 
een onstilbaar gevoel van leegte moet voeden nog het meeste op verliefdheid lijkt, maar 
deze John Marcher weet het niet, nog niet. Is het liefde op het eerste of op het laatste 
gezicht? Of is het al te laat? Echt leren kennen doen we ze niet, deze John en May. Is hij 
arrogant of een Mr. Darcy? Is zij lijdzaam of alwetend?
 Clara van Gool bewerkte James’ verhaal voor film, en haar ervaring als regisseur van 
dansfilms kwam daarbij goed van pas. Op sommige momenten is The Beast in the Jungle 
zelfs een dansfilm. Niet omdat erin wordt gedanst, maar omdat de bewegingen en gestes 
van de acteurs soms ‘dansant’ zijn en daarmee de stroperige tijd van wachten en verlan-
gen nog verder rekken en strekken. De film is gechoreografeerd rondom abstracties en 
herhalingen. Het gevoel dat elke ontmoeting zowel een herinnering als een vooruitscha-
duwing is van iets wat later nog moet materialiseren gaf Van Gool vorm door de film zich 
in vier tijden te laten afspelen, van begin twintigste eeuw tot nu.

Dinsdag 1 oktober, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Bart Rutten (Artistiek Directeur Centraal Museum)  
en een nagesprek met Clara van Gool.
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Trapped in the City of a 
Thousand Mountains
Nederland, China / 2018 
/ 24 min.

Scenario, regie, camera  
en montage
David Verbeek

Productie
Jos de Putter (Dieptescherpte)

Uitvoerend producent(en)
Prisca van der Mullen 

Muziek
Jegor van Opdorp

Sound design
Quincy Vlijtig

Setgeluid
David Verbeek,  
Prisca van der Mullen 

Distributie
Some Shorts

Trapped in the City of a 
Thousand Mountains 
Regisseur David Verbeek is een terugkerende gast op het Forum van de Regisseurs. Met 
Full Contact, zijn ‘roadmovie door het onderbewuste van een dronepiloot’, won hij in 2016 
de VEVAM Fonds Prijs van het Forum. In zijn nieuwe korte documentaire Trapped in the City 
of a Thousand Mountains keert hij terug naar zijn geliefde China waar hij eerder al lang-
durig woonde en werkte, en richt de camera op de rap-scene in Chongqing, een van de 
snelst groeiende steden van het land, aan de middenloop van de Yangtze-rivier. 
 Rap is in China een opkomend fenomeen, vooral in internetshows als The Rap of 
China. Maar de jonge rappers, met namen als Lil Ya, Master Da of Ghostism weten nooit 
hoe lang hun populariteit zal duren, honderden nummers zijn al op een zwarte lijst gezet, 
omdat hun teksten over de uitzichtloosheid van de nieuwe generatie de censor onwelge-
vallig zijn. Voor Ghostism, die we volgen tijdens de opname van een videoclip waarin hij 
vastgebonden op een stoel zijn woorden spuwt en fluistert, is woede dan ook zijn groot-
ste drijfveer. 
 Chongqing is dus niet alleen een rap-city, maar ook een trap-city, waar ze gevangen 
zitten tussen rebellie en repressie, tussen traditie en verandering, tussen het eenvormige 
lijnenspel van de wolkenkrabberarchitectuur, en het water van de rivier dat stroomt, en 
vloeit en altijd een uitweg zoekt. Verbeek kan als geen ander de vervreemding van die 
Chinese steden zichtbaar maken door zijn spel met scherptediepte, spiegelbeelden en 
close-ups van bewakingscamera’s, waarvan er tienduizenden in de stad verstopt zijn. 
 De semi-clandestiene levens van zijn hoofdpersonen worden verbeeld door nacht-
beelden – in de films van Verbeek is het zelden dag. Want het duister verhult niet alleen, 
maar onthult ook: het verlangen naar vrijheid van expressie, de bescherming van de schaduw, 
een leven in het kunstlicht van neonreclames en oplichtende smartphoneschermpjes.

Woensdag 2 oktober, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Bart Rutten (Artistiek Directeur Centraal Museum)  
en een nagesprek met David Verbeek.
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Kabul, City in the Wind
Nederland, Afghanistan, Japan, 
Duitsland / 2018 / 88 min. 

Scenario, regie en camera
Aboozar Amini

Productie
Jia Zhao (Silk Road Film Salon)

Coproducent(en)
Eva Blondiau (Color of May), 
Ken ichi Imamura  
(NHK Enterprises)

Montage
Barbara Hin

Sound design
Jeroen Goeijers 

Geluidsnabewerking
Jeroen Goeijers 

Distributie
Mokum FilmDistributie 

Kabul, City in the Wind
In Kabul, City in the Wind volgt de Afghaans-Nederlandse regisseur Aboozar Amini afwis- 
selend de charismatische, sjacherende buschauffeur Abas, die Afghanistan bezingt als 
een ‘land van dieven en gewetenlozen’, en de bijdehante broertjes Afshin en Benjamin in 
het in een permanente stofwolk gehulde Kabul.
 Amini werd op zijn veertiende samen met zijn jongere broer Dawood door hun va-
der op het vliegtuig is gezet, omdat Afghaanse fundamentalisten kort daarvoor de twee 
kolossale Boeddhabeelden nabij hun woonplaats Bamyan hadden opgeblazen. In 2010, 
toen hij voor het eerst terugkeerde in Kabul voor de opnamen van Kabultehrankabul, zijn 
afstudeerfilm aan de Gerrit Rietveld Academie, kreeg hij het eerste idee voor Kabul, City in 
the Wind.
 Het had eigenlijk een fictiefilm over een bus moeten worden, waar verschillende 
mensen in- en uitstappen die je gaandeweg beter leert kennen. Tijdens het schrijven 
veranderde zijn speelfilm echter langzaam in een documentaire, waarin de drie ‘hoofdrol-
spelers’ een enkele keer in prachtig gestileerde close-ups, waarin ze recht in de camera 
kijken, vertellen over hun dromen en angsten. 
 Amini’s hartverscheurende eersteling opende vorig jaar november het documentai-
refestival IDFA en werd op de slotdag onderscheiden met de IDFA Special Jury Award for 
First Appearance. Kabul, City in the Wind leverde Amini ook een nominatie voor de Amster-
damprijs op, de grootste kunstprijs van Amsterdam.
 Hoewel hij eigenlijk weinig verschil ziet tussen fictie en documentaire, is Amini in-
tussen toch begonnen aan een speelfilmversie. Ways to Run, zoals de film heet, was gese-
lecteerd voor La Residence van de Cinéfondation, waarmee het festival van Cannes ‘the 
up and coming generation’ filmmakers wil steunen. Amini hoopt dit najaar opnieuw naar 
Kabul af te reizen voor de opnamen.

Woensdag 2 oktober, 19.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Bart Rutten (Artistiek Directeur Centraal Museum)  
en een nagesprek met Aboozar Amini.
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Take Me Somewhere Nice
Nederland / 2019 / 92 min.

Scenario en regie
Ena Sendijarević

 Productie
Iris Otten, Sander van Meurs, 
Pieter Kuijpers (Pupkin)

Coproducenten
Joost de Wolf, Marieke  
Mols (VPRO)

Creative Producer
Layla Meijman

Uitvoerend producent
Jet Christiaanse 

Camera
Emo Weemhoff

Montage
Lot Rossmark

Muziek
Ella van der Woude

Sound design
Vincent Sinceretti
Production design
Myrte Beltman

Kostuumontwerp
Nedda Nagel 

Setgeluid
Taco Drijfhout

Geluidsnabewerking
Vincent Sinceretti
Visual effects
Remco Smit 

Met
Sara Luna Zorić , Lazar 
Dragojević , Ernad Prnjavorac
Jasna Duricić , Mario Knezović , 
Emir Hadzihafizbegović ,  
Sanja Burić 

Omroep
VPRO

Distributie
Gusto Entertainment

Take Me Somewhere Nice
‘Ik kan niet kiezen, ik wil ze allebei’, is het eerste dat we de dwarse tiener Alma horen zeg-
gen in Take Me Somewhere Nice, de eerste lange speelfilm van de Nederlands-Bosnische 
Ena Sendijarević . Ze heeft het over twee jurkjes – een rood en een blauw – waarover ze 
met haar moeder overlegt in de pashokjes van een kledingwinkel, maar haar vertwijfeling 
speelt eigenlijk een rol in ieder aspect van haar leven. 
 Zoals Alma (een mooie rol van de debuterende Sara Luna Zorić) een vat vol tegen-
strijdigheden is, zo drijft de film ook op schijnbare paradoxen. Take Me Somewhere Nice is 
een roadmovie met horten en stoten (Alma reist in haar eentje naar Bosnië, het land waar 
haar moeder vandaan komt en haar vader achterbleef), waarin Sendijarević zich vooral 
richt op het lanterfanten, het rondhangen waarmee het reizen wordt onderbroken; met 
voornamelijk statische shots weet ze toch een zeer dynamisch drama te creëren. Onder 
het droogkomische, snoepgoedkleurige oppervlak zit een bloedserieuze onderstroom vol 
grote ideeën over migratie en identiteit.
 Take Me Somewhere Nice ging begin dit jaar in wereldpremière op het International 
Film Festival Rotterdam en werd er bekroond met de Special Jury Award, bedoeld voor 
een buitengewone artistieke prestatie. De Tiger-jury noemde Sendijarević ’ speelfilm- 
debuut ‘een buitengewone artistieke prestatie van een regisseur die een reis portretteerde 
met een unieke en zeer nauwkeurige persoonlijke visie, en bovendien met humor en een 
diep gevoel voor geschiedenis’.
 In mei werd Take Me Somewhere Nice als eerste Nederlandse productie ooit ge-
selecteerd door de Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (Acid), het 
jongste parallelprogramma van het festival van Cannes. Eind augustus werd de debuut- 
film op het festival van Sarajevo door een jury met Gouden Palm-winnaar Ruben Östlund 
en IFFR-directeur Bero Beyer onderscheiden met de Heart of Sarajevo Award.

Woensdag 2 oktober, 22.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door René de Kam (Conservator Stadsgeschiedenis  
Centraal Museum) en een nagesprek met Ena Sendijarević . 
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Retrospekt
Nederland, België / 2018 
/ 100 min.

Scenario, regie en montage
Esther Rots

Productie
Gijs van de Westelaken,  
Hugo Rots, Chantal van der 
Horst, Esther Rots (Rots 
Filmwerk, Column Film)

Coproducent
Ellen De Waele  
(Serendipity Films)

Uitvoerend producenten
Reinette van de Stadt,  
Ingeborg Gravendeel 

Camera
Lennert Hillege, NSC

Muziek en sound design
Dan Geesin
Production design
Kurt Rigolle 

Kostuumontwerp
Ann Lauwerys 

Setgeluid
Kwinten Van Laethem

Geluidsnabewerking
Mikel Le Roy, Benoit Biral
Visual effects
Allard Zoetman, Sander Jansen, 
Ruud Vreman

Met
Circé Lethem, Martijn van  
der Veen, Lien Wildemeersch
Teun Luijkx, Lottie Hellingman, 
Cripta Scheepers, Rian Gerritsen, 
Matteo van der Grijn, Francois 
Beukelaers

Distributie
Gusto Entertainment

Retrospekt
In 2009 maakte Esther Rots haar speelfilmdebuut met Kan door huid heen, waarin de 
luchtbel van het onbezorgde, stadse leven van dertiger Marieke abrupt wordt doorgeprikt 
als haar vriend haar verlaat. Bijna tien jaar later is ze terug met Retrospekt, over een der-
tiger wier leven uit het lood raakt na een traumatische gebeurtenis.
 In de openingsbeelden zit de hoogzwangere Mette (de Vlaamse actrice Circé Lethem) 
samen met haar echtgenoot Simon en dochtertje Harrie in een camper. Op de geluids-
band is klavecimbelgetokkel vermengd met tromgeroffel. De drie rijden naar de Franse 
zon, Mette straalt en lacht. En toch zit er dreiging in de beelden – alsof zich ieder moment 
een vrachtwagen in de cockpit kan boren.
 Mette stapt uit de camper en loopt een kledingwinkel binnen. Daar komt ze tussen-
beide als een vrouw in het pashokje naast haar bijna wordt gewurgd door haar opgefokte 
vriend. Die richt vervolgens zijn agressie op haar.
 In het vervolg springt Retrospekt – dat in het najaar van 2018 in wereldpremière ging 
op het festival van Toronto en in februari van dit jaar te zien was op het festival van Berlijn 
– heen en weer in de tijd (‘in retrospect’ wil zoveel zeggen als ‘achteraf gezien’), waarbij 
niet altijd duidelijk is of de kijker de ‘realiteit’ te zien krijgt of Mette’s blik daarop. En als 
haar blik verwrongen is, wat is daar dan de oorzaak van? En het gevolg?
 Het circulaire camerawerk van Lennert Hillege en de gedurfde, niet-chronologische 
montage dragen bij aan de verwarring en dreiging, net als het indringende sounddesign 
van Rots’ partner Dan Geesin. Zijn liedjes fungeren dan weer als reien; hoogdravende en-
tr’actes met (Engels gezongen) uitleg of commentaar: ‘The closer you get / the more you are 
real / the more that I feel / the more pieces you find’.

Donderdag 3 oktober, 16.00 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Laurie Cluitmans (Conservator Hedendaagse Kunst  
Centraal Museum) en een nagesprek met Esther Rots.
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In My Absence
Nederland / 2018 / 6 min.

Regie
Niki Smit, Maartje Nevejan

Scenario
Maartje Nevejan

Productie
Willemijn Cerutti (Cerutti Film)

Coproducent
Niki Smit (Monobanda)

Uitvoerend producent
Marieke Nooren 

Sound design
Rik Nieuwdorp (Claynote)

Geluidsnabewerking
Rik Nieuwdorp (Claynote)

Interface en interaction design
Niki Smit

Technische realisatie
Simon van der Linden 

Distributie
Cerutti Film

In My Absence 
Wat gebeurt er in die split second tussen nog bij bewustzijn zijn en wegvallen bij kinderen 
en jongvolwassenen die last hebben van absence-epilepsie? Het lijkt alsof ze voor zich 
uit zitten te dromen, maar feitelijk zijn ze even buiten bewustzijn. Degenen die onder 
woorden kunnen brengen wat ze in dat tijdloze moment zien of meemaken hebben het 
vaak over het gevoel overspoeld te worden door het niets, maar kort daarvoor zien ze heel 
concrete beelden, die voor hen vaak angstaanjagend zijn, en voor een buitenstaander 
associaties oproepen met archetypische totembeelden uit de hele wereldgeschiedenis. 
De meeste kinderen groeien hier na verloop van tijd vanzelf overheen. Wat blijft is een 
herinnering, een gevoel van onbehagen, maar ook de indruk aan iets te raken wat groter 
was dan je eigen ervaring, een inzicht. 
 Filmmaker/kunstenaar Maartje Nevejan had als kind zelf last van deze absences, 
waarin ze werd achtervolgd door Angie Dickinson uit de tv-serie Police Woman (in Neder-
land in de jaren zeventig uitgezonden als Pepper). Maar tegenover het zwart waarin al die 
ervaringen eindigen, herinnert ze zich ook de schittering van het zilveren licht waarmee 
de absences begonnen. En soms vraagt ze zich af of ze die stiekem niet mist. 
 In de documentaire Ik ben er even niet onderneemt ze een zoektocht naar de ver-
schillende absence-ervaringen van kinderen, en de manier waarop kunst een beeld kan 
vinden voor dat zwart. Het bijbehorende Virtual Reality-werk In My Absence, dat ze samen 
met Niki Smit maakte, werd geselecteerd voor het Forum van de Regisseurs. In plaats van 
een gebeurtenis op te roepen, of (na) te vertellen, maakt het van de toeschouwer een ‘ac-
tor’ die drie van die absence-ervaringen kan ondergaan. In eenvoudige zwart-wit beelden 
en innovatieve animaties word je langzaam ondergedompeld in een ander bewustzijn. 
Opmerkelijk daarbij is dat wat in de film nog als angstaanjagend wordt omschreven, in 
de VR-wereld niet op de schrik speelt, maar eerder empathie oproept, en het gevoel heel 
even door de deuren van de waarneming te zijn gegaan.

Vr 27 sep t/m do 3 okt; vr van 16.00 tot 20.00 uur, za en zo van 11.00 tot 20.00 uur, 
ma t/m do van 13.00 tot 20.00 uur.
IMPAKT, centrum voor mediacultuur, Lange Nieuwstraat 4. Vrije toegang.
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Eight
Nederland, Frankrijk, China, 
Duitsland, Finland / 2018 
/ 15 min.

Scenario, regie, muziek, 
sound design, setgeluid en 
geluidsnabewerking
Michel van der Aa

Productie
Rosita Wouda  
(Stichting doubleA)

Coproducenten
The Virtual Dutch Men, Stichting 
Holland Festival, Festival d’Art 
Lyrique d’Aix en Provence, 
Chateau La Coste, Beijing 
Music Festival, KunstFestSpiele 
Herrenhausen, Helsinki Festival

Uitvoerend producent
Ellen van Bunnik 

Montage
Richard de Paauw

Production design en  
grafische vormgeving
Theun Mosk  

Kostuumontwerp
Esmee Thomassen,  
Thijs de Vlieger
Visual Effects
Richard de Paauw

Interface en interaction design
The Virtual Dutch Men

Technische realisatie
Siemen van der Werf,  
The Virtual Dutch Men
Research
Madelon Kooijman,  
Niels Nuijten

Met
Kate Miller Heidke
Vakil Eelman, Livia Kolk, 
Nederlands Kamerkoor   

Distributie
Intermusica 

Eight
Na Sunken Garden, de eerste 3D-opera, en The Book of Sand, de eerste interactieve digitale 
liederencyclus, heeft Michel van der Aa met Eight, dat afgelopen zomer in wereldpremière 
ging op het Holland Festival, het eerste ‘interactieve audiovisuele Virtual Reality-poëem’ 
gemaakt.
 Gedurende vijftien minuten loop je via nauwe gangen naar adembenemende ima-
ginaire landschappen en weidse vergezichten, ontworpen door Theun Mosk: een panora-
mische blik vanaf een hoge rots over een bosrijk landschap, een houten vloer tot in de 
oneindigheid. 
 Onderweg ontmoet de kijker/luisteraar/belever/meemaker een oude vrouw (Vakil 
Eelman) die je meeneemt haar leven in, terug in de tijd, door een schijnbaar oneindig 
gangenstelsel. Op een gegeven moment gaat ze een bocht om en verandert ze in een  
jongere versie van zichzelf: de Australische sopraan Kate Miller-Heidke, Van der Aa’s 
muze, die eerder te zien was in zowel The Book of Sand als Sunken Garden. Weer wat later 
verandert ze in een achtjarige versie van zichzelf. Het ‘verhaal’ eindigt op het punt in de 
ruimte waar het begon; we beginnen bij de dood en eindigen bij de geboorte. Eight als 
symbool van de oneindigheid.
 Behalve Miller-Heidke is het Nederlands Kamerkoor te horen; de stuwende sound-
track is aangevuld met vreemde, elektronische muziek die Van der Aa op zijn analoge 
synthesizer vervaardigde. De gezongen tekst, die leunt op prikkelende onmogelijkheden, 
stelde hij samen uit werk van Borges, Lorca, Pessoa, Tarkovski en Whitman. Hier en daar 
zijn ook nog elementen uit eerder werk van Van der Aa te herkennen. Het maakt Eight tot 
droomachtig muziektheater in Virtual Reality waarbij je ogen én oren tekortkomt.

Za 28 sep t/m ma 30 sep van 11.00 tot 21.00 uur.
Kinepolis Jaarbeurs, 2e etage, Jaarbeursboulevard 300.
Vrije toegang, aanmelden via filmfestival.nl.
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Een driekoppige jury reikt op donderdagavond 3 oktober de VEVAM 
Fonds Prijs van het Forum van de Regisseurs uit aan één winnaar. De 
prijs bestaat uit 5.000 euro, te investeren in een nieuwe productie, 
en de penning van het Forum van de Regisseurs, ontworpen door het 
Utrechtse atelier SUS Goudsmeden. Voorafgaand aan de prijsuitreiking 
speelt Jaap Elzenga, die samen met Dan Geesin de soundtrack van de 
Forum-slotfilm Retrospekt maakte, een aantal nummers uit de film.
 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 pres-
tatie, maar het kan ook gaan om al die andere dingen die film met je 
doet: verrassen, aan het denken zetten, tegen de borst stuiten, verwar-
ren, ontroeren. De jury bestaat deze editie uit:

Bas Devos (Zoersel, 1983) studeerde filmregie aan Sint-Lucas Gent, 
en werkte vervolgens als casting director, figuratieregisseur en licht- 
ontwerper en maakte in eigen beheer de kortfilms The Close (2008) 
en We Know (2009). Zijn langspeeldebuut Violet (2014) ging in wereld- 
première op het filmfestival van Berlijn en won daar de Grand Prix van 
de Generation 14plus-jury. Ook zijn tweede film Hellhole, over drie ver-
loren zielen tegen de achtergrond van Brussel na de aanslagen, kreeg 
een plek op de Berlinale, begin dit jaar in het onderdeel Panorama. Zijn 
derde speelfilm Ghost Tropic, over een 58-jarige vrouw die na een lange 
werkdag in slaap valt in de metro, was nog geen drie maanden later te 
zien in Cannes, in het parallelprogramma Quinzaine des Réalisateurs. 
Begin dit jaar werd Devos door het Amerikaanse vakblad Variety getipt 
als een van de tien Europeans to Watch.

Anke Teunissen (Drachten, 1975) studeerde Culturele Antropologie in 
Amsterdam en fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Vervolgens assisteerde ze enige jaren Eva Besnyö, 
de ‘grande dame’ van de Nederlandse fotografie. Sinds 2000 is Teunis-
sen werkzaam als freelance documentair fotograaf, researcher en film-
maker. Voor Nestblijvers fotografeerde ze volwassenen die thuis bleven 
wonen. Een van die mannen, Egbert, speelt de hoofdrol in de korte Virtual 
Reality-documentaire De stoel van de laatste jaren – Egbert (2018), waar-
mee ze vorig jaar samen met Jessie van Vreden de VEVAM Prijs van het 
Forum van de Regisseurs won.

Barbara Visser (Haarlem, 1966) studeerde fotografie en audiovisuele 
beeldende kunst aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, de Jan 
van Eyck Academie in Maastricht en de Cooper Union in New York. Ze 
houdt zich in haar werk bezig met het wankele evenwicht tussen re-
gistreren en ensceneren, en onderzoekt dat in uiteenlopende media, 
zoals fotografie, film, video, tekst, drukwerk en performance. Van april 
2014 tot augustus 2017 was Visser voorzitter van de Akademie van 
Kunsten van de KNAW, opgericht om de band tussen kunst en weten-
schap, kunst en maatschappij en de kunsten onderling te versterken. 
In 2017 was zij interim-artistiek directeur van het International Docu-
mentary Film Festival Amsterdam. Visser won diverse prijzen voor haar 
werk, waaronder de IDFA/Mediafonds scenarioprijs (2010), de dr. A. H.  
Heineken Prijs (2008) en de Charlotte Köhler Prijs van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds (1996).

VEVAM Fonds Prijs van het Forum van de Regisseurs

feliciteren Kabul, City in the Wind, ‘Nu verandert er langzaam iets’, Your Mum and Dad, 
Instinct, The Beast in the Jungle, De vliegende hond en In My Absence  

met de vertoning in het Forum van de Regisseurs 2019.



2018
Light as Feathers
Rosanne Pel

‘Een goed gebalanceer-
de film over een ernstig 
onderwerp. De film blijft 
dicht bij de realiteit om 
zo een levensechte pa-
rallelle filmwereld op te 
roepen, waarbinnen de 
makers met veel precisie 
hun verhaal vertellen. De 
speelstijl is zeer natura-
listisch en de personages 
worden, in al hun kwets-
baarheid en met al hun 
tekortkomingen, liefdevol 
neergezet. Het is voelbaar 
hoeveel vertrouwen en 
respect er moet zijn  
geweest tussen de cast  
en de regisseur met haar 
crewleden om tot dit  
resultaat te kunnen  
komen.’

2018
De stoel van de laatste 
jaren – Egbert
Anke Teunissen en 
Jessie van Vreden

‘De makers van deze korte 
Virtual Reality-documen-
taire nodigen het publiek 
uit in de wereld van Egbert 
te stappen, een levenslus-
tige boer die alleen woont 
op zijn oude boerderij. 
Door de ingetogen werk-
wijze gaan de momenten 
waarop Egbert je even 
recht aankijkt zeer intiem 
en ontroerend werken. De 
makers leveren daarmee 
een teder portret, dat 
uiterst accuraat is van 
observatie en niet alleen 
zintuiglijk, maar ook emo-
tioneel, dichtbij komt.’

Daan Bakker
Koen Mortier 
Ena Sendijarević

2017
Quality Time
Daan Bakker 

‘Quality Time straalt van 
vitaliteit; Daan Bakker 
creëert een filmische 
ervaring die zich niet laat 
beteugelen door conven-
ties. Hij geeft zijn verhaal 
op volstrekt eigen manier 
vorm. Het schuurt, wringt 
en emotioneert, en als 
kijker voel je constant 
dat hij enorm veel plezier 
heeft in het vak van film-
maken. Het is een joie de 
vivre die je niet vaak ziet 
in de Nederlandse film-
huizen, zeker niet als het 
om zwaardere onderwer-
pen gaat.’

Gust Van den Berghe 
Mijke de Jong 
Morgan Knibbe 

2016
Full Contact
David Verbeek

‘Full Contact is een film 
van raadselachtige 
schoonheid, die zowel in-
tellectueel als emotioneel 
prikkelt. Deze film getuigt 
van lef. De visuele stijl en 
de dramatische construc-
tie geven blijk van een 
grote beheersing van  
cinema. Het geluid heeft 
een narratieve kracht, 
geen enkel beeld is 
vrijblijvend en de thema-
tiek zit verborgen in elke 
bouwsteen van de film. 
Het is een zintuiglijke film 
die een hypnotische erva-
ring teweegbrengt.’

Nanouk Leopold
Nathalie Teirlinck
Robert Jan Westdijk

2015
Those Who Feel the Fire 
Burning
Morgan Knibbe

‘Met het zien van Those 
Who Feel the Fire Burning 
realiseerde de jury zich 
dat zij hier met misschien 
wel de beste Nederlandse 
film in jaren te maken 
had. Waar menig film- 
maker ten prooi was  
gevallen aan de urgentie 
van het onderwerp, weet  
Morgan Knibbe als  
kunstenaar ons iets  
essentieels aan te bieden: 
doorzicht.’

Thibaud Delpeut
Caroline Strubbe 
David Verbeek

Eregalerij van het Forum van de Regisseurs
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Het NFF bedankt zijn partners
NFF Hoofdsponsors

NFF Partners

Subsidiënten en Fondsen

Speciale dank aan alle makers, vrijwilligers en vrienden!

CoBO • Elise Mathilde Fonds • Gravin van Bylandt Stichting • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie • Van Baaren Stichting 

BeamSystems • Buma Music in Motion • Cam-a-lot • Centraal Museum • Cinando • CommITment • Event Engineers • EYE International • FestivalTickets • Film Commission Utrecht • Film Producenten 
Nederland • Filmtechniek • Fiona Festival • Flex IT • Het Nieuwe Instituut • Homan BV • IMPAKT • Intermission • International Film Festival Rotterdam • La Bolleur • Nederlands Instituut voor Beeld & 
Geluid • Posta • Smits Light & Sound • TSC Crowd Management • U-OV • Utrecht City Hotels • Veenman+ • Versteeg Wigman Sprey Advocaten 

Het NFF bedankt zijn partners!Colofon

Louis Hartlooper Complex is een bruisend 
filmtheater in het centrum van Utrecht. Het staat 
bekend om de eigenzinnige filmprogrammering, 
de vele evenementen en festivals en de gezellige 
sfeer. Voor of na de film kan je genieten van een 
drankje of een heerlijk biologisch gerecht. Het is 
ook mogelijk om de filmzalen of borrelruimtes af 
te huren. Info & tickets via www.hartlooper.nl

Uitreiking Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2019
zaterdag 28 september | 16:30 | zaal 2 | www.louishartlooperprijs.nl

Curatoren
Jan Pieter Ekker
Dana Linssen

Productie
Nikki Ywema

Essay
Sacha Bronwasser

Eindredactie
Belinda Janssen

Met dank aan
Willemien van Aalst
Mascha Arkink 
Doreen Boonekamp
Hans Bosscher 
Laura Buijs
Claire van Daal
Anton Damen
Jaap Elzenga 
Emile Fallaux
Silvia van der Heiden
Frank van der Horst
Isabelle de Klein 
Jurre Rompa
Jos Stelling
Sjef Stelling 
Flora Vallenduuk
Isabelle Wiegersma
en alle filmmakers 

Centraal Museum 
Laurie Cluitmans 
Liesbeth Helmus 
René de Kam
Bart Rutten

Jury
Bas Devos 
Anke Teunissen
Barbara Visser

Ontwerp
Jan Pieter Ekker

Druk
Veenman+

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

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





Za 28 sept 19.00 uur Instinct van Halina Reijn

Za 28 sept 22.00 uur De Libi van Shady El-Hamus

Zo 29 sept 15.00 uur ‘Nu verandert er langzaam iets’ van mint film office

Zo 29 sept 19.00 uur Your Mum and Dad van Klaartje Quirijns

Ma 30 sept 15.00 uur Nocturne van Viktor van der Valk

Di 1 okt 15.00 uur De vliegende hond van Johannes Hogebrink

Di 1 okt 19.00 uur The Beast in the Jungle van Clara van Gool

Wo 2 okt 19.00 uur Trapped in the City of a Thousand Mountains van David Verbeek

  Kabul, City in the Wind van Aboozar Amini

Wo 2 okt 22.00 uur Take Me Somewhere Nice van Ena Sendijarević

Do 3 okt 16.00 uur Retrospekt van Esther Rots

Do 4 okt 19.00 uur Prijsuitreiking in de Winkel van Sinkel met een optreden van Jaap Elzenga

Eight van Michel van der Aa
Za 28 sep t/m ma 30 sep van 11.00 tot 21.00 uur 
Kinepolis Jaarbeurs, 2e etage, Jaarbeursboulevard 300. Vrije toegang, aanmelden via filmfestival.nl

 In My Absence van Niki Smit en Maartje Nevejan
Vr 27 sep t/m do 3 okt; vr van 16.00 tot 20.00 uur, za en zo van 11.00 tot 20.00 uur, ma t/m do  
van 13.00 tot 20.00 uur in IMPAKT, centrum voor mediacultuur, Lange Nieuwstraat 4. Vrije toegang

Programma Louis Hartlooper Complex 2


