
I N T E R N A T I O N A L

PROGRAMMA

2016

Fo
to

gr
afi

e 
en

 b
o

d
yp

ai
n

t:
 L

éo
n

 H
o

n
in

gs
 - 

Sh
o

o
te

n
.n

l



VOORWOORD

ARYA TARIVERDI
Festivaldirecteur

Wat tien jaar geleden als droom begon, is 
nu uitgegroeid tot een volwassen filmfes-
tival met een duidelijke rol in de (inter)
nationale filmindustrie. Een festival met 
een breed podium waar filmmakers hun 
verhaal aan een groot publiek kunnen 
vertellen. De verhalenmakers, de parels 
die onze toekomstige grootheden in de 
filmindustrie zijn. Hierdoor stimuleert 
het festival steeds duidelijker het (inter)
nationale film productieklimaat. 
De tijd gaat snel, het festival dat in 2006 
uit één dag bestond, duurt dit jaar bij haar 
tiende editie maar liefst zeven dagen lang. 
Met een unieke en prachtige programme-
ring in Hilversum en Amersfoort. 

Deze groei van de afgelopen jaren was 
alleen mogelijk met een betrokken en pro-
fessioneel team. En die hebben we! Ik ben 
trots op het hechte team van vrijwilligers, 
dat zich elk jaar zo betrokken inzet om 
weer een prachtige editie van SCENECS 
neer te zetten. Ook ben ik trots op de 
(inter)nationale filmmakers die ons steeds 
mooiere inzendingen toesturen, waar-
mee wij weer ons publiek kunnen blijven 
verrassen. Uiteraard ben ik als directeur 
van dit festival ook erg dankbaar voor de 
enorme steun en hulp van zoveel bedrij-
ven en organisaties. Samen met deze 
vrijwilligers, filmmakers en organisaties 
wordt SCENECS, SCENECS!
Mijn dank gaat dan ook uit naar alle vrij-
willigers, sponsoren, fondsen en relaties 
voor hun bijdragen. En natuurlijk ook naar 
u als bezoeker van SCENECS.
Graag proost ik met jullie op deze 10e edi-
tie van SCENECS. Ik wens u, namens de 
organisatie, veel kijkplezier en een grote 
filmbeleving.

Arya Tariverdi
Festivaldirecteur/oprichter SCENECS

RON STERK
CEO Vue Nederland

De wereld van de film is altijd op alle gebieden 
een magisch en spannend terrein. Van het kleine 
lichtje (ideetje) dat zorgt voor het schrijven van 
een scenario tot het zien van emoties bij een bio-
scoopbezoeker en alles daartussen. Als directeur 
van Vue weet ik als geen ander hoe moeilijk het 
is om tussen het grote Hollywoodgeweld een 
plekje te veroveren. De concurrentie is enorm, de 
marketingmachines achter films zijn intens; hoe 
kunnen beginnende filmmakers nog een goede 
kans krijgen? 
Daarom ben ik zeer blij met dit fantastische filmfestival. SCENECS zet de schijn-
werpers op de getalenteerde nieuwe makers. Zij krijgen met hun debuutfilm een 
daverende entree in de filmwereld. Filmmakers die het lef hebben getoond om 
een film te maken, moeten worden beloond met een vertoning van hun werk op 
het witte doek. Daarom ben ik trots dat SCENECS een plaats kan bieden in de 
altijd concurrerende filmbranche. De filmwereld mag dan wel een flinke strijd zijn, 
maar zoals de (toepasselijk genaamde) band The Scene zong: ‘Iedereen is van de 
wereld en de wereld is van iedereen’.

Ron Sterk
CEO Vue Nederland

WIMAR JAEGER
Wethouder Media en Cultuur

Deze week is de Mediastad ook de Filmstad van Nederland, met de komst van het 
SCENECS International Debut Film Festival. Een week lang wordt in Hilversum 
een prachtig programma gepresen-
teerd waarin een nieuwe generatie 
internationale filmmakers laat zien 
wat ze in huis heeft. Creatief talent 
dat een verhaal te vertellen heeft 
dat de moeite waard is. Doorzetters 
die niet stoppen voor ze een podium 
vinden.
Dat past bij Hilversum: een stad 
van mediamakers waar verhalen 
gemaakt worden die de wereld over 
gaan. Online, via social media, door 
apps, op schermen in de stad, en natuurlijk ook via film, radio en televisie. Het lijkt 
vanzelfsprekend dat content voor ons als consument 24 uur per dag beschikbaar 
is, maar er zit een spannende en innovatieve industrie achter. Die heeft voortdu-
rend nieuw talent nodig en Hilversum investeert daarom in talentontwikkeling 
in de media. Door de Hilversum Media Campus (www.hilversummediacampus.
nl), projecten op scholen en door festivals en evenementen zoals SCENECS, de 
Media Future Week en de Google Digitale Werkplaats.
SCENECS en Hilversum willen het beste in elkaar naar boven halen: lef, innovatie, 
hard werken, plezier en exposure. U kunt mij deze week regelmatig in de  
bioscoop tegenkomen, of het nu Vue of het Filmtheater is, of de Virtual Reality 
pop-up Cinema bij Beeld en Geluid. Ik laat me inspireren door een nieuwe  
generatie mediamakers, waarvan ik nu al weet dat ze de verhalen van de 21e 
eeuw gaan bepalen.

Wimar Jaeger
Wethouder Media en Cultuur

#MEDIA
HILVERSUM
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DE JURYLEDEN

Farhad Vilkiji
Farhad Vilkiji kwam 

in 1972 ter wereld 
in Teheran, Iran. 
Na zijn filmoplei-

ding aan de Vrije 
Universiteit van Iran 

ging hij aan de slag in 
de filmwereld, aanvankelijk als assis-
tent. Enkele jaren later mocht hij zelf 
aan de slag als Art Director, Costume 
Designer en Production Designer. 
Vilkiji werd tweemaal genomineerd als 
beste Production Designer tijdens het 
Iraanse House of Cinema filmfestival. 
In 2010 wist hij de prijs voor beste Art 
Director in de wacht te slapen voor zijn 
werk aan de film Farewell Baghdad. Zijn 
carriére bracht Vilkiji uiteindelijk naar 
Nederland, waar hij aan de slag ging als 
Film Director. Inmiddels heeft hij ook 
hier een indrukwekkende lijst produc-
ties opgebouwd: twee documentaires, 
zeven videoclips, twee films over dans 
en choreografie en een fictiefilm. De 
opnames voor zijn volgende script ‘Syn-
chornozed’ gaan in oktober van start.

Dave Schram en 
Maria Peters

Dave Schram 
zag in 1958 het 
levenslicht in 

Nieuwer Amstel. 
Al vanaf zijn zes-

tiende was hij druk 
in de weer met het 

maken van films. 
Zo druk zelfs, dat 
hij in ’74 samen 
met jeugdvriend 

Erwin Steen een 
filmbedrijfje begon. 

In 1977 zakte hij voor 
zijn middelbareschoolexamen, maar 
werd desondanks toch aangenomen op 
de Nederlandse Filmacademie. In 1987 
zette Schram samen met zijn partner 
Maria Peters en vriend Hans Vos de 
filmproductiemaatschappij Shooting 
Star Filmcompany op in Amsterdam. In 
totaal maakte Dave Schram meer dan 
35 films, waaronder Sonny Boy en de 

verfilming van het boek Spijt!, van Carry 
Slee. Die laatste leverde hem meer dan 
30 internationale filmprijzen op.

Maria Peters, echtgenote en zakenpart-
ner van Dave Schram, werd geboren in 
Willemstad in 1958. Peters studeerde 
rechten aan de Universiteit van Amster-
dam en volgde daarna een opleiding aan 
de Nederlandse Filmacademie, waarvan 
ze in 1983 afstudeerde. In de daar-
opvolgende jaren werkte Peters mee 
aan diverse producties, zoals Abel en 
Hooneponnetje. In ’87 zette ze samen 
met Hans Vos en Dave Schram Shooting 
Star Filmcompany op, waarvoor het 
echtpaar nog steeds actief is.

Jeroen Beker
Deze geboren en 

getogen Hilver-
summer zit al ruim 
twintig jaar in de 

filmindustrie als 
producent. In die 

tijd maakte hij ruim 
zestig films en series, waaronder Alles is 
Liefde, Zwartboek, De Poolse Bruid en 
Alleen Maar Nette Mensen. Zijn films 
zijn op verschillende grote festivals 
over de hele wereld in premiere gegaan. 
Beker wist met zijn films al driemaal 
een Gouden Kalf in de wacht te slepen, 
evenals eens zoveel nominaties voor 
de Nederlandse filmprijs. Na Motel 
Films, Caviar Films en IDTV is Beker 
momenteel werkzaam als producent bij 
Submarine Film.

DOCUMENTAIRE
 Mohammed Chaara

Mohammed Chaara 
kwam in 1980 ter 
wereld in Am-
sterdam. Als zoon 

van Marokkaanse 
ouders heeft hij 

vanaf zijn geboorde 
zowel de Nederlandse als Marokkaanse 
nationaliteit. Veel van zijn films gaan 
dan ook over het samenspel tussen die 

twee culturen. Als regisseur en acteur 
is Chaara onder andere bekend van 
de films Hush Hush Baby en Schnitzel 
Paradijs. In totaal werkte Chaara tot op 
heden als acteur en regisseur mee aan 
acht films en tien series.
 

Annelotte  
Verhaagen

Annelotte Ver-
haagen studeerde 
Film- en Televisie-

wetenschap aan 
de Universiteit van 

Utrecht. Ze maakt do-
cumen    taires, zowel vanuit haar eigen 
fascinatie als in opdracht. In september 
2009 ging haar film ‘Mijn Piano is een 
spiegel’, een portret over Jazzpianist 
Bert van den Brink, in première op het 
Nederlands Film Festival. Verder is 
Verhaagen werkzaam als filmjournalist, 
scriptcoach, redacteur bij radiopro-
gramma‘s en als producent en resear-
cher van documentaires.

Jaimey Groot
Jaimey Groot 

rondde een 
vooropleiding aan 
de Amsterdam 

Film School af 
in 2014. Daarop 

volgend begon ze 
aan de opleiding  Audio Visual Media 
aan de Hogeschool voor de Kunsten in. 
Inmiddels zit Groot in haar tweede jaar, 
in de richting van documentaire. Haar 
films gaan voornamelijk over kinderen 
en jongeren die opgroeien in probleem-
situaties. Momenteel is ze bezig met 
een korte, poëtische documentaire over 
twee golfsurfende vrouwen in Neder-
land. Ze ambieert het vak van docu-
mentaire regisseur maar heeft ook een 
grote passie voor camera.

Ziggo geeft jonge  
filmmakers een extra  
zetje in de rug met de  
Ziggo Talent Award.

Ziggo is trotse partner van de  
Gemeente Hilversum en supporter  
van het Scenecs Filmfestival.
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16:00 |  Stilte opname

16:05 |  Klootzakken

16:29 |  Boom

16:34 |  The red thunder

16:41 |  Mousse

17:21 |  Finger

17:28 |  Pauze

19:00 |  The universe in us

19:29 |  Abnormal behavior

19:55 |  Birthday present

20:21 |  To the top

20:38 |  Pauze

21:00 |  Vanitas

22:22 |  Einde

ZAAL 3

ZATERDAG 16 APRIL

19:00 |  General Rehearsal

19:13 |  I spy with my little eye

19:47 |  Chasing daycare

20:02 |  A photo of us

20:29 |  Onvermogen

20:52 |  Pauze

21:00 |  Te saludan los cabitos

22:05 |  El poder de la música:  

  más allá de Mozart

22:37 |  Einde

ZAAL 6

ZATERDAG 16 APRIL

20:00 |  Vanitas

21:22 |  Einde

|  Fictie

|  Docu

ZAAL 1

VRIJDAG 15 APRIL

PROGRAMMERING SCENECS 2016

12:00 |  The Bridge

12:19 |  David

13:37 |  Pauze

14:00 |  The wages

14:17 |  The darkness moves

14:37 |  Colmillo

14:45 |  Nirwana

15:38 |  Pauze

16:00 |  Uitzicht

16:12 |  Cornea

17:39 |  Einde

ZAAL 3

ZONDAG 17 APRIL

12:00 |  Recognition

13:27 |  Pauze

14:00 |  Camoufl age

14:15 |  Laisa

14:27 |  One in 

14:42 |  Mon chéri

14:53 |  Pet

15:05 |  Story

15:29 |  Pauze

16:00 |  Mx Pink

16:13 |  Paradigma

16:32 |  Gender victory

17:17 |  Einde

ZAAL 6

ZONDAG 17 APRIL

19:00 |  De hel van ‘63

20:48 |  Pauze

21:00 |  Journey to the mother

22:35 |  Einde

ZAAL 5

MAANDAG 18 APRIL

PROGRAMMERING SCENECS 2016
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16:30 |  Uitzicht

16:42 |  Cornea

18:09 |  Pauze

19:00 |  Mx Pink

19:13 |  Paradigma

19:32 |  Gender victory

19:00 |  Pauze

21:00 |  The bridge

21:19 |  David

22:37 |  Einde

MAANDAG 18 APRIL

19:00 |  Magasin

19:24 |  De overkant

19:47 |  Household

20:01 |  Zarnitsa

20:10 |  Beste vrienden

20:36 |  Pauze

21:00 |  Last train home

21:19 |  The way you die

21:44 |  Revolution

22:03 |  Restart

22:18 |  Neverland now

22:37 |  Einde

ZAAL 3

DINSDAG 19 APRIL

19:00 |  Last train home

19:19 |  The way you die

19:44 |  Revolution

20:03 |  Restart

20:18 |  Neverland now

20:37 |  Pauze

21:00 |  General Rehearsal

21:13 |  I spy with my little eye

21:47 |  Chasing daycare

22:02 |  A photo of us

22:29 |  Onvermogen

22:52 |  Einde

|  Fictie

|  Docu

ZAAL 6

MAANDAG 18 APRIL

PROGRAMMERING SCENECS 2016

www.unbrandedexperience.com

Wij geloven dat fascinatie essentieel is voor betrokkenheid en resultaat. Bijvoorbeeld door de 
creatie en productie van een spraakmakend Eurovision Songfestival of vernieuwend Musical-
decor. Daarnaast realiseert unbranded indoor en outdoor projecten voor nationale en internationale 
ondernemingen en musea. Variërend van conceptstores tot digitale brand experiences. Veelzijdige 
creatieve en kwalitatieve producties die elk publiek fascineren.

AM
ERSFOORT



19:00 |  Stilte opname

19:05 |  Klootzakken

19:29 |  Boom

19:34 |  The red thunder

19:41 |  Mousse

20:21 |  Finger

20:28 |  Pauze

21:00 |  Uitzicht

21:12 |  Cornea

22:39 |  Einde 

ZAAL 5

DINSDAG 19 APRIL

19:00 |  Salt of the earth

19:11 |  No one cares about  

  jungles 

19:31 |  A lizard under the skin

19:47 |  Dorpstad unwrapping  

  a cool capital

20:31 |  Tides - a story told by  

  the sea

20:43 |  Pauze

21:00 |  Te saludan los cabitos

22:05 |  El poder de la música:  

  más allá de Mozart

22:37 |  Einde 

ZAAL 6

DINSDAG 19 APRIL

16:30 |  The bravery 

18:18 |  Pauze

19:00 |  A brief encounter

19:03 |  Dance Iranian style

20:25 |  Einde

DINSDAG 19 APRIL

PROGRAMMERING SCENECS 2016

19:00 |  Te saludan los cabitos

20:05 |  El poder de la música:  

  más allá de Mozart

20:37 |  Pauze

21:00 |  Bär

21:08 |  De man van 

  pruimenbloesem

22:10 |  Einde

WOENSDAG 20 APRIL

19:00 |  The universe in us

19:29 |  Abnormal behavior

19:55 |  Birthday present

20:21 |  To the top

20:38 |  Pauze

21:00 |  Camoufl age

21:15 |  Laisa

21:27 |  One in 

21:42 |  Mon chéri

21:53 |  Pet

22:05 |  Story

22:29 |  Einde

ZAAL 5

WOENSDAG 20 APRIL

19:00 |  De hel van ‘63

20:48 |  Pauze

21:00 |  Journey to the mother

22:35 |  Einde

|  Fictie

|  Docu

ZAAL 3 ZAAL 6

WOENSDAG 20 APRIL

PROGRAMMERING SCENECS 2016
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19:00 |  One million steps

19:20 |  Dreams behind the  

  wall

20:31 |  Pauze

21:00 |  Mx Pink

21:13 |  Paradigma

21:32 |  Gender victory

22:17 |  Einde

ZAAL 6

WOENSDAG 20 APRIL

16:30 | The wages

16:47 | The darkness moves

17:07 | Colmillo

17:15 | Nirwana

18:08 |  Pauze

19:00 | Vanitas

20:22 |  Einde

WOENSDAG 20 APRIL

19:00 | The bravery 

20:48 |  Pauze

21:00 | A brief encounter

21:03 | Dance Iranian style

22:25 |  Einde

DONDERDAG 21 APRIL

ZAAL 3

PROGRAMMERING SCENECS 2016
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nh-hotels.comBijna 400 hotels in 29 landen

“ Bij NH Hotels ontdek je het verschil tussen 
standaard service en uitmuntende gastvrijheid.”

NHH_Advertentie_210x139mm.indd   1 07-04-16   17:29



19:00 |  Magasin

19:24 |  De overkant

19:47 |  Household

20:01 |  Zarnitsa

20:10 |  Beste vrienden

20:36 |  Pauze

21:00 |  The bridge

21:19 |  David

22:37 |  Einde

DONDERDAG 21 APRIL

19:00 |  The wages

19:17 |  The darkness moves

19:37 |  Colmillo

19:45 |  Nirwana

20:38 |  Pauze

21:00 |  Bär

21:08 |  De man van 

  pruimenbloesem

22:10 |  Einde

ZAAL 6

DONDERDAG 21 APRIL

19:00 |  Salt of the earth

19:11 |  No one cares about  

  jungles 

19:31 |  A lizard under the skin

19:47 |  Dorpstad unwrapping  

  a cool capital

20:31 |  Tides - a story told by  

  the sea

20:43 |  Pauze

21:00 |  One million steps

21:20 |  Dreams behind the  

  wall

22:31 |  Einde

|  Fictie

|  Docu

ZAAL 6 ZAAL 5

DONDERDAG 21 APRIL
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16:30 |  Recognition

17:57 |  Pauze

19:00 |  Journey to the mother

22:35 |  Einde

DONDERDAG 21 APRIL

PROGRAMMERING SCENECS 2016

Het SCENECS Filmfestival 
wordt elk jaar afgesloten met 
een spetterende afterparty. 
Ferri Somogyi kennen we na-
tuurlijk als Rik uit Goede Tijden 
Slechte Tijden, maar hij draait 
ook al jaren tijdens deze fees-
telijke afsluiter van het festi-
val. Tijd om met hem in gesprek 
te gaan! 

Veel mensen kennen jou van tele-
visie, maar je bent ook actief als dj. 
Hoe is dit zo ontstaan?
“Ik ben zo’n acht jaar geleden begon-
nen met het werken als dj. Ik wilde 
wat extra bijverdienen, dus ik begon 
met draaien. Ik ben toen opgeleid 
door een paar ervaren dj’s en al snel 
kwam ik erachter dat ik het eigenlijk 
heel erg leuk begon te vinden. Ik ging 
er serieus mee aan de slag en sinds 
zes jaar ben ik zelfstandig actief als 
dj. Ik draai nu op hele verschillende 
locaties, van kleine kroegjes tot een 
uitverkochte Heineken Music Hall.’’ 

Je bent al enkele jaren betrokken 
bij het SCENECS Filmfestival. Hoe 
kwam dit zo?
“Ik ken Arya, de oprichter van het 
festival, al heel erg lang. We hebben 

altijd erg leuk contact gehad en we 
zijn echt bevriend geraakt. Uitein-
delijk vroeg hij mij om te draaien op 
het festival. Dat beviel me eigenlijk 
zo goed, dat ik het elk jaar ben blijven 
doen.”

Wat vind je dan zo speciaal aan het 
SCENECS filmfestival?
“Het festival is niet zo heel massaal, 
het is vrij intiem. Dat vind ik mooi. 
Iedereen wordt erbij betrokken en 
dat voelt heel erg prettig. De hele 
avond is zo fijn ingedeeld met leuke 
acts en dan eindigen we de avond 
natuurlijk met het feestje. Dat maakt 
het helemaal af.” 

Hoe denk jij het festival dit jaar tot 
een knallend einde te brengen?
“De afgelopen jaren vond het festival 
plaats in een vrij kleine ruimte, heel 
intiem. Nu wordt het een veel groter 
evenement. Ik weet nog niet hoe 
ik dat ga invullen, maar het wordt 
allemaal veel groter en spectaculair-
der dit jaar. Ik hoop dat het intieme 
aspect er wel aan vast blijft zitten, 
maar daar heb ik eerlijk gezegd geen 
enkele twijfel over.”

Tekst: Anne Gordijn

In gesprek met  
DJ FERRI SOMOGYI

INTERVIEW



Het SCENECS filmfestival bestaat 10 jaar. De 
hoogste tijd om eens te praten met Arya Tariverdi, 
de oprichter en directeur van SCENECS. We bellen 
de altijd goedgezinde Arya op. 

Goedemiddag, 10 jaar SCENECS alweer! Vertel eens, hoe 
is het allemaal begonnen?
Nou, ik kwam vroeger regelmatig in gesprek met jonge 
filmmakers en ik begreep van hen dat het lastig was om als 
nieuwkomer in de programmering van de grote filmfesti-
vals te komen. De kleinere filmfestivals daarentegen waren 
toentertijd niet representatief genoeg om je film te willen 
vertonen. Toen ben ik op het idee gekomen om een interna-
tionaal filmfestival te organiseren voor deze doelgroep.

Had je verwacht dat SCENECS er 10 jaar later zo zou uit 
zien?
Ik had het wel gehoopt, maar niet verwacht. Tuurlijk heb ik 
weleens slapeloze nachten gehad als niet alles even soepel 
verliep, maar stiekem ben ik wel altijd overtuigd geweest 
dat we het zouden redden.

Welk moment van SCENECS is je het meest bijgebleven?
Dat zijn erg veel momenten, maar het meest memorabele 
moment was een paar jaar terug. Lieke van Lexmond zou 
het grand Gala presenteren, maar kreeg op de dag zelf ruzie 
met de regisseur. Ze liet ons weten dat ze niet meer mee 
wilden werken. Ineens hadden we dus geen presentatrice 
meer voor het gala! Uiteindelijk heeft Victoria Koblenko 
ons uit de brand geholpen, die is van de bank gesprongen en 
naar Amersfoort toegereden. Ik ben die dag wel ineens tien 
jaar ouder geworden geloof ik.

Denk je dat je een gunfactor hebt?
Ik vind het lastig om dat over mezelf te zeggen, maar ik merk 
wel dat ik veel voor elkaar krijg. Ik denk dat het belangrijk 
is dat je mensen respectvol behandelt en niet alleen aan 
ze denkt op momenten wanneer je ze nodig hebt. Mensen 
onthouden dat. Wanneer je ze dan een keer nodig hebt dan 
staan ze voor je klaar. 

Wat vind je het leukste aan het organiseren van 
SCENECS?
Dat vind ik de dynamiek die om het festival heen hangt. Ie-
dereen werkt vol passie om iets moois neer te zetten. Ik leef 
voor de energie die ik daarvan krijg. Samen met het team 
iets ongelofelijks gaafs neerzetten is voor mij de climax. De 
weg erheen is soms heel vermoeiend, maar het resultaat is 
echt de moeite waard. Op zo’n moment geef je mij echt de 
wereld en krijg ik gelijk weer zin in de volgende editie.

Ja? Geniet je de dag na het festival niet even van je wel-
verdiende rust?
Nee eigenlijk niet, ik val altijd direct in een zwart gat. Ik ben 
iemand die graag contact heeft met iedereen omdat mij dat 
zoveel energie geeft. Na het festival is het altijd rustig, om-
dat iedereen aan het bijkomen is en daar kan ik slecht tegen. 
Voor eventjes is die rust wel lekker, maar na een tijdje ga ik 
het echt missen.

Wat kunnen we de komende jaren nog van SCENECS 
verwachten?
Het toekomstplan is meer werken aan de kwaliteit van 
de organisatie, programmering en de uitstraling van het 
festival. 

Zozo, ben je erg perfectionistisch?
Ja, dat is mijn probleem! Haha! 

Maar ben je dan wel blij aan het einde van het festival?
Ja tuurlijk, maar er zijn altijd kleine dingetjes die anders of 
beter hadden gekund. Niemand ziet het, maar ik kan er wel 
mee zitten. Maar al met al geniet ik wel ontzettend van de 
festivaldagen. 

Wat ben jij zonder SCENECS?
SCENECS is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Niet 
alleen het festival zelf, maar ook de SCENECS familie. Als 
dat allemaal weg zou vallen heb ik ineens veel minder broer-
tjes en zusjes. 

Tekst: Vera Bosch

INTERVIEW

DE GUNFACTOR, DE SCENECS 
FAMILIE EN VICTORIA KOBLENKO  
Een interview met directeur Arya Tariverdi

Visit  
PRiNCEss HotEl  

AmERsfooRt 
ANd fEEl  
At HomE

Stichtse Rotonde 11  |  3818 GV Amersfoort  | 0800-PRINCESS (0800-77462377)

www.princesshotelamersfoort.nl

Home Sweet Hotel

Adv_A'foort-scenecs.indd   1 08-04-16   09:01

WIE WENST U EEN ONBEZORGDE 
VOORSTELLING?
MeeÙs sponsort het SCENECS 
International Debut Film Festival

Meeùs is onderdeel van Aegon.

Meeùs Amersfoort
Hans Theeuwkens helpt u graag verder
T 033 464 02 34
jp.theeuwkens@meeus.com
meeus.com

cultuur in

muziek

beeldende 
kunst

theater

festivals

observant.nl
facebook.com/
deobservant

stadhuisplein 7
amersfoort
033 445 16 54
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TRAVEL IN STYLE 
TRAVEL IN SPACE

Genoemde consumentenadviesprijs is incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. 
Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. 

Afhankelijk van meeruitvoeringen, weg-, verkeers- en weersomstandigheden, milieu-invloeden, conditie van de auto en rijstijl kunnen in de praktijk 
verbruikswaarden voorkomen die hiervan afwijken. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger te rijden.

www.pondealer.nl

PON DEALER HOOGLAND Service en verkoop
Zevenhuizerstraat 44, 3828 BE Hoogland
T 033 – 4801655, E info@pondealerhoogland.nl

De ŠKODA Superb Combi. Al vanaf € 30.190,-.

Brandstofverbruik gemiddeld 4,0 L - 7,2 L/100km 

(1 op 25 - 13,8) CO2-emissie 105 - 164 gr/km.

Wil jij aanwezig zijn bij een avond vol glitter en 
glamour en stralen op de rode loper? Kom dan op 
vrijdag 22 april naar Studio 21. Ieder jaar wordt 
het SCENECS internationaal filmfestival namelijk 
groots afgesloten met een Grand Gala. 

Bij dit grote spektakel – waarvoor een dresscode geldt – zijn 
bekende gasten uit binnen- én buitenland aanwezig. 
Tijdens deze spectaculaire avond worden de Dutch Golden 
Stone Awards uitgereikt. Ook wel de ‘Hollandse Gouden 
Kei’ genoemd. Deze prijzen worden uitgereikt door diverse 
bekende acteurs en regisseurs aan de winnende films in de 
categorieën fictie, documentaire en publieksprijs. 

Daarnaast kent het festival een oeuvreprijs toe aan een Ne-
derlandse regisseur of acteur die veel heeft betekend voor 
beginnende filmmakers. Vorige winnaars van deze speciale 
prijs zijn onder andere Dick Maas en Dave Schram. 
Dit jaar zal het Grand Gala voor het eerst plaatsvinden in 
Studio 21. Ter ere van het 10-jarig jubileum wil de organi-
satie van het festival nog groter uitpakken dan voorgaande 
jaren. Nog een reden om hier bij te zijn dus.

Het Gand Gala
SCENECS, het internationaal filmfestival voor debuterende 
fictie- en documentairemakers, gaat op 15 april in Hilver-
sum van start en wordt op 22 april groots afgesloten met 
het Grand Gala. Deze avond staat in het teken van glitter en 
glamour, spectaculaire acts en de uitreiking van de Dutch 
Golden Stone Awards aan de winnende filmmakers.

Onze VIP gasten kunnen tijdens het Gala onder het genot 
van een hapje en drankje heerlijk genieten en netwerken in 
de BVHilversum VIP Lounge.

Tekst: Laura Spoelstra

GRAND GALA

SCENECS  
GRAND GALA
Be there!

LOCATIES

Gastheer van
in Hilversum

www.fi lmtheaterhilversum.nl Herenplein 5 035-6235466

Film developer & Producer
www.atpstudios.com

Gastheer van
in Hilversum

www.fi lmtheaterhilversum.nl Herenplein 5 035-6235466

Film developer & Producer
www.atpstudios.com
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1 Vue Hilversum
Langgewenst 20
1211 BB Hilversum

2 Filmtheater Hilversum
Herenplein 5
1211 DR  Hilversum

3 Studio 21
Joop van den Endeplein 7
1217 WJ  Hilversum
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Vue Amersfoort
Snouckaertlaan 38
3811 MB Amersfoort
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A LIZARD UNDER THE SKIN
Ibiza. Lijven languit in het zand. De wind is 
warm, de zon schijnt onbarmhartig, de kre-
kels zingen zonder ophouden. Het oog van 
een klein meisje, de stem van haar moeder. 
Het kind roept haar moeder; ze herinnert 
zich: “Maud, vier jaar oud; eczeem in haar 
gezicht, op haar knieën, op haar armen…”

NO ONE CARES ABOUT 
JUNGLES
De oude bomen in het Hyrcanian bos in het 
noorden van Iran worden gezien als leven-
de fossielen, maar niet beschermd op de 
manier die je zou verwachten. Deze fi lm zet 
aan tot actie om de jungles te beschermen 
en de wereld te informeren. 

GENDER VICTORY
Gender Victory is een documentaire die 
gaat over het worden van jezelf. Dat lijkt 
heel simpel, maar voor mensen met gender-
dysforie is dat vaak heel lastig. Genderdys-
forie is een syndroom waarbij je een gevoel 
van onbehagen hebt over het biologische 
geslacht.v

TIDES - A STORY TOLD BY THE 
SEA
Om te kunnen ontsnappen aan het dreigen-
de gevaar ontvluchten Sayed en zijn gezin 
het land. Voordat ze de Europese grenzen 
wil oversteken verdwijnt de vader in de me-
nigte. Hij blijkt gevangen te zijn genomen, 
waarna zijn moeder samen met de kinderen 
een boek schrijven om hem te redden.

DORPSTAD UNWRAPPING A 
COOL CAPITAL
In 2014 besluiten twee architecten uit 
Pretoria, Zuid-Afrika de eerste DIY guerilla 
biennale te organiseren. DorpStad volgt de 
gebeurtenissen en brengt een nieuwe kijk 
op Pretoria, ‘the Cool Capital’. Het inspi-
reert de mensen nieuwe kunst in de stad te 
creeëren.

THE POWER OF MUSIC. 
BEYOND MOZART
Laat je meevoeren door een ontdekkin-
gensreis naar de muziek van Mozart. Beleef 
de frivole muzikale kracht, die over de grens 
van verbeelding heen reikt.

SALT OF THE EARTH
Dit is het waargebeurde verhaal van Fr. 
Lazarus Antoni. Als universitair docent en 
marxist gaf hij zijn rijke leven in Australië 
op, en ging op zoek naar God en vrijheid. 
Deze bedevaart bracht hem tot een solitair 
leven als monnik van de Koptische Christen 
in Egypte, op de berg Qulzum bij de Rode 
Zee. 

STORY
De documentaire “Story’ voert je mee in het 
voltrekken van een kind huwelijk, vanuit het 
perspectief van een kind…

WELCOME TO LOS CABITOS
1983. De noodtoestand in Ayacucho in 
Peru is afgekondigd. Het politiek-militaire 
hoofdkwartier bevindt zich in Los Cabitos. 
De kazernes handelen heimelijk in strijd 
met de wet. De verdachten van de Shining 
Path beweging worden gemarteld, verdwij-
nen of worden geëxecuteerd.

Maud Neve                                                      
16 min

Belgie                                                                
AL

Yaser Talebi                                                    
21 min                                                                                     

Iran                                                                    
ALer

Len Elkhuizen                                                  
46 min

Netherlands                                                    
AL                            

Stavrianna Litsa                                            
12 min

Greece                                                                
AL

Neil Human                                                     
44 min

South-Afrika                                                    
AL  

Joan Montón                                       
31 min

Spanje                                                              
AL

Bishoy Ashraf                                                    
11 min                                                 

Egypt                                                                 
AL  

Muhammet Beyazdag                                   
24 min

Turkey                                                                
AL   

Luis Cintora                                                      
65 min

Peru                                                                  
12+

Diverse Docu

Diverse Docu

LGBT

Diverse Docu

Diverse Docu

Spaanse Docu

Diverse Docu

Huislijk geweld

Spaanse Docu
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De basis voor een goede productie huur je bij EGRIPMENT...

Huur je bij Egripment, dan gaat het om
meer dan apparatuur alleen. Dan kun je
ook rekenen op adviezen vanuit de dage-
lijkse praktijk, operators met toegevoegde
waarde, de zekerheid van totale beschik-
baarheid en een alles omvattende service.

Kortom, de solide basis voor een 
succesvolle productie.

Maatwerk tegen concurrerende prijzen!

Flexibel, betrouwbaar, service, kwalititeit!

Quality and Style....
Egripment, the creative thinkers!

Egripment BV
Machineweg 22
1394 AV
Nederhorst den berg
+31 294 25 39 87
rentals@egripment.nl

Adv. de basis voor....  11-05-2010  08:11  Pagina 1
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Samen genieten van een
gezellige middag of avond uit? 

Dat kan met Vier het Leven!
U wordt thuis opgehaald door een 
gastheer of gastvrouw en samen met 
andere Vier het Leven gasten gaat u 
gezellig naar een bioscoop, theater of 
een museum bij u in de buurt! 

Voor meer informatie en ons aanbod:  
www.4hetleven.nl | tel. 035-5245156

Stichting Vier het Leven is een goededoelen-
organisatie die zich op positieve wijze en 
met succes inzet tegen eenzaamheid onder 
ouderen. Wilt u ons steunen? Dat kan via 
onze website of NL34 RABO 0128357894.

neemt ouderen mee uit!

… geef ze de ruimte!

Stichting Muziekids maakt het ziekenhuisverblijf voor jongeren tot 18 jaar een beetje leuker met ‘De Muziekids Studio’. 
In een vrolijk ingerichte studio kunnen kinderen met allerlei muziekinstrumenten en apparatuur muziek maken en beleven. 
Zeven dagen per week en onder begeleiding van onze ervaren studioleiders en muzikale vrijwilligers. Daardoor wordt pijn, 
verdriet en het gemis van thuis even vergeten. Het stressniveau wordt verlaagd, wat kan bijdragen aan een sneller herstel, 
of zoals wij zeggen: “Muziekplezier als medicijn”.

Onze missie: In elk ziekenhuis in Nederland een Muziekids Studio realiseren waarin de jonge 
patiënten, alleen of met lotgenoten, lekker muziek kunnen maken en plezier beleven aan muziek.

Reeds gerealiseerd zijn:
• de René Froger Muziekids Studio in Tergooi Blaricum in 2010
• de Guus Meeuwis Muziekids Studio in het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg in 2014
• de René Froger Muziekids Studio in behandelcentrum Heideheuvel in Hilversum in 2015
• de Ali B Muziekids Studio in DeKinderkliniek Almere en wordt voltooid in 2016. 
De artiesten hebben hun naam belangeloos aan de studio’s verbonden.

Toekomstmuziek: In de nabije toekomst gaan wij ook Muziekids Studio’s realiseren voor de 
kinderen in het Rode Kruis Ziekenhuis/Brandwondencentrum in Beverwijk waar Nick & Simon 
hun naam aan verbinden en in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht 
waar Armin van Buuren zijn naam aan verbindt.

Om de studio’s te realiseren is geld nodig. 
De middelen verwerven wij via donateurs, giften, sponsoring, fondsenwerving en opbrengsten van bijvoorbeeld 
(gitaar)veilingen, benefi etavonden en allerlei acties van scholen, verenigingen, bedrijven en anderen.

Doet u met ons mee? Word dan donateur of houd een actie. Ga voor informatie naar www.muziekids.nl  

Muziekids… geef ze de ruimte!  

BlaricumTilburg

AlmereHilversum

 
 

STICHTING



I SPY WITH MY LITTLE EYE
Het verhaal van Jan, wiens leven – en 
de manier waarop hij dat beleeft – hele-
maal veranderd is sinds hij 95 % van zijn 
gezichtsvermogen verloor. Beetje bij beetje 
ontwikkelt hij een nieuwe manier van zien: 
met zijn hele lijf, waarbij alle zintuigen 
gebruikt worden.

ONE MILLION STEPS
Terwijl de bevolking van Istanbul op het 
Taksimplein massaal protesteert omdat 
een park daar plaats moet maken voor 
het zoveelste winkelcentrum, verlaat een 
tapdanseres haar oefenruimte en voegt ze 
zich tussen de demonstranten, waarbij haar 
dans een uiting van solidariteit wordt. 

KLOOTZAKKEN
Dit is een dag uit het leven van Daniel. 
Waarin hij solliciteert naar een nieuwe 
baan, een onhandige ontmoeting heeft met 
een ex-vriendin en op een bruiloft rond-
wandelt met zijn beste vriend Rob.

BÄR
Pascal Flörks was erg op zijn opa gesteld. 
Die had in WO2 als parachutist gevochten, 
maar daar vertelde hij nooit over. Aan de 
hand van oude foto’s vertelt Pascal over zijn 
grootvader, die hij echter (via meesterlijke 
CGI-techniek) steeds laat zien als … een 
beer. 

DREAMS BEHIND THE WALL
Volupit estium quo eium dusaes autatib 
Shada, geboren in Gaza en Ahmed uit de 
Westelijke Jordaanoever, praten over hun 
angsten, maar ook hun dromen. Ze helpen 
ons de levens van hun familie te begrijpen, 
en daarmee ook met het begrijpen van alle 
andere Palestijnen.

MOUSSE
Tijdens paardenraces in de buitenwijken 
van de stad is er een hoop geld in omloop. 
Het stelen daarvan is wel erg makkelijk, 
maar Mousse is een erg trotse man. Wat 
gebeurt er als hij dingen moet doen die 
tegen zijn principes ingaan?

DE MAN VAN PRUIMEN-
BLOESEM
De man van Pruimenbloesem is het verhaal 
van regisseur Willem van Batenburg en zijn 
droom. Het maken van Nederlands eerste 
pornofi lm Pruimenbloesem. Maar wordt 
deze droom werkelijkheid of een nachtmer-
rie?

RECOGNITION
Een portret over drie vrouwen: Noga, die 
nog op school zit maar hoopt toegelaten te 
worden tot een elite-eenheid van het leger; 
de maatschappelijk werkster Moran, die 
in een stadje woont waar vaak Palestijnse 
raketten neerkomen; en Hanadi, een jonge 
Arabische vrouw die in ditzelfde stadje 
woont en vecht voor haar eigen identiteit. 

THE RED THUNDER
Sarah is een klunzige tiener die haar 
moeders auto wilt lenen voor een date met 
Danny. Haar moeder wilt de auto echter 
niet uitlenen. Sarah weet alleen niet dat de 
auto onderdeel is van een groot geheim dat 
haar leven voorgoed zal veranderen.

Vivien Hartmann                                           
34 min

Duitsland                                                     
AL

Eva Stotz                                                          
20 min

Duitsland/Turkije/NL
AL

Maarten Maris                                         
24 min

Nederland                                                 
AL

Pascal Flörks                                                    
8 min

Duitsland                                                         
AL

Elena Herreros                                               
71 min

Spanje

John Hellberg                                            
42 min

Zweden                                                        
AL

Floris Meinardi                                                
62 min

Nederland                                                     
16+

Sharon Ryba-Kahn                                        
87 min

Germany                                                             
12+ 

Alvaro Ron                                                 
7 min

Spanje                                                            
AL

Zorg en welzijn

Documentaire

Comedy

Documentaire

Documentaire

Comedy

Documentaire

Documentaire

Comedy  
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BOOM
In deze korte fi ctiefi lm krijgt een huurmoor-
denaar de opdracht een drugsdealer te ver-
moorden. Nadat er een schot gelost wordt 
breekt de hel los en is zelfs de fi lmcrew niet 
meer veilig.

LAST TRAIN HOME
Als Boris T. in de metro om zijn kaartje 
wordt gevraagd valt hij conducteur Chris-
tiaan aan. Door deze aanvaring verandert 
het leven van Christiaan drastisch. Een 
opsluiting alleen kan Boris zijn gedrag niet 
rechtvaarden. Boris’ zus Emily worstelt ook 
met de nasleep van het incident.

RESTART
Andrea zit vast in een tijdelijke sleur. Kan ze 
dit doorbreken? 

FINGER
Kirill, een fabrieksmedewerker, komt met 
een kater op zijn werk aan waar hij bij zijn 
collega’s geld probeert te lenen. Als zijn 
collega’s hem teleurstellen verzint hij een 
morbide manier om door middel van een 
bedrijfsongeval toch aan geld te komen. 

THE WAY YOU DIE
1960. Sebastiaan bevindt zich in de D-trein 
naar Praag. Zijn taak is het een schilderij af 
te leveren. Maar vanaf het moment dat hij 
een bewaker dood op het toilet aantreft, 
lijkt hij terecht te zijn gekomen in een 
Koude-Oorlog-spionageverhaal. Wie is die 
Schot die het op hem gemunt heeft en kan 
hij die knappe conductrice wel vertrouwen?

CAMOUFLAGE
De tienjarige Stijn wordt door zijn alleen-
staande moeder slecht behandeld. Om zijn 
moeder te ontlopen, probeert Stijn zich on-
zichtbaar te maken. Hij vlucht naar het park 
waar hij een vrouw ontmoet. Zij verandert 
zijn hele kijk op het leven.

ON AIR
Een medewerker van een radioprogramma 
wordt door zijn baas op pad gestuurd zodat 
een veelbesproken verhaal niet gepubli-
ceerd wordt. Wanneer hij zich een weg 
baant door de radiostudio’s vol met vrolijke 
mensen, begint hij te twijfelen aan zijn 
opdracht.

REVOLUTION
In een tehuis worden kinderen opgevoed 
als gehoorzame burgers, volgens de nor-
men van de autoritaire regering. Wanneer 
er een nieuwkomer opgenomen wordt, 
begint er iets te veranderen.

LAISA
Sonia is verhuisd naar Madrid en ze laat 
niets of niemand haar leven meer verpes-
ten. Haar kamergenoot, Laisa, denkt hier 
echter heel anders over.

Pavlo Ostrikov                                            
5 min

Oekraïne                                                       
12+

Ansgar Glatt                                                 
19 min

Duitsland                                                     
12

Olga Osorio                                               
15 min

Spanje                                                          
AL

Yuri Karabak                                               
7 min

Oekraïne                                                   
12+

Manuel Vogel                                            
25 min

Duitsland                                                     
AL

Lucinda Verweij                                          
16 min

Nederland                                                  
AL

Justin Heyl                                                   
5 min

Nederland                                                  
AL

Markus Erhart                                          
19 min

Duitsland                                                     
AL

Carmen Gutiérrez                                       
12 min

Spanje                                                         
AL      

Comedy

Thriller  - Fictie

Drama  - Fictie

Comedy

Thriller / Comedy  - Fictie

Drama - Huislijk geweld

Comedy

Drama / Comedy - Fictie

Drama - Huislijk geweld
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ONE IN
Wanneer Kassie’s ouders het slot op haar 
kamerdeur openen, stellen ze haar bloot 
aan een onverwacht gevaar.

PARADIGMA
Guille verliefd op zijn beste vriend. Hij 
is zich bewust van deze gevoelens, maar 
door zijn vooroordelen laat hij dit rusten. 
Guille raakt echter betrokken bij een reeks 
van gebeurtenissen waardoor hij seksueel 
ontwaakt en zelfbewust wordt.

BIRTHDAY PRESENT
Tijdens haar vakantie heeft de Oostenrijkse 
toeriste Clara vriendschap gesloten met 
Tomer, een student in Jeruzalem. Maar hun 
laatste avond wordt bedorven doordat ze 
op zoek moeten naar de morning-afterpil. 
Tegen de achtergrond van multicultureel 
Jeruzalem zien we hoe de buitenwereld 
zich verzet tegen hun intimiteit.

MON CHÉRI
Op een warme zomerdag wordt Franklin 
door kinderen uit de buurt gevraagd mee 
te spelen, voor het eerst sinds hij met zijn 
moeder in het dorp is komen wonen. Als hij 
tijdens het verstoppertje spelen merkt dat 
de andere kinderen zijn moeder begluren, 
nemen de gebeurtenissen een dramatische 
wending.

MX. PINK
Twee totale vreemden ontmoeten elkaar 
in een tabakszaak, waar een onverwachte 
liefde opbloeit. Gabriel houdt ervan zich te 
verkleden als man en Jigs kleed zich als een 
man. Deze fi lm is een moderne versie van 
Assepoester waarin de seksen zijn omge-
wisseld.

THE UNIVERSE IN US
Er wordt een vreemde misvorming ge-
vonden in het lichaam van jonge danseres 
Li. Er is een tweede hart in haar borstkas 
ontstaan. Dokters staan voor een raadsel. 
Terwijl specialisten zich over de kwaal 
buigen en het onderzoeken, weigert Li haar 
toestand te zien als ‘defect’.

PET
Dimitris (een 10 jaar oude jongen) is het 
enige kind van een rijk gezin. De enige 
persoon die voor hem zorgde, zijn oma, is 
dood. De enige metgezel die hij over heeft 
is zijn cavia Wanneer zijn ouders besluiten 
om hem naar een internaat te sturen laat hij 
de meeste pure kant van hemzelf zien.

ABNORMAL BEHAVIOR
Een psychiater gaat met zijn vriendin 
op reis naar Thailand. Ze verblijven bij 
vrienden. Terwijl zij van de vakantie geniet 
houdt hij zich in een kliniek bezig met zijn 
proefschrift psychiatrie. De mensen lijken 
even ziek als mensen uit het gekkenhuis, 
totdat er vreemde dingen gebeuren.

TO THE TOP
Anna en Maxime zitten in een trein tegen-
over elkaar, en observeren stilzwijgend 
het voorbijgaande landschap. Hun houding 
onthult een voorzichtige wederzijdse ge-
negenheid. Zij gaan wandelen in de bergen, 
waar zij herinneringen aan de voorgaande 
zomers ophalen en de liefde nog steeds 
voelbaar is.

Vasha Narace                                           
15 min

Trinidad and Tobago                             
AL

Valentino R. Sandoli                                 
19 min

Spanje                                                        
12+

Guy Lichtenstein                                      
26 min

Israël                                                           
AL

Steve Bache                                               
11 min

Duitsland                                                    
12+

Maharlika S’ Suesse                                   
13 min

Frankrijk                                                       
AL

Lisa Krane                                                 
29 min

Duitsland                                                   
AL

Chris Moraitis                                          
12 min

Griekenland                                               
AL

Evgeniya Tamakhina                               
26 min

Thailand en Rusland                             
AL  

Tizian Büchi                                                 
17 min

Zwitserland                                                 
AL

Drama - Huislijk geweld

Drama - LGBT

Drama - Liefde

Drama - Huislijk geweld

Drama / Comedy - LGBT

Drama - Liefde

Drama - Huislijk geweld

Drama - Liefde

Drama - Liefde
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BEST FRIENDS
Ferry and Robert have been best friends 
since the beginning of their life’s. Robert 
slowly changes into a zombie after he gets 
himself into trouble. The big question is: is 
their friendship strong enough to last?

ACROSS
Freek de Jonge is een jonge nieuwsgierige 
dichter en heeft moeite met verandering en 
moralen. Toch wordt hij langzaam verleid 
tot het volwassen worden.

NIRWANA
Als overstromingen de akkers onvrucht-
baar hebben gemaakt zit er voor Din en 
Amin niets anders op dan werk te zoeken in 
de havenstad Chittagong. Als ze doodmoe 
na hun eerste werkdag willen uitrusten in 
een lege zeecontainer, maken ze een fout 
die hen verder van huis zal brengen dan ze 
ooit hadden kunnen denken.

NEVERLAND NOW
Met haar roekeloze gedrag prikkelt 
kunst-studente Kalina (21) haar mede-stu-
denten, leraren en soms ook haar enige 
vriendin Ruth (24). Kalina haalt Ruth over 
een spontaan reisje naar Portugal te maken. 
Om hun plan te vieren gaan ze uit en belan-
den ze op een groot feest.

HOUSEHOLD
In een afgelegen dorp zoeken een vader en 
zijn zoon een uitweg voor wanhoop. Het 
leven daar heeft hen weinig te bieden, en de 
moeder werkt. Uiteindelijk heeft de zoon 
een idee! Misschien dat zelfmoord uitkomst 
zal brengen, of in ieder geval een poging 
hiertoe?

THE DARKNESS MOVES
Maria en Pedro zijn artiesten die voor een 
leeg publiek staan.

MAGASIN
Twee jonge daklozen dieven beroven 
een nachtwinkel. Hun leven neemt een 
onverwachte wending, wanneer ze een 
mooie vrouwelijke professionele crimineel 
ontmoeten, die hun vriendschap op de 
proef stelt.

ZARNITSA
Dimitri, medewerker van de geheime dienst 
in Moskou, droomt ervan een missie toe-
bedeeld te krijgen die hem eindelijk eens 
buiten het hoofdkantoor zal brengen. Dan 
is het zover: hij moet een agent die in Duits-
land is gestationeerd uit de weg ruimen. 
Maar … het is zijn vriend Hamid. 

THE WAGES
Kaycee zit in de keuken samen met zijn 
moeder het diner voor te bereiden, wan-
neer de elektriciteits transformator ont-
ploft. Kaycee wil gelijk weten wat de schade 
is. Ondanks het betoog van zijn moeder 
om thuis te blijven, haalt hij zijn schouders 
op en gaat. Hier begint het neerwaartese 
spiraal.

Ruwan Heggelman                                   
26 min

Nederland                                                    
12+

Marnix Ruben                                           
23 min

Nederland                                                     
12+

Simon Dolensky                                        
53 min

Duitsland / Bangladesh                     
AL

Georg Pelzer                                              
19 min

Duitsland                                                    
AL

Kai Wido Meyer                                       
14 min

Duitsland                                                     
12+

Alexandre Rossi                                       
20 min

Brazilië                                                       
AL

Jordy Tempelman                                      
24 min

Nederland en België                                 
AL

Khaled Kaissar                                            
9 min

Duitsland                                                   
AL

Walter Taylaur               
17 min

Nigeria                                                            
12+

Horror / Comedy - Vriendschap

Drama - Vriendschap

Drama - Wereldcinema

Drama - Vriendschap

Drama - Vriendschap

Drama - Wereldcinema

Drama - Vriendschap

Thriller - Vriendschap

Thriler / Drama  - Wereldcinema
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COLMILLO
Alex is een elfjarige jongen met een vader 
die hem verwaarloost en een agressieve 
broer. Een Pitbull-puppy wordt zijn nieuwe 
vriend. Totdat zijn broer de kans ziet om 
geld te verdienen door deze hond mee te 
laten aan hondengevechten. 

INABILITY
Dit verhaal gaat over Simon en zijn 11-ja-
rige autistische zoon, Damian. Wanneer 
Simons vrouw overlijdt, komt Simon er al-
leen voor te staan. Hij moet zijn weg vinden 
in het leven van een alleenstaande ouder, 
maar de relatie tussen Simon en Damian 
staat hierdoor op knappen.

DAVID
Indringend verhaal over een 20-jarige 
jongen, die nog bij zijn ouders thuis woont 
in een dorpje in Tsjechië. Hij is geestelijk 
enigszins labiel en is zich ervan bewust dat 
hij zijn ouders tot last is. Daarom gaat hij 
erop een dag vandoor. Eenzaam zwerft hij 
door Praag, terwijl zijn ouders wanhopig 
naar hem op zoek zijn.

A PHOTO OF US
Herfst 1989, een psychiatrische instelling 
in West-Duitsland. Johanna wil de zorg op 
zich nemen voor haar broer Robert. Ze is 
bang dat hij zichzelf iets zal aandoen. Maar 
waarom staan de doctoren haar in de weg? 
En wie kan ze vertrouwen na hun vlucht uit 
de DDR? Een fi lm over grenzeloze liefde en 
de wens om vrij te zijn.

CHASING DAYCARE
Helena is net aan een nieuwe baan begon-
nen. Ze is zwanger. Om haar contract ver-
lengd te krijgen als de baby er straks is, gaat 
ze op zoek naar kinderopvang. De waanzin 
slaat toe als ze erachter komt dat de kans 
op het vinden van een crèche niet groter is 
dan die om een loterij te winnen.

DANCE IRANIAN STYLE
Nadat haar asielaanvraag is afgewezen 
besluit Raya, een jong Iraans meisje, illegaal 
op straat te gaan leven. Een fi lmcrew legt 
vast hoe zij probeert te overleven op straat 
in Amsterdam. Met een geslaagde mix van 
fi ctie en non-fi ctie wordt de situatie duide-
lijk gemaakt van iemand die niet hier mag 
blijven en ook niet terug kan.

GENERAL REHEARSAL
Ruti realiseert zich dat haar moeder te oud 
wordt om voor zichzelf te kunnen zorgen. 
Ze wilt iemand vinden om voor haar moe-
der te zorgen. Malka, een voormalig actrice, 
is het echter niet eens met haar dochters 
plan.

THE BRIDGE
Een jonge ingenieur onderzoekt een oude, 
bouwvallige brug. In opdracht van zijn 
uitvoerders verklaart hij de brug klaar voor 
gebruik. Elke nacht krijgt hij bezoek van een 
meisje. Hun relatie wankelt door onbegrip 
en gekwetste gevoelens. Wat zal er eerst 
instorten: de brug of de relatie?

A BRIEF ENCOUNTER
Een draak leeft alleen, ergens ver van alle 
mensen vandaan. Hij gaat elke dag braaf 
naar zijn werk: het verbranden van afval. 
Op een dag, onderweg naar huis, komt hij 
opeens een klein meisje tegen.

Georgina Furber                                         
8 min

Mexico                                                       
12+

Lucinda Verweij                                       
23 min

Nederland                                                  
AL

Jan Tesitel                                                 
78 min

Tsjechië                                                        
AL

Ferdinand Arthuber                                 
27 min

Duitsland                                                     
AL

Satu Siegemund                                        
15 min 

Duitsland                                                   
AL

Farshad Aria                                             
82 min

Nederland                                                  
AL

Tal Oved                                                    
13 min

Israël                                                             
AL

Petr Levchenko                                         
19 min

Rusland                                                         
AL

Somayeh Yazdanpanah
3 min

Iran                                                                
AL

Drama - Wereldcinema

Drama - Zorg en welzijn

Drama - Fictie

Thriler / Drama - Zorg 

Comedy - Zorg en welzijn

Drama - Fictie

Drama - Zorg en welzijn

Drama - Fictie

Animatie - Fictie

OVERZICHT FILMS DUCU FICTIE

VEEL 
GELUK

Afdelinggeluk is al ruim 25 jaar een begrip in het Gooi (en omstreken)  
als het gaat om het verbeteren van uw uitstraling. Op het gebied van 
signing, belettering, decoratie en bewegwijzering bent u niet snel  
ergens anders beter uit. Maar ook als u behoefte heeft aan design  
en communicatie zijn wij u graag van dienst. De lijnen zijn kort,  
de aandacht is groot en het vakmanschap is altijd inclusief. Hierbij 
geven wij u een goed beeld van onze diensten. Met name op het 
gebied van zorg hebben we een prachtige cv. Kortom: Geluk helpt 
altijd als u een goede indruk wilt maken.  

035 544 97 47  info@afdelinggeluk.nl   



CORNEA
Ook al heeft Thomas een leuke nieuwe 
vriendin, toch kan hij zijn vorige niet verge-
ten. Hij bespiedt haar en gaat soms stiekem 
nog even hun oude huis binnen als zijn ex er 
niet is. Als Thomas erachter komt dat ze een 
nieuwe liefde heeft, is hij de wanhoop nabij. 
Hij probeert in te grijpen … met onbedoeld 
grote gevolgen.

THE BRAVERY
Dit verhaal gaat over een arme bomenkap-
per. Hij streeft ernaar heel erg rijk te wor-
den en een luxe leven te leiden. Door deze 
ambitie raakt hij verstrengeld in illegale 
activiteiten waarbij hij kinderen smokkelt 
en handelt in drugs en organen.

BETWEEN WALLS 
Gewend aan het leven tussen de muren van 
de gevangenis, lonkt voor Rieks achter de 
hekken de eeuwige vrijheid. Na een periode 
van lange detentie is er zicht op voorwaar-
delijke invrijheidstelling. Aangemoedigd 
door zijn dochter Bianca probeert Rieks zijn 
toekomstbeeld positief vorm te geven. 

VANITAS
Sarah is in de voetsporen van haar va-
der gestapt: ze volgt een opleiding om 
kunstrestaurateur te worden, waarvoor ze 
stage loopt in Parijs. Terwijl ze daar haar 
gerenommeerde baas bezig ziet, beginnen 
haar enkele verdachte dingen op te vallen, 
waarin het draait om vervalsingen. Welke 
rol speelt haar eigen vader hierin?

JOURNEY TO THE MOTHER
Hoewel hij een Franse moeder had, bracht 
Maxim het grootste deel van zijn jeugd 
door in Rusland bij zijn vader. Maar als de 
gezondheid van zijn moeder achteruit gaat 
besluit hij haar op te zoeken in haar huis aan 
de Zuid-Franse kust. Daar treft hij ook zijn 
halfzus Marie Louise (Adèle Exarchopoulos, 
‘La vie d’Adèle’), die hij nauwelijks kende.

Jochem de Vries                                        
87 min

Nederland                                                   
12+

Sd Puvanendran                                    
108 min

Maleisië                                                         
12+

Reinout Hellenthal                                   
12 min

Nederland                                                    
AL

Oscar  Spierenburg                                 
83 min

België                                                           
AL

M. Kosyrev-Nesterov                   
95 min

Rusland en Frankrijk                               
AL

Drama  - Fictie

Drama / Thriller - Fictie

Drama  - Fictie

Thriller - Fictie

Drama  - Fictie

OVERZICHT FILMS DUCU FICTIE
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Argentijnse wijnen van Nederlandse afkomst!
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Audio Post Production
Voice Over Recording
Music Production
Dressage Music
Sound Design

“Muzikaal partner van het Scenecs Filmfestival”

www.koxramak.nl   info@koxramak.nl 
David Kox +31(0)614719272
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EEN TAXI NODIG?
BESTAX
Amersfoort e.o.
033 4 765 765

Hilversum e.o.
035 6 022 222

www.besseling.com

www.bvhilversum.nl 

BVHilversum heeft als doelstelling bedrijven met een belang in Hilversum 
te inspireren, informeren, faciliteren en te ondersteunen, waardoor zij 
makkelijker, succesvoller en met plezier ondernemen in Hilversum.

voor en door ondernemers

Sponsor van de Grand Gala VIP-Lounge.              De bedrijvenvereniging van Hilversum.

Trotse 
vormgever 

van de nieuwe 
huisstijl van 

het SCENECS 
International 
Film Festival

Studio Opmerkelijk
als u echt opgemerkt wilt worden

www.opmerkelijk.media
martin@opmerkelijk.media

06 523 969 86
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