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VOORWOORD
ARYA TARIVERDI
Festivaldirecteur

Arya Tariverdi
Festivaldirecteur/oprichter SCENECS
“kunst en cultuur is de weg naar
beschaving en film maakt daar een
onmisbaar onderdeel van uit!”

Wij geven ze een podium, een podium om
hun creatie aan het publiek te presenteren, maar ook een podium om beloond te
worden voor hun werk, zodat ze daardoor
gestimuleerd worden en met hun mooie
werk verder blijven gaan. Mijn droom
om de filmmakers te helpen, kreeg in de
afgelopen jaren meer betekenis, omdat
hun films inhoudelijk tegelijk een bijdrage aan onze samenleving leverde. Deze
combinatie, wat ik overigens niet eerder
had kunnen bedenken, is voor ons allen
goud waard.

Een film is niet alleen maar een kunstdiscipline soort, maar een krachtig medium
dat kan worden ingezet bij processen van
democratisering en bewustwording. Dit
laatste is in deze onvoorspelbare tijden
voor ons onmisbaar. Het lijkt er op dat de
wereld haar beschaving bijna kwijtraakt.
Een beschaving die ons laat beseffen, dat
we allen gelijk zijn, dat we door samenwerking elkaar versterken, dat we elkaar
horen te steunen, dat we elkaar horen te
respecteren maar tegelijk de vrijheid moeten hebben om onze mening te uiten, zonder ergens bang voor te zijn, lijkt steeds
verder te verdwijnen. Een film geeft ons
informatie, nieuwe inzichten en verbreedt
onze blik op de wereld. Kunst en cultuur is
altijd de weg naar beschaving geweest en
wat mij betreft, film in het bijzonder!

Wat ik verder heel bijzonder vind aan de
films van deze makers, is het feit dat hun
films in veel gevallen nog erg puur zijn.
Het zijn debutanten die vaak met eigen
middelen hun films in elkaar zetten. In
tegenstelling van wat de grote fondsen
beweren, ben ik van mening dat deze
makers nu nog in staat zijn om hun films zo
puur en zelfstandig mogelijk te realiseren.
Later, als zij zich echt gaan vestigen in de
filmindustrie, worden ze een onderdeel
van het grote spel. Ze worden afhankelijk
van financiering van de omroepen, fondsen
en distributeurs. Ergens logisch ook, heeft
elk van deze instanties haar eigen agenda
en belang. Wat helaas vaak ten koste gaat
van het originele en oorspronkelijke idee
van de makers. Dat is de reden waarom
ik deze debuutfilms extra bijzonder vind,
films naar aanleiding van de ideeën van de
makers maar nog zonder invloeden van de
industrie.

In 2006 begon ik aan dit filmfestival als
één van mijn dromen, in de avond aan mijn
bureau, met een Martini in mijn hand. Ik
kende veel nieuwe en jonge filmmakers,
filmmakers met een droom, met een missie, maar tegelijk met een uitdaging waar
ze hulp bij nodig hadden.
Mijn droom en missie werd om deze
nieuwe filmmakers, de toekomstige grote
namen, de story-tellers, met de weinig
middelen die ik tot mijn beschikking had
verder te helpen. Een filmmaker investeert
veel passie, liefde en moeite om van zijn of
haar idee, verhaal een film te maken. Deze
film maakt de maker niet voor zichzelf,

SCENECS is in de afgelopen jaren enorm
gegroeid en kan deze makers tegenwoordig een mooi en professioneel podium
bieden. Uiteraard was zonder de inzet van
de vele passievolle vrijwilligers, betrokken
partners, sponsoren, fondsen en de lokale
overheid, dit resultaat niet gelukt. Daarom
maak ik van deze gelegenheid dan ook
gebruik om al deze partijen en personen
enorm te bedanken voor hun steun!
Dankzij hun hulp en inzet, wordt nu de
elfde editie van SCENECS weer voor u georganiseerd, zodat u als publiek wederom
wordt verrast met vernieuwende films en
documentaires vanuit Nederland, en vele

Beste bezoeker, relatie, sponsor en filmmaker,

Hilversum Mediastad
het podium voor talent

maar voor het publiek en de samenleving.
De ene filmmaker wil via de bewegende beelden van de film het publiek een
verhaal vertellen, maar de ander wil het
publiek raken en aan het denken zetten.
Beide groepen hebben één ding gemeen.
Ze hebben een podium nodig.

andere delen van de wereld.
Vergeet ook niet om uw mening over het
festival met ons te delen, alleen met uw
feedback kunnen wij actief aan de ontwikkeling van SCENECS blijven werken.
Ik wens u heel veel kijkplezier en hoop u
persoonlijk de komende dagen tegen te
komen.
Arya Tariverdi

WIMAR JAEGER
Wethouder Media en Cultuur

Hilversum Mediastad is de stad van
verhalen in beeld en geluid. Waar is dat
nu meer van toepassing op het Scenecs
International Debut Filmfestival. Een
festival dat nieuwe filmmakers van over de
hele wereld de kans biedt om hun debuutfilm voor het voetlicht te brengen. Uit
maar liefst 700 films uit 76 landen is een
selectie gemaakt, die het levenslicht gaat
zien op dit veelbelovende filmfestival in de
mediastad.
Bij het maken van films gaat het natuurlijk
om vakmanschap. Om het camerawerk,
de lichtweergave, de verhaallijnen en om
de regisseur die aan het roer staat. De
aandacht ging tot nu toe vooral naar de
mensen achter de schermen. Dit jaar zijn
er twee nieuwe awards toegevoegd aan
de prijzen die worden uitgereikt. Awards
voor het talent op het podium zelf: de
acteurs en actrices. Met de Rense Westra
Oeuvre Award wat een publieksprijs is en
de Award voor beste debuterende acteur
of actrice krijgt ook dit talent het podium. Samen met de makers verbeelden zij
verhalen, die in beeld en geluid straks via
bioscopen en filmtheaters en via digitale
platsforms de hele wereld over gaan.
Wimar Jaeger
Wethouder Media en Cultuur
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Het stadsfonds Wenst
Scenecs een succesvol
filmfestival!
Het Stadsfonds Hilversum draagt bij aan een creatief klimaat voor originele
denkers in de wereld van film, media en journalistiek en steunt daarom SCENECS,
internationaal debuutfestival van filmers.
In 2015 is het Stadsfonds Hilversum opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan een
goed economisch en cultureel klimaat in Hilversum.
Afgelopen jaren zijn al veel goede projecten mede mogelijk gemaakt door het Stadsfonds.
Denk hierbij aan:
• Het succesvolle Dudok Concert (dit jaar op 6 september 2017);
• Verbetering infrastructuur voor meer zichtbaarheid van het Arenapark;
• Het driedaagse internationale tennistoernooi Melkhuisje Masters;
• Een onderzoek naar zonnepanelen op bedrijfspanden;
• Een samenwerkingsproject voor een schooltuin bij BredeSchoolZuid;
• Creëren van een zichtlijn op de Havenstraat;
• Het Dutch Drone festival dat op 8, 9 en 10 september 2017 plaatsvindt.
Heeft u een goed idee ter bevordering van het economische en/of culturele klimaat van Hilversum?
Kijk op onze website of u in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van het Stadsfonds.

Scenecs …
Mede mogelijk gemaakt door

DE JURYLEDEN
FICTIE
Atit Shah
Atit Shah heeft
als filmproducent
verschillende
awards gewonnen
en is directeur van
het bedrijf Create
Entertainment.
Hij heeft verschillende films gemaakt,
waaronder de film Money die in de zomer van 2017 uitkomt via 20th Century
Fox. Shah is ook bekend van de film The
Crash (januari 2017) en van de serie
Brown Nation (seizoen 1), die door
Netflix sinds November 2016 wordt
uitgezonden.
Jeroen Beker
Deze geboren
Hilversummer is
ruim twintig jaar
filmproducent. In
die tijd maakte hij
ruim zestig films
en series, waaronder Alles is Liefde, Zwartboek, De Poolse Bruid en Alleen Maar Nette Mensen.
Beker heeft driemaal een Gouden Kalf
gewonnen en is regelmatig genomineerd geweest voor de Nederlandse
filmprijs. Momenteel is Beker werkzaam
als producent bij Submarine Film.
Farhad Vilkiji
Vilkiji is een
Iraanse filmmaker
en heeft in 2010
de prijs voor beste
Art Director in de
wacht gesleept
voor zijn bijdragen
aan de film Farewell Baghdad. Zijn carrière bracht Vilkiji
naar Nederland, waar hij inmiddels een
indrukwekkende lijst van producties
heeft opgebouwd: twee documentaires,
zeven videoclips, twee films over dans
en choreografie en een fictiefilm. Synchronized is zijn laatste, korte film die
online te bekijken is.

Sven Villerius
De in 1993
geboren Sven
Villerius, startte
in 2011 met
het maken van
bedrijfsfilms. Na
4 jaar besloot hij
fictiefilms te gaan produceren. In 2016
werden drie van zijn korte films geselecteerd voor het filmfestival in Cannes.
Na de productie van de live registratie
van het Europees Jongleer Festival en
daarna het winnen van een prijs voor de
productie van het Nieuwe Filmers Festival, besloot Villerius dat het tijd werd
om zijn eerste internationale speelfilm
‘Dawn of Time’ te produceren.

DOCUMENTAIRE
Alma Oldert
Alma Oldert studeerde in 1995
af aan de UVA als
Film- en tv-wetenschapper
en is sindsdien
werkzaam als
producent in de regionale en landelijke
televisie. Zij heeft ruim tien jaar ervaring
met het aankopen van documentaires
voor RTV NH. Zij keek hierbij altijd uit
naar de afstudeerfilms van de nieuwe
lichting makers van de Nederlandse
Filmacademie, omdat daar hele mooie
documentaires tussen zaten.
Tea Cejvanovic
Tea Cejvanovic
volgde een opleiding in International Media and
Entertainment
management
aan de NHTV
Hogeschool in Breda en volgde een
Media Minor in Helsinki. Zij is een echte
filmliefhebber en werkte onder andere
bij Thunderbird Releasing in Londen.
Naast het bekijken van film heeft ze een

passie voor het schrijven van scenario’s
en is ze een creatieve duizendpoot.
Sinds 2014 werkt ze als freelancer bij
diverse mediaorganisaties en heeft ze
als hoofdtaak het ontdekken van nieuw
(film)talent in het Verenigd Koninkrijk.
Maaike Broos
Maaike Broos is
een onafhankelijke
filmmaker en bedrijfsantropoloog.
In haar documentaires blijft ze zo
dicht mogelijk bij
de werkelijke ervaring van het gefilmde moment. Haar passie is om vanuit
haar antropologische interesse films
te maken die mensen spiegelt met hun
eigen leefwereld of mensen confronteert met een voor hen nog onbekende
wereld van mensen en organisaties. In
november 2015 was Broos zelf deelnemer van het SCENECS filmfestival, waar
haar documentaire Onomkeerbaar in
première ging en de Publieksprijs heeft
gewonnen. In Onomkeerbaar staat de
worsteling om werk en leven weer op
te pakken na het genezen van kanker
centraal.
Reinout Steenhuizen
Reinout Steenhuizen werkte
vijf jaar lang als
cameraman bij de
televisie, waarna
hij opgeleid werd
tot filmmaker aan de Nederlandse
Filmacademie te Amsterdam. In 2006
studeerde hij af met de film LDL, die
genomineerd was voor de studenten
Oscars. Uiteindelijk won hij de Nasserstein prijs voor beste film. Na zijn studie
werkte Steenhuizen aan documentaires,
fictiefilms en commerciële projecten.

WEBSITE stadsfondshilversum.nl FACEBOOK stadsfondshilversum TWITTER @stadsfondsh
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INTERVIEW

In gesprek met

AART STAARTJES

Tekst: Willy Bakker

Aart Staartjes (78 jaar), vooral bekend van zijn televisierol
als meneer Aart in Sesamstraat, is één van de genomineerden voor de Rense Westra Award die het SCENECS
International Debut Film Festival dit jaar namens regisseur Steven de Jong mag uitreiken. Deze Award is bedoeld
voor een talentvolle Nederlandse acteur of actrice die
jonge en nieuwe acteurs gesteund en geïnspireerd heeft.
Aart Staartjes speelt de rol van wielrencoach in Steven de
Jong’s nieuwe film ‘Spaak’, waarin hij samen met debutant
Tim Douwsma acteert.
SCENECS vroeg hem hoe hij zich voelt bij de nominatie
voor deze Award en naar de, volgens hem, toegevoegde
waarde van debutanten als Tim Douwsma binnen de Nederlandse filmwereld.
‘Ik voel mij zeer vereerd met deze nominatie voor de Rense
Westra Award’ zegt Staartjes met zijn herkenbare stem.
Rense Westra was voor hem een bekende verschijning in
de films van Steven de Jong. Hij geeft aan nog niet heel lang
in Friesland te wonen en het prachtig te vinden dat hij nu al
genomineerd is door een Friese regisseur. Staartjes geeft aan
zichzelf niet per se als een inspiratiebron voor jonge acteurs
te zien, omdat hij hier volgens eigen zeggen eigenlijk weinig
mee te maken krijgt. De laatste debutant waar hij een scène
mee speelde na zijn rol in ‘Spaak’, heet Fabian Jansen. Een
jongen waar we volgens Staartjes nog veel mooie rollen van
kunnen verwachten.

Over de samenwerking met Tim Douwsma is hij ook meer
dan tevreden. ‘Ik vind het een leuk talent. Ik ga tijdens de
opnames niet zitten schoolmeesteren. Iedereen moet op
zijn eigen manier toneelspelen en dat deed hij goed. Hij was
heel eigen en deed niemand na. Veel beginnende acteurs zijn
blinde acteurs, zeg ik vaak, maar dat is bij Tim niet het geval,’
aldus Staartjes.
Staartjes is groot voorstander van debuterende filmmakers
en acteurs die zich staande kunnen houden binnen de Nederlandse filmwereld en mooie dingen creeren. Hij vindt dat
het voor debutanten in Nederland momenteel steeds lastiger
wordt om een film te kunnen maken, omdat je continue op
moet komen voor je goede idee en dit langs allerlei productiemaatschappijen moet loodsen, waarbij je idee negen van
de tien keer alsnog wordt afgewezen. Hij gaat om deze reden
zelf geen nieuwe programma’s of films meer maken. Staartjes
zegt een beetje mopperend: ‘Nederland loopt wat souplesse
voor debutanten betreft behoorlijk achter op andere landen.
Er wordt hier altijd door managers geklaagd dat er geen geld
is voor een nieuwe productie, terwijl ze in het buitenland
nooit klagen over geld en de mooiste producties maken. ‘The
Bridge’ vind ik een goed voorbeeld van een prachtig gemaakte serie. Dan denk ik: “zo kan het dus ook.” Er valt volgens
Staartjes dus nog een hoop te verbeteren voor de filmdebutanten in Nederland. SCENECS vindt hij daarom een mooi
initatief.
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INTERVIEW

In gesprek met

TIM DOUWSMA
Tim Douwsma (29 jaar) is een echte alleskunner. Hij is vooral bekend als zanger en presentator, maar dit jaar breidt
hij zijn portfolio uit met zijn eerste hoofdrol in de nieuwste
film van Steven de Jong: ‘Spaak’ die maart 2017 in première gaat. Tim speelt de rol van geniale scheikundestudent
en wielrenner. Hij is dan ook terecht genomineerd voor
onze Dutch Golden Stone Award, die wij uitreiken aan een
talentvolle debutant in de filmwereld.
SCENECS vroeg hem wat hij van deze nominatie vindt en
hoe het was om de overstap te maken van zingen en presenteren naar acteren.
“Ik ben ontzettend vereerd met deze nominatie. Dit is
natuurlijk mijn eerste grote filmrol en om dan al gelijk voor
een Award in aanmerking te komen is heel erg gaaf,” vertelt
Tim ons vol enthousiasme. “De Nederlandse filmwereld
kan een heel klein wereldje zijn. Daarom vind ik het mooi
dat SCENECS een platform biedt voor jong, aanstormend
talent. SCENECS kan voor hen een springplank zijn naar een
volgend succes en biedt ons allen de mogelijkheid om creatief
met film bezig te zijn. Dat is waar het uiteindelijk allemaal om
draait.”
Veel mensen weten niet dat Tim eigenlijk een opleiding tot filmacteur heeft gevolgd. Hierna heeft zijn carrière een andere
wending genomen. Jarenlang heeft hij zich vooral gefocust
op zijn muziek en later kwam daar ook het presenteren bij.
Toch was acteren altijd nog een droom waar hij graag naar
wilde terugkeren.
In 2009 kreeg hij een klein rolletje in de film ‘De hel van ‘63’,

ook geregisseerd door Steven de Jong. De twee hielden contact en zo kwam Tim uiteindelijk in aanmerking voor de rol in
de Jong’s nieuwe film ‘Spaak.’ “Het was natuurlijk een ontzettende eer dat Steven potentie in mij zag en mij deze rol toevertrouwde. Hij heeft me er doorheen gesleept en de kans
gegeven om gedurende het filmen steeds verder te groeien
en daar ben ik hem erg dankbaar voor,” aldus Douwsma.
Over zijn debuut als hoofdrolspeler in de Spaak zegt Douwsma: “Het was pittig en uitdagend, maar ik voelde me gelukkig
heel erg thuis op de set. Alle acteurs zaten echt samen in één
vibe, zowel de acteurs met jaren ervaring als Aart Staartjes
en Raymond Thiry, als de nieuwkomers.” De leukste en tegelijkertijd ook moeilijkste scènes om te spelen waren volgens
Tim de scènes waar pure emotie getoond moest worden.
“Dit moet je echt uit jezelf halen door bepaalde emoties op te
roepen. Dat is best zwaar, maar als je het resultaat ziet en de
scène klopt, is dit het absoluut waard.”
Een advies dat Douwsma graag wil meegeven aan andere
jonge talenten die het willen maken in de filmwereld, is dat
het vooral vanuit je hart moet komen. “Zolang je doet wat je
leuk vindt, ben je altijd succesvol. Geef ook niet zomaar op als
het niet gelijk lukt, sommige dingen kosten tijd.” Op de vraag
of we hem vaker op het grote doek gaan zien zegt Tim vol
overtuiging ja. “Ik heb ontzettend genoten van het maken van
Spaak en ik zou het geweldig vinden om dit vaker te mogen
doen en verder te groeien als acteur. Ik heb een goed gevoel
over de toekomst.”

Tekst: Anne Noorman en Daphne Hoolwerff

MAATSHIRTS - MAATPAKKEN - TROUWPAKKEN - CORPORATE WEAR

Amersfoort - Rotterdam - Heerenveen
@MisuraSartoria

WWW.MISURASARTORIA.NL
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SCENECS 2017
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U kunt uw kaarten voor de festivalweek en/of het Grand Gala
Award Event kopen via onze website www.scenecs.com en in de
Primera winkels.

LOCATIES
Het gezicht van SCENECS 2017
TESSA LE CONGE
Op de voorkant heb je haar al mogen bewonderen, Tessa le
Conge. Miss Beauty Gelderland en dit jaar het gezicht van
het SCENECS Filmfestival. Haar ervaring als Miss heeft
haar al klaargestoomd voor het grote podium van Studio
21, waar zij tijdens het Grand Gala de Dutch Golden Stone
zal uitreiken. Zenuwachtig is Tessa niet, haar leven leek het
afgelopen jaar op een scene uit een film.
Wat betekent het voor jou om het gezicht van SCENECS
2017 te zijn?
Ik voel me erg vereerd. Ik vind de Dutch Golden Stone een
bijzondere prijs en dat ik daar aan kan bijdragen als Miss is
erg speciaal. Het voelt als een cadeau voor me.
Wat voor soort films vind je zelf leuk?
Ik ben een liefhebber van romantische komedies. Ik hou van
een verhaallijn waarbij een stel elkaar ontmoet, uit elkaar
gaat, en aan het einde weer samen komt. Zo’n zoetsappige
film met altijd een happy end. Mijn lievelingsfilm is The Holiday, omdat het precies zo’n cliché verhaal is.
Wat vind je van SCENECS als Debut Film Festival?
Opstarten als jonge filmmaker is erg moeilijk. Iedereen moet
ergens beginnen en daar is SCENECS een mooi platform
voor. Debutanten kunnen hier hun harde werk en passie
laten zien op een mooie manier. Ik vind het bijzonder om de
passie van de filmmakers van dichtbij te kunnen zien en deze
in het zonnetje te zetten.
Wat was jouw eerste debuut moment in de Miss wereld?
Dat moment was voor mij bij de casting van Miss Beauty

Gelderland. Ik werd hiervoor gescout en heb de kans meteen
aangegrepen. Veel mensen hebben een bepaald vooroordeel
over missverkiezingen en ik heb zelf mogen ervaren dat ik
deze allemaal kan ontkrachten.

3

4
2

2

Filmtheater Hilversum
Herenplein 5
1211 DR Hilversum

3

Studio 21
Joop van den Endeplein 7
1217 WJ Hilversum

4

SCENECS Meeting Point
Herenstraat 12
1211 CB Hilversum

WINDOW ADVERTISING
WALKING BILLBOARDS
QUGO PROMOTIE
VESPA APE PROMOTIE
MOVING LED-SCHERMEN
MEDIABIKES

Welke rol zou je zelf willen spelen in een film?
Ik zou graag super krachten willen hebben zoals onzichtbaar
en elastisch zijn of kunnen vliegen. Elastisch zijn past bij mij
aangezien ik al van jongs af aan turnster ben.
Zou je dan alle stunts zelf willen uitvoeren?
Ja waarom niet? Daar ben ik niet bang voor! Ik wil ook nog
graag een keer parachute springen.

Tekst: Vera Bosch

Vue Hilversum
Langgewenst 20
1211 BB Hilversum
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Welk moment in jouw leven voelde voor jou als een film?
Toen ik een internationale prijs won. Omdat ik 2e werd
tijdens de Miss Nederland verkiezing mocht ik naar de Miss
International Asia verkiezing op de Filipijnen. Dat ik dat
mocht meemaken en won was zo bijzonder. Je bent met
zoveel nationaliteiten en culturen bij elkaar. Je maakt zoiets
maar één keer in je leven mee!

Ben je zenuwachtig om de Dutch Golden Stone uit te
reiken?
De missverkiezingen hebben het makkelijker gemaakt om op
een podium voor zoveel mensen te staan. Ik heb zelfs in bikini
op het podium moeten staan, dat is extra spannend! Het
zullen met het Grand Gala misschien gezonde zenuwen zijn,
ik vind het vooral heel erg leuk.
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De mensen, de middelen en de expertise
Van conceptcreatie tot het inzetten van promotiemedewerkers, hostessen
of ‘moving billboards’: Dutch Moving Media biedt het allemaal.
Het jonge, innovatieve bureau herbergt een unieke combinatie van
promotionele expertise, diensten en middelen.
www.dutchmovingmedia.nl

FOTOMARKETING
PROMOTIETEAMS
SAMPLING & FLYEREN
BEURZEN & HOSTESSEN
DEMONSTRATIES
DIRECT SALES
INTERACTIEVE MEDIA
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PROGRAMMERING SCENECS 2017
VRIJDAG 26 MEI

ZATERDAG 27 MEI

ZAAL 5
20:00 | Openingsceremonie

ZAAL 7
Arlette. Courage Is A Muscle

PROGRAMMERING SCENECS 2017
ZONDAG 28 MEI

ZONDAG 28 MEI

ZAAL 6

ZAAL 7

Himalaya en omgeving

Diverse Fictie

MAANDAG 29 MEI

MAANDAG 29 MEI

ZAAL 6
Warzone

Powerful women

16:00 | Cargo

12:00 | Pinch Of Salt

12:00 | Must Escape

19:00 | At The Border

16:30 | Tenderness

16:26 | Arlette. Courage Is
A Muscle

12:13 | Adi | At The Conﬂuence

12:15 | How To Save Your Darling

19:18 | Through The Curtain

16:55 | Drop

12:34 | Outcaste - The House That
Carol Built

12:22 | Normal

19:45 | A Long Time Ago In Silesia

17:05 | 14 Years And One Day

12:40 | Florian

20:01 | Love Killed My Virginity

17:18 | Sisters

13:37 | Pauze

13:10 | Once Upon A Dream

20:16 | Mary

17:40 | Pearl Island

13:24 | Hugo

20:31 | Pauze

17:55 | Leili

17:52 | Pauze
Mystery

19:00 | Popsy

Goodbye Darling, I’m Off To Fight

13:36 | Pauze

19:19 | Manhunt

14:00 | Pups

19:24 | Bad Habbits

14:30 | Goodbye Darling, I’m Off To
Fight

19:40 | Sin
19:54 | Sweet Bloom Of Night Time
Flowers
20:09 | Red
20:30 | Pauze

15:42 | Pauze
Diverse Docu

16:00 | Shell
16:24 | Dancehall Is Us

Thriller

16:43 | A Lifetime Of Love

21:00 | Food For Thought
21:13 | District 24, Vol. 1
21:23 | District 24, Vol. 2
21:36 | Overmacht

ZAAL 6
Goodbye Darling, I’m Off To Fight

19:00 | Pups
19:30 | Goodbye Darling, I’m Off To
Fight

17:31 | Papa

Disadvantage

Diverse Fictie

21:00 | Must Escape

18:14 | Pauze
LGBT films

14:00 | Greetings From Kropsdam

21:15 | How To Save Your Darling

19:00 | Back Again

14:24 | Molotov Man

21:22 | Normal

19:14 | The Wedding Patrol

14:51 | Sleep

21:40 | Florian

19:29 | Nasser

15:01 | Reﬂection

22:10 | Once Upon A Dream

19:49 | Churchroad

15:16 | Pauze

22:24 | Hugo

Drama

16:00 | If It Were So

ZAAL 7

16:13 | Two Grandfathers
16:35 | The Forgotten
17:03 | Women
17:18 | Addictions For A Happy
Family

Arlette. Courage Is A Muscle

19:00 | Cargo
19:26 | Arlette. Courage Is A Muscle
20:52 | Pauze
Añoranza

21:00 | Añoranza
22:13 | Among Us

20:42 | Pauze
Why Siegfried Teitelbaum Had To Die

21:00 | Vincini E Lontani

| Fictie

21:04 | Why Siegfried Teitelbaum
Had To Die

| Docu
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PROGRAMMERING SCENECS 2017
DINSDAG 30 MEI

DINSDAG 30 MEI

ZAAL 7

ZAAL 7

Education

11:00 | Vmbo Screening

Powerful women

19:00 | Tenderness
19:25 | Drop

ZAAL 5
Education

PROGRAMMERING SCENECS 2017
WOENSDAG 31 MEI

Kindervoorstelling

10:00 | Verrasingsfilm
Alleen Maar Nette Mensen

19:48 | Sisters

19:00 | Alleen Maar Nette Mensen

20:10 | Pearl Island

20:26 | Pauze
Añoranza

21:00 | Añoranza
Thriller

ZAAL 6

21:13 | District 24, Vol. 1
21:23 | District 24, Vol. 2

Transgender documentaires

ZAAL 7

21:36 | Overmacht

16:30 | If It Were So

16:41 | Little Baryoti

19:19 | Manhunt

16:43 | Two Grandfathers

17:20 | Closer To Maarten

19:24 | Bad Habbits

17:05 | The Forgotten

18:18 | Pauze

19:40 | Sin

17:33 | Women

19:54 | Sweet Bloom Of Night Time
Flowers

17:48 | Addictions For A Happy
Family

19:00 | Beautiful Woman

20:09 | Red

18:03 | Pauze

19:09 | Queen`S Life

20:30 | Pauze

SCENECS
MEETINGPOINT

19:09 | Queen`s Life

19:00 | Shell

20:31 | Pauze

19:24 | Dancehall Is Us

16:00 | Pauze

19:43 | A Lifetime Of Love

19:00 | Student Award
Uitreiking

21:00 | Back Again
21:14 | The Wedding Patrol

Money

16:30 | Money
17:55 | Pauze

21:29 | Nasser
21:49 | Churchroad

Why Siegfried Teitelbaum Had To Die

20:31 | Papa
20:51 | Pauze

Drama

19:00 | Popsy

14:00 | Workshop Film In De
Klas

LGBT films

Mystery

16:30 | The Third Dad

Education
Diverse Docu

19:00 | Beautiful Woman

Expedition family

22:13 | Among Us

21:00 | Food For Thought

Disadvantage
Money

19:00 | Greetings From Kropsdam
21:00 | Money

ZAAL 7
Expedition family

20:01 | Reﬂection

SCENECS
MEETINGPOINT

19:00 | The Third Dad
19:11 | Little Baryoti
19:50 | Closer To Maarten

Warzone

Education

16:00

Masterclass International
Producing

Himalaya en omgeving

19:00 | Vincini E Lontani

21:18 | Through The Curtain

21:00 | Pinch Of Salt

19:04 | Why Siegfried Teitelbaum
Had To Die

21:45 | A Long Time Ago In Silesia

21:13 | Adi | At The Conﬂuence

22:01 | Love Killed My Virginity

21:34 | Outcaste - The House That
Carol Built

22:16 | Mary

19:24 | Molotov Man
19:51 | Sleep

20:48 | Pauze

21:00 | At The Border

DONDERDAG 1 JUNI

ZAAL 6

Transgender documentaires

20:44 | Pauze
19:00 | MBO / HBO Screening

DONDERDAG 1 JUNI

ZAAL 6

19:35 | 14 Years And One Day

20:25 | Leili

WOENSDAG 31 MEI

| Fictie
| Docu
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PUPS

SISTERS

ARLETTE. COURAGE IS A MUSCLE

AMONG US

QUEEN’S LIFE

PUPS is het verhaal over de bekende
Spaanse bokser Javier García Roche. Hij
begeleidt drie jongens om te leren boksen zodat ze een betere kans in het leven
krijgen. Dit is niet een verhaal over winnen
en roem, maar over kansen om aan de
armoede te ontsnappen.

‘Sisters’ is een levensschets over de onderlinge verschillen en gelijkenissen tussen
twee tweelingzussen. Veronika en Svetlana
Aptekar-Ainagulova zijn Russische duo-pianisten, die samen over de hele wereld
hebben opgetreden.

Arlette is een 15-jarig meisje uit de Centraal-Afrikaanse Republiek die naar Berlijn
reist om te worden behandeld voor ernstige verwondingen die zij heeft opgelopen
in de oorlog. De operatie is succesvol en
verandert haar leven. Maar dan komt ze in
de puberteit en breekt de oorlog weer uit in
haar thuisland.

Drie pedofielen geven inzichten in hun
gedachten. De seksuele gevoelens van
student Kasper (24 jaar) schrijver Hugo
(35) en financieel adviseur Ben (44) staan
in schril contrast met hun rationele moraal.
Hoe gaan deze hoogopgeleide pedofielen
om met dit conflict?

Het verhaal van drag queens en andere
straatkunstenaars in Rio de Janeiro en de
geschiedenis van deze subcultuur vanaf de
tijd van militaire oppressie. De focus van
deze documentaire is om taboes over genderidentiteit bespreekbaar te maken.
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Pups
Nuria Aguado Roig
30 min
Goodbye darling, i’m off to fight
Spanje
AL

Sisters
Maria Bavykina
22 min
Powerful women
Rusland
AL

BEAUTIFUL WOMAN

AÑORANZA

Beyong, een 30-jarige transgender, leerde
al jong om haar ware gevoelens te onderdrukken. Zij levert zich over aan haar
onderbewustzijn en begint de transformatie naar de vrouw die ze uiteindelijk zal
worden.

Na de revolutie vijftig jaar geleden werd
Cuba steeds meer van de buitenwereld afgesloten. Aan de vooravond van de nieuwe
open grenzen met de Verenigde Staten laten de drie oudere mannen, Luis, Carmelo,
en Ernesto, in de herfst van hun leven hun
oude dromen over liefde en reizen nog één
keer herleven.
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Mooi Missi
Diëgo Nurse
9 min
Transgender documentaires
België
AL

SHELL

Añoranza
Flo Flamme
73 min
Añoranza
België
AL

A LIFETIME OF LOVE

Arlette. Courage is a Muscle
Florian Hoffmann
86 min
Arlette. courage is a muscle
Zwitserland
AL

Onder Ons
Guido Hendrikx
25 min
Añoranza
Nederland
12+

Special

GOODBYE DARLING, I’M OFF
TO FIGHT
Nadat haar relatie op pijnlijke wijze is geëindigd,
ontdekt de Italiaanse actrice en model Chantal
Ughi dat Thai boksen de enige manier is om om
te gaan met haar woede en met het geweld uit
haar jeugd. In Thailand bereikt ze het hoogste
niveau in deze martial art. Dan keert Chantal
terug naar de ring om opnieuw wereldkampioen
te worden en haar eigen demonen te verslaan.
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Goodbye darling, I’m off to fight
Simone Manetti
72 min
Goodbye darling, i’m off to fight
Italië
AL

CLOSER TO MAARTEN

LITTLE BARYOTI

Dit is een uniek verhaal over geloof, moed
en magisch denken. De droom van een
oudere leraar Engels komt eindelijk uit met
hulp van een riksja fietser en een ongelovige boeddhistische monnik op reis in de
Himalaya.

Club Church is een ontmoetingsplek voor
verschillende gay groepen in het Amsterdamse nachtleven. In deze cruise club
bestaat grote vrijheid op vele vlakken.
Robin Vogel, de maker van deze documentaire, verkent wat Club Church voor hem
persoonlijk betekent en hij zoekt daarbij de
grenzen op.

Maarten de Bruijn maakte een reis door
India in 1999. Eerst stuurde hij regelmatig
enthousiaste brieven naar zijn familie in Nederland, maar daarna wordt het stil. Vijftien
jaar later gaan zijn broer Hein en vader in
India op zoek naar sporen van Maarten.

“Salomonico” was ooit een van de meest
bewonderde personages uit de Israëlische
cinema. Iedereen kende hem met uitzondering van zijn eigen dochter Hila, met wie
hij geen contact meer heeft gehad sinds hij
naar Hollywood vertrok en zij nog een kind
was. Twintig jaar later gaat Hila op zoek
naar haar vader.
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Outcaste - The house that Carol built
Colin Graham
63 min
Himalaya en omgeving
Verenigd Koninkrijk
AL

ChUrchroad
Robin Vogel
55 min
LGBT films
Nederland
12+

Dichter bij Maarten
Raymond Grimbergen
58 min
Expedition family
Nederland
AL

Little baryoti
Shani Rassad
39 min
Expedition family
Israel
AL

CARGO

PINCH OF SALT

THE THIRD DAD

ADI | AT THE CONFLUENCE

Tien jaar nadat ze de band met haar alcoholistische vader verbrak en zeven jaar na
zijn dood probeert zijn dochter de laatste
rustplaats van haar vader te vinden. Haar
persoonlijke ontdekkingsreis is tevens
een wanhopige poging tot verzoening en
verlossing.

In het Himalaya gebergte aan de grens
tussen India en China leeft de Adi-stam.
Hun unieke levenswijze is gebaseerd op
mythologie en traditionele rituelen. De
plannen voor kolossale dammen in de Siang
rivier en territoriale conflicten bedreigen
de dorpen van de Adi-stam.
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Ariel is legerarts en lijdt aan post traumatische stressstoornis. Hij is niet in staat
om de verschrikkelijke oorlogsbeelden uit
zijn hoofd te verdrijven. Hij woont in zijn
oude auto en rijdt doelloos rond door het
platteland.

Achtenzestig jaar samen, zonder ooit een
dag gescheiden. De intense verbondenheid
van Joop en Janny wordt zichtbaar tijdens
hun dagelijkse bezigheden, maar ook als zij
praten over het geloof, hun liefde, dementie
en de naderende dood. Na het overlijden
van Joop, vertelt Janny over liefde en
verdriet.

Een schip vaart op de Noordzee met
veertien man aan boord. Het bevoorraadt
booreilanden dag en nacht. De Amsterdamse zeeman Frans floreert in deze wereld
van kameraadschap, golven, stormen en
containers. Maar na verloop van tijd blijkt
er iets essentieels te ontbreken in deze
mannelijke microkosmos op zee.
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De liefde is alles, hè
Carilijne Pieters
48 min
Diverse docu
Nederland
AL

Fictie

CHURCHROAD

OUTCASTE - THE HOUSE THAT
CAROL BUILT

“Pinch Of Salt” is een documentaire over
het harde leven van de zoutwinners in de
Agaria. In deze regio in Gujarat in India
wordt al 5000 jaar zout gewonnen en is nog
steeds een belangrijke zoutbron in India.

Shell
Hagai Adorian
24 min
Diverse docu
Israel
AL

Vida de Rainha
Luciana Avellar
82 min
Transgender Documentaires
Brazilië
AL

Docu

Cargo
Marina Meijer
26 min
Arlette. courage is a muscle
Nederland
AL

Pinch of salt
Tanmay Shah
13 min
Himalaya en omgeving
India
AL

The third dad
Theresa Moerman Ib
11 min
Expedition family
Verenigd Koninkrijk
AL

Adi | at the confluence
Joor Baruah
21 min
Himalaya en omgeving
Verenigde Staten
AL
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PAPA

DANCEHALL IS US

PEARL ISLAND

TWO GRANDFATHERS

Sinds vorige zomer woont papa Jan Willem
niet meer thuis bij zijn vrouw Margreet en
kinderen Renée en Jord. Dit voorjaar wordt
Renée zestien jaar. Het zal de eerste verjaardag zijn die zij zonder haar vader viert.
In deze film is te zien hoe het gezin Mantel
verder gaat zonder de constante aanwezigheid van hun vader en echtgenoot.

“Dancehall is us” is een documentaire over
de cultuur van dans en over muzikale tradities van Jamaica: de dancehall stijl , straat
cultuur en straat leven. Dit is een portret
van het hedendaagse Jamaica.

Afren en haar twee zusters vechten tegen
de vijand . Zij redden Gael, een jonge Franse journalist. Hij is gekomen om verslag te
doen van een dappere Koerdische vrijheidsstrijdster. Wanneer Gael een laatste
foto van de drie zussen neemt, gebeurt er
iets dat wellicht te verwachten was.

Na schooltijd brengt de 7-jarige Tom veel
tijd door met zijn grootvader Lucien. Grootvader heeft een autokerkhof en is gek op
boogschieten. Wanneer Lucien sterft krijgt
Tom het erg moeilijk.
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Papa
osselin Gordijn en Jet Verheijen
20 min
Diverse Docu
Nederland
AL

Dancehall is us
Egor Papulov
19 min
Diverse docu
Rusland
AL

Pearl island
Dana Karim
15 min
Powerful women
Irak
12+

Opa en pepe
Katleen Brusselmans
22 min
Drama
België
AL

WHY SIEGFRIED TEITELBAUM
HAD TO DIE
Wie was Siegfried Teitelbaum? Waarom
moest hij sterven? Bestond hij wel echt?
En was huurmoordenaar Stefan erbij
betrokken? Tijdens het politieverhoor zegt
Stefan dat hij de opdracht had gekregen om
maffiabaas Siegfried te vermoorden. Vertelt
Stefan de waarheid?
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Warum Siegfried Teitelbaum sterben musste
Axel B. Steinmueller
104 min
Why siegfried teitelbaum had to die
Duitsland
12+

Docu

Fictie

Special

TENDERNESS
Een tienerstel Irka en Mitosz boekt voor
een nacht een hotelletje. Zij zijn stapelverliefd en geloven dat de liefde alles overwint.
Maar de volgende dag blijkt alles anders te
zijn geworden tussen hen.
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Czułość
Emilia Zielonka
25 min
Powerful women
Polen
AL

NASSER

AT THE BORDER

POPSY

BAD HABBITS

GREETINGS FROM KROPSDAM

MOLOTOV MAN

Nassira is een Nederlands-Marokkaans
meisje van dertien jaar. Haar vriendinnen
noemen haar Nasser omdat zij zich als een
jongen gedraagt. Als zij haar eerste menstruatie krijgt vindt haar moeder dat ze zich
als een jonge vrouw moet gaan gedragen.
Maar vindt zij dat zelf ook?

Anno 2022 is het leven in het rijke Westen
ondragelijk geworden. Duizenden mensen
willen emigreren naar Servië waar het leven
nog mooi en liefdevol is. Servië heeft zijn
grenzen echter gesloten. De Franse Arnaud
houdt zielsveel van Servische Jelena. Hij
doet er alles aan om bij haar te zijn en de
grens over te komen.

In deze bewerking van een verhaal van
Stephen King, brengt de pokerverslaving
van Weber hem in grote problemen. Wanneer Weber zijn opgebouwde gokschuld
aan Mr. Rudy bekent, is er geen weg meer
terug.

Tijdens zijn werk doet een bibliothecaris
een ontdekking. Hij probeert dit op te lossen maar komt daardoor in een gevaarlijk
plot terecht. Ondertussen leert hij nieuwe
gewoontes aan, waarvan de gevolgen niet
duidelijk zijn.

Lammert doet geen vlieg kwaad. Hij woont
met zijn sierduiven en zijn beste vriendin
Frieda in het Groningse dorpje Kropsdam.
Zijn rustige leven wordt ruw verstoord
wanneer hij verdacht wordt van gemene
zaken met energiebedrijf GreenNow. Lammert is zich van geen kwaad bewust.

Een man probeert zijn familie te beschermen tegen het terreur en het onrecht dat
hem is aangedaan. Wanneer overheidsinstellingen zich tegen hem keren wordt hij
waanzinnig.
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Nasser
Melissa Martens
20 min
LGBT films
Nederland
AL

Frontière
Laurent Rouy
18 min
Warzone
Servië
AL

Popsy
Julien Homsy
19 min
Mystery
Frankrijk
12+

Bad habbits
Emilios Avraam
16 min
Mystery
Cyprus
AL

In kropsdam is iedereen gelukkig
Joren Molter
24 min
Disadvantage
Nederland
AL

Molotov man
Joris Weerts
27 min
Disadvantage
Nederland
12+

RED

OVERMACHT

IF IT WERE SO

ONCE UPON A DREAM

THROUGH THE CURTAIN

THE FORGOTTEN

Niklas is een eenzame chirurg die regelmatig illegale operaties uitvoert voor de
zwarte markt. Hij werkt samen met Mia,
een prostituee, die haar klanten drogeert.
Niklas zoekt een uitweg uit deze donkere
wereld, maar zijn criminele baas Ed laat
hem niet gaan.

“Overmacht” gaat over tienermeisje Emma
met een moeizaam verleden. Tijdens haar
vakantie gebeurt er iets dat haar wereld
ondersteboven zet. Bij thuiskomst moet zij
kiezen tussen twee organisaties die elk het
kwaad bestrijden. Welke offers wil Emma
brengen om de strijd tussen goed en slecht
te beslechten?

Op de dag van de begrafenis van zijn beste
vriend Freek staat Sam voor de spiegel. Hij
denkt terug aan de laatste maanden die hij
samen met zijn vriend heeft doorgebracht.
Sam herinnert zich hoe ze afscheid namen
door het leven te vieren, op geheel eigen
wijze.

Wanneer Valentin Ludivine ontmoet, is hij
ervan overtuigd dat zij letterlijk het meisje
is uit zijn recente dromen. Maar Ludivine
is bang dat dit romantische scenario in een
nachtmerrie zou kunnen eindigen.

Tom verheugt zich op een zorgeloze reis
naar Israël. Niks staat hem in de weg. Maar
vlak na zijn aankomst wordt Tom wakker in
het ziekenhuis met verwondingen en hoge
koorts. Wat is er gebeurd? Terwijl zijn boosheid groeit, hoort hij het verhaal van een
vrouw door de gesloten bedgordijnen.

“The Forgotten” is gebaseerd op een waargebeurd verhaal waarin de dove personages gespeeld worden door dove acteurs. De
hoofdrolspeler is een regisseur die in gebarentaal werkt aan een nieuw toneelstuk. Hij
heeft een relatie met de hoofdrolspeelster
en is van plan om zijn vrouw te scheiden.
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Red
Branko Tomovic
21 min
Mystery
Verenigd Koninkrijk
12+

Overmacht
Donny van den Breul
66 min
Thriller
Nederland
AL

Als het zo is
Kay Greidanus en Steef de Bot
13 min
Drama
Nederland
AL

M’aime pas en rêve
Anthony Nion
14 min
Diverse Fictie
België
AL

Durch Den Vorhang
Arkadij Khaet
27 min
Warzone
Duitsland
AL

The forgotten
Alexander Korolev
28 min
Drama
Rusland
AL
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A LONG TIME AGO IN SILESIA

NORMAL

SIN

SLEEP

DISTRICT 24, VOL. 1

DISTRICT 24, VOL. 2

De tweelingbroers Rysiek en Stefan wonen
in een weeshuis dat op de grens van Polen
en Duitsland ligt. Er heerst een strak regime geleid door nonnen. Tijdens het Derde
Rijk worden de twee broers gescheiden.
Vele jaren later worden ze weer herenigd.

Tijdens de rellen in Venezuela in 2014 kan
Fabricio, een aanhanger van Chavez, het
huis niet uit. Zijn ex-vriendin Alejandra,
die nu in de oppositie zit en op de vlucht is
voor de Nationale Garde, staat plots voor
zijn deur. Terwijl zij samen wachten tot het
veilig is, proberen zij hun politieke verschillen bij te leggen.

Oma zegt dat liefde een offer is. Maar
wat als iemand zijn leven opoffert voor de
liefde? Is dat dan een zonde?

Een 25 jarige vrouw is gedwongen om
alles in huis te doen. Een plotseling drama
gevolgd door slaapgebrek en voortdurend
misbruik maakt haar waanzinnig.

Het is het jaar 2045 en District 24 is van
de buitenwereld afgesloten.. De machthebbers regeren met ijzeren vuist en onderdrukkende regels. Op een dag gaat een
jonge schoonmaakster het hoofdkantoor
van de Organisatie binnen en confronteert
de machthebbers alsmede de spoken uit
haar eigen verleden.

Het is het jaar 2045 en District 24 is van de
buitenwereld afgesloten. De machthebbers
regeren met ijzeren vuist. De schoonmaakster gaat samen met Nummer 5 naar haar
voormalige penthouse om de strijd aan
te gaan met Nummer 1. Onderweg moet
zij nog een aantal obstakels uit haar eigen
verleden overwinnen.
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Dawno temu na Śląsku
Tomasz Protokowicz
16 min
Warzone
Polen
AL

Normal
Vadim Lasca
18 min
Diverse Fictie
Venezuela
AL

Sin
Tamilla Slichenko
14 mijn
Mystery
Rusland
12+

Sleep
Vladislav Khesin
10 min
Disadvantage
Verenigde Staten
12+

De schoonmaakster, vol. 1
Evelien van Raaij
10 min
Thriller
Nederland
AL

BACK AGAIN

LOVE KILLED MY VIRGINITY

WOMEN

FLORIAN

THE WEDDING PATROL

Alex keert terug naar zijn dorp om daar met
Jordi het Sint-Jans-feest te vieren. Door
een storm worden zij gedwongen in het
oude en verlaten huis te schuilen, waarin zij
vroeger als kinderen speelden. Tijdens hun
oponthoud in het huis komen de problemen
uit het verleden weer boven water.

In 1999 zijn Borian en zijn vader Barjaktar
vanuit Kosovo in Brussel aangekomen. De
hele dag zijn de oorlogsbeelden op de TV
te zien. Dan valt de TV uit. Dit is het teken
voor Borian om met zijn vriendin Eva af te
spreken. Zij ontmoeten elkaar op het dak
van het huis.

De hoofdrolspeler in deze film kampt met
liefdesproblemen. Hij komt tot de conclusie
dat het geluk met de vrouw van zijn dromen
niet haalbaar is.

Een muzikant, een clown en een toneelspeler hebben een gemeenschappelijke droom.
Ze willen ontsnappen aan de conformistische samenleving in Kroatië en hun eigen
levensvisie volgen. Daarbij balanceren ze
tussen werkelijkheid en fantasie; tussen
idealisme en schuld.

Mikail is een ex Russische militair die met
zijn man gelukkig is in Berlijn. Hij krijgt bezoek van de vreemdelingendienst die hem
vertelt dat hij geen legaal huwelijk heeft,
want een ooggetuige heeft hem een vrouw
zien kussen. Maar schijn bedriegt…
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De vuelta
Gabriel Dorado
14 min
LGBT films
Spanje
AL

Love killed my virginity
Arber Aliaj
15 min
Warzone
België
AL

REFLECTION

MARY

Op een datingsite vindt Lilya Oleg met wie
ze een afspraak maakt. Hij lijkt voor haar de
ware Jacob. Tijdens de eerste ontmoeting
verandert Oleg van een aardige man in een
persoon met demonische trekken en een
eigen duistere agenda. Waar zal deze date
naar toe leiden?

Een jaar nadat de zoon van Mary is verdwenen, ontvangt ze het bericht dat hij een
terrorist is geworden in Ingoesjetië, een autonome republiek van de Russische Federatie. Onder toezicht van de politie mogen ze
één enkel telefoongesprek voeren.
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Reflection
Alla Damsker
15 min
Disadvantage
Rusland
AL

Mary
Grigory Kolomytsev
15 min
Warzone
Rusland
AL

Women
Anastasiya Marsakova
15 min
Drama
Rusland
AL

ADDICTIONS FOR A HAPPY
FAMILY
Tijdens Kerstmis heeft een dertigjarige
vrouw zich verstopt in een garderobe. Een
ver familielid ontdekt haar en voor het
eerst in haar leven deelt zij de pijnvolle
geschiedenis over het wel en wee van haar
familie.
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Vícios para uma família feliz
Tiago R. Santos
15 min
Drama
Portugal
AL

Florian
Dario Bukovski
30 min
Diverse Fictie
Kroatië
AL

The wedding patrol
Rogier Hardeman
15 min
LGBT films
Duitsland
AL

De schoonmaakster, vol 2
Marc Raps
13 min
Thriller
Nederland
AL

SWEET BLOOM OF NIGHT TIME
FLOWERS
Een rebelse jonge vrouw met een bovennatuurlijke gave wil haar spirituele talent
nastreven. Zij moet daarbij haar moeder
weerstaan die haar gedrevenheid afkeurt.

O
R
D
B
L
K

Sweet bloom of night time flowers
Rifyal Giffari
15 min
Mystery
Signapore
12+

HUGO

14 YEARS AND ONE DAY

MUST ESCAPE

De eenzame Hugo is geboren met lange
vingers. Hij ontwikkelt zich als een gedreven schaduwpoppenspeler in een verlaten
theater. Hij hoopt dat hij zijn magische spel
ooit aan het grote publiek mag laten zien.

Het belangrijkste voor Arantxa is Rossi. Het belangrijkste voor Rossi is haar
vriend. Arantxa’s grootste probleem is haar
moeder. Rossi’s grootste probleem is haar
naïviteit. Twee verhalen van twee tieners
die zichzelf proberen te vinden in een
dorpje in Spanje.

Een man komt erachter dat hij ongewild de
hoofdpersoon is in een korte clichématige
studentenfilm. Met alle macht probeert hij
hieronder uit te komen.

O
R
D
B
L
K

O
R
D
B
L
K

O
R
D
B
L
K

Hugo
Theo Pavlou
12 min
Diverse Fictie
Verenigd Koninkrijk
AL

14 anys i un dia
Lucía Alemany
13 min
Powerful women
Spanje
AL

Must escape
Vadym Shapran
15 min
Diverse Fictie
Oekraïne
AL

21

Twee rijke zakenmannen staan op het punt
weg te komen met 5 miljoen dollar verkregen uit criminele activiteiten. Als er een
onuitgenodigde huisgast langskomt dreigen
hun plannen in het water te vallen.

O
R
D
B
L
K

Drop
Yotam Knispel
10 min
Powerful women
Israel
AL

O
R
D
B
L
K

Alleen maar nette mensen
Lodewijk Crijns
86 min
Gast van het Jaar: Jeroen Beker
Nederland
12+
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O
R
D
B
L
K

Money
Martin Rosete
85 min
Money
Verenigde Staten / Spanje
12+

LEILI

VICINI E LONTANI

MANHUNT

De ongeneeslijk zieke Leily die tussen twee
culturen leeft, zal haar ziekte moeten accepteren. Door de zware medicatie verliest
zij het oog op de werkelijkheid. Wat houdt
het leven nog in? Liefde voor een buitenlandse jongen, haar vader die ze lang niet
meer heeft gezien of gewoon het leven in
het hier en nu.

Mobiele telefoons zouden de afstand
tussen ons moeten verkleinen, maar soms
vergroot het de afstand. Nu iedereen geobsedeerd is door zijn mobiel, verliezen we
onze naasten uit het oog.

Twee jagers ontdekken het levenloze
lichaam van een man in het bos. Door een
shot in zijn gezicht is het lichaam niet te
identificeren.

O
R
D
B
L
K

O
R
D
B
L
K

Leili
Farhad Vilkiji
19 min
Powerful women
Iran
AL

Vicini e lontani
Massimo Modesti en Sereno Collarin
4 min
Why siegfried teitelbaum had to die
Italië
AL

O
R
D
B
L
K

Manhunt
Brando Bartoleschi
5 min
Mystery
Italië
AL

missie Rui mte
act ie tijdens de com
Onnavolgba re stem

raadzaal in
HILVERSUM - De
wel eens het
het raadhuis krijgt
arena: het
stempel van politieke
politici
podium waar de lokale
elkaar en
de verbale degens met
Vorige week
het college kruisen.
ellenlange
woensdag, tijdens de
commissie
vergadering van de
al eerder
Ruimte, leek de raadza
een hele
op een circuspiste waar
opgevoerd,
slechte klucht werd
D66 in
van
s
met Edwin Göbbel
de hoofdrol.

Maar ook interessante
achtergrondartikelen,
ontroerende interviews en
positieve aandacht voor
de mooie initiatieven in de
Hilversumse samenleving.

vol zat
Terwijl de publieke tribune
die voor de
met Hilversummers
lokale woonbehandeling van de
huisvesten
visie, waaronder het
n, boog
van statushouders, kwame
nog even
de commissie zich eerst
de Stichting
over de oprichting van
Crematorium
Begraaf plaatsen en
inspreekHilversum PRIO. Nadat
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geuit hieren bedenkingen had
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over bleek ook
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organogram
was van chaos nog geen
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l nog niet? Anders
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is het langer
ievoor- vlak is opgeste
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stuk concludeerde SP-fract
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missieleden niet overtui
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n
er
dat
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te doen? De SP diende
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heden waren bij de politiek

zes andere
Göbbels had net zoals
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wijzigen
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voordat het volgende
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heeft het
lid van de commissie
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als ‘onverzet en opmerkingen
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niet al in De verga
ning in Hilversum dan
l is. Dat vrolij k door met het
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Göbbels om
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was de cue voor D66’er
nde
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op te komen. Een onnavo
verwarrende klucht volgde.
twintig miNa een schorsing van
verhouding zeven tegen
de
was
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verbazi
nuten riep tot ieders
l waren zes partijen
a de in- drie. Ditmaa
voorzitter Jerry Braaksm
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ging
reppen
te
een woord

FOOD OF THOUGHT

Hij is hopeloos verliefd, zij is een echte
ramp! Allergieën, onhandigheid en onoplettendheid maken haar een constante
bedreiging voor haarzelf en iedereen om
haar heen. Hoe blijf je van haar houden?
Een charmante komedie waarin liefde
levensgevaarlijk is.

Moet het zo ver gaan voordat we het
begrijpen? We hebben niets tegen comfort
food. Soms genieten we er zelfs van. Maar
een ongezond dieet zorgt voor lichamelijke
inactiviteit en zijn stille moordenaars die
verantwoordelijk zijn voor miljoenen sterfgevallen wereldwijd.

O
R
D
B
L
K

O
R
D
B
L
K

How to save your darling
Leopoldo Caggiano
7 min
Diverse fictie
Italië
AL

Food of thought
Davide Gentile
13 min
Thriller
Verenigd Koninkrijk
12+
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Dutch Golden Stone Awards.

aantal smoeerste edities was het
tellen. Tegenkings op één hand te
zich hewoordig doffen de gasten
de Oscars
lemaal op alsof ze naar
tof heb
spijkers
in
gaan. “Mensen
, meldt
gezien”
meer
niet
ik al jaren
de festivaldirecteur.

procent van de onderne
mers
legt prioriteit bij
autobereikbaarheid

BUSSUMSNIEUWS
HILVERSUMSNIEUWS
Lees elke dag nieuwe
berichten op

HILVERSUMSNIEUWS
krant

site

mobiel

radio

tv

HILVER SUM - Nieuwe
feiten
zijn aan het licht
gekomen
in de zaak van Dascha
Graafsma. Mediapartner
RTV NH
meldt dat twee persone
n het
16-jarige meisje minder
dan
een uur voor het ongeval
met
de trein zouden hebben
gezien.

Veel belangstelling bij de

officiële opening van de

HILVER SUM - Buurtbe
woners
en schoolk inderen
verbouwen
al groente in de moestu
in naast
de speeltuin bij het
Gooiers Erf.
Dat is een mooi startpu
nt van
de woensdag geopend
e Verbindingstuin, want als
het aan de
initiatiefnemers van
deze nieuwe voorziening in het
Riebeeckkwartier ligt, gaat hier
nog veel
meer gebeuren.

Verbindingstuin bij het

Gooiers Erf.

De Verbindingstuin in
deze buurt
moet uitgroeien tot
een centraal
punt. Een ontmoet
ingsplaats
voorziet in een behoefte
in deze
wijk, want er zijn
hier weinig
van dit soort faciliteit
en. “Een
plek waar bewoners
uit het Van
Riebeeck kwartier elkaar
kunnen
ontmoeten, tuiniere
n, een kopje
koffie drinken of een
workshop
volgen”, meldt Alice
de Koning,

Foto: Bastiaan Miché

coördinator van dit
project. De Erf en
de moestuin tussen de
Verbindingstuin is een
Van
uitgewerkt Riebeeck
weg en de Van Linscho
idee van Inovum, Philadel
phia en tenlaan. Wethou
Urban Farming 035.
der Arjo Klamer
Het Oranje was hierbij
aanwezig. Jong en oud
Fonds ondersteunt dit
project fi- waren uitgenod
nancieel.
igd voor dit plechtige moment en kregen
direct de
gelegenheid om een
Gisteren was de officiële
rondje te loopening pen. Dit alles
van deze nieuwe buurtvo
in de hoop dat zij
orzie- direct zouden
ning, die uit twee
laten weten wat zij
plekken be- graag
in de tuinen willen zien
staat: de patiotuin achter
en
Gooiers wat ze zelf
willen gaan doen.

Onderzoek naar eco
nomische effecten
Gevo
lgen van verkeersvaria

nten Emmastraat inzic
htelijk maken

HILVERSUM - Wel of
geen twee- Beheer
van woensdag 22 juni,
richtingsverkeer op
moet
de Em- het bureau
de resultaten klaar hebmastraat? Dat is de
vraag die ben. De
opdracht bestaat uit
voorligt. Er zijn meerder
twee
e vari- componenten:
anten mogelijk, waarin
de bereikbaarheidsvooral beleving van
gekeken is naar waar
het centrum van
het ver- Hilversum
en de economische efkeerstechnisch begint
te knel- fecten van
verschillende verkeers
len. Bereikbaarheid
is meer dan variante
n voor de onderne
verkeersknelpunten
mers
oplossen, is van de
Emmastraat én de binnende mening van de Stichtin
g Cen- stad. “Dat zijn
trum Hilversum. Daarom
wat ons betreft twee
laat belangrijke zaken
zij nu een onderzoek
die wij onderuitvoeren belicht
vinden”, meldt centrum
naar de economische
effecten manager
Kjeld Vosjan namens
van de plannen voor
de
de Emma- Stichting
Centrum Hilversum.
straat, Gooilandplein
en GroestZuid.
Vosjan legt uit dat bereikba
arheid
meer is dan alleen de
Goudappel Coffeng
kortste rouis bezig met te kunnen
nemen. De keuze voor
deze analyse. Over
twee weken, een stad
om daar te gaan winkevoor de commissie van
Verkeer en len wordt
thuis al genomen. Be-

Volgens de nieuwe
gegevens
van Team Dascha Onderzo
ek is
de inwoonster van Holland
sche
Rading door twee jongens
of
mannen gezien op de
Neuweg
in de vroege ochtend
van 28
november. Dat blijkt
uit beelden van een bewakin
gscamera. Het onderzoeksteam
heeft
camerabeelden, die
eerder
door de politie gepublic
eerd
werden, nader bekeken
. Hieruit is gebleken dat het
tijdstip
niet goed is vastgest
eld. Uit de
analyse blijkt dat de
beelden
niet om 2.16 uur gemaak
t zijn,
maar om 4.26 uur. Dat
is 54 minuten voor het fatale
ongeluk.
De twee personen zijn
ook op
de beelden te zien. Zij
worden
verzocht contact op
te nemen
met het TDO: info@da
schagraafsma.nl.

Maak het
MH-17-monument
ook een beetje
van u.
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reikbaarheidsbeleving
is daar een in het
centrum. “We moeten
onderdeel van. Daarnaa
een
st wil de soort bewijs
hebben van wat die
stichting graag informa
tie krijgen voorgest
elde varianten inhoude
wat tweerichtingsver
n.
keer in de Dat moet
meegewogen worden,
Emmastraat economi
sch betekent want
daar is nu niet naar
voor de ondernemers
gekedaar en die ken”, meldt
de centrummanager.
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of Bel 077 467 72 00

Vaderdagtip! a-z Barbe
cue Menu € 11,75 p.p.
Vlees

• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Varkenssaté
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

salades

• Komkommersalade
• Gemengde rauwkost
• Huzarensalade
• Duitse kartoffelsalade
• Balkansalade
• Verse fruitsalade

Voor 12 uur besteld morgen

sauzen

Benodigdheden

• Kruidencrème
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus

in huis! • grAtis bezorgd
in nl & be •

u kunt Bestellen via

Zoals het
Scenecs
Filmfestival,
waar het HilversumsNieuws de
trotse mediapartner van is.
uitreiking plaats van de
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Nieuwe feiten
in zaak
Dascha

kleur van
HILVERSUM - De rode
stival overhet Scenecs Filmfe
in het cenheerst momenteel
en bijwapper
trum. De vlaggen
en bij het
voorbeeld op de Groest
maakt zich
station. Hilversum
dondermet
en
tot
15
van vrijdag
eerste keer
dag 21 april voor de
eveneop voor dit internationale
een logische
ment. “Hilversum is
ldirecteur
locatie”, aldus festiva
Arya Tariverdi.

Vrijdag 22 april vindt de

‘Mijn hart klopt
altijd sneller
als ik hier moet
oversteken’

Centraal punt in de
Riebeeck

Zest ig debuut

Daardoor
hun eerste productie.
veel meer
kunnen ze een film met
nog geen
passie maken. Ze hebben
doen door
water bij de wijn hoeven
Ze hebbijvoorbeeld geldschieters.
en tot hun
ben wel minder middel
het is verbabeschikking, maar
met creativ izingwekkend wat er
een
kan
tival
teit kan.” Het filmfes
jonge filmspringplank zijn voor
. “Wij
en documentairemakers
ioneel podiprofess
een
hen
bieden
ons ook in
um. Veel films gaan bij
uit 21
re. We hebben films
festival los. premiè
we
Morgen barst het
. Naast vertoning bieden
films en do- landen
Ze
Scenecs heeft zestig
een netwerkplatform.
ook
hen
die
rd
ammee
,
cumentaires geprogr
hier filmeducatie krijgen
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Vue
de
in
twee keer te zien zijn
workshops.”
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tifilmfes
ook
het
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Studio 21
op vier dagen
- Vrijdag 22 april is
Filmthe
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zien
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Wethou
valprojecten
van het Grand Gala.
de afgelopen decor
ater Hilversum. In
Jaeger van Media doet
afdeling Pro- der Wimar
d, terwijl burgemaanden heeft de
van Pa- het openingswoor
grammeren onder leiding
Bijlholt een
trick Vranken en Piet
d. Zij hebben
Gala is een
monsterklus geklaar
t uit 370 ‘Het Grand
een eindselectie gemaak
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Stone Awards
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het
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dat
prijs
Tariverdi benadr ukt
r Pieter Broertjes een
meldt wel dat de glamou
films en do- meeste
onwijs on- Tariverdi
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uitreikt. “Het gala is een
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beginvan
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HOW TO SAVE YOUR DARLING

het volgende
gadering door met
toen er al
punt. Om middernacht,
en het punt
vier uur vergaderd was
nog niet
ook
sie
over de woonvi
eld, werd
behand
was
et
comple
ingedrukt
kennelijk de pauzeknop
verder waar
en ging de commissie
gebleven.
zij twee uur eerder was

De frisse blik van
talenten Topklas
Digital Design

in huis! • grAtisu
kunt
bezorgd
in nl & Beste
be • we nemen
llen
de AfwAsvia
mee! BarBecue.nl
u kunt Bestellen via
BarBecue.nl

David Samuels komt uit een intellectueel
Joods gezin uit het chique Amsterdam
Oud-Zuid, maar wordt door zijn uiterlijk
vaak voor Marokkaan aangezien. David is
een man met een opmerkelijke missie: het
vinden van een ghetto fabulous queen met
grote borsten en dikke billen.
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www.hilversumsnieuws
.nl

Binnenstad Service
Team slaat twee
vliegen in één klap

• Barbecue
• Stokbrood
• Porseleinen borden
• RVS bestek, tangen
• Opscheplepels
• Servetten

we nemen de AfwAs mee!

BarBecue.nl

Bij ons
mag je een
grote mond
hebben!
Wij zullen
nooit boos worden

:)

www.thc-kerkelanden.

nl

Voor 12 uur besteld morgen

De onpopulaire 11 jarige Neta krijgt de
schrik van haar leven als zij vlak voor de
gymles haar eerste menstruatie krijgt. Door
haar schaamte neemt ze drastische maatregelen die tot verrassende ontdekkingen
zullen leiden.

Gemeente
praat in eigen
‘Emmastraatje’

Benodigdheden

MONEY

De krant van Hilversum

salade

ALLEEN MAAR NETTE MENSEN

Het HilversumsNieuws is
de lokale nieuwskrant in
Hilversum die in 2014 van
start ging. De aansprekende inhoud wordt in brede kring
gewaardeerd. Met, de naam
erde
a verand
aren
zegt
het
al,
laatste
nieuws
kehet
litie
De po
een circuspiste
in
en
ev
or
vo
uit Hilversum.
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De krant van Hilversum

• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Varkenssaté
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger
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Docu
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OVERZICHT FILMS

Check ons
online en blijf
op de hoogte
van het laatste
HilversumsNieuws

mp
Foto: Robin Eggenka

keer tien
Scenecs verloot twee
nde gala.
kaarten voor het afsluite
ig wil zijn
Wie hierbij aanwez
naar office@
moet een mail sturen
eerst komt,
scenecs.com. Wie het
Festivalkaarwie het eerst maalt.
Primera.
ten zijn te koop bij de

Elke donderdag in je brievenbus en elke dag online
Het HilversumsNieuws verschijnt elke week in een oplage van 46.000 gratis huisaan-huis. Kortom: een sterk medium om in te adverteren! Meer weten? Bel of mail
vrijblijvend: (035) 6945208 of verkoop@hilversumsnieuws.nl.
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Onze missie is duidelijk: de beste koffie
maken. Dat doen we al sinds 1822.
Wij zijn er op gebrand om constant
perfecte smaken en aroma’s te creëren.
Van koffieplant tot branderij. Wij weten
precies wat er nodig is. Daarom smaakt
onze koffie zoals koffie moet smaken.
SMIT&DORLAS. Gebrand op genieten.

SMITDORLAS.NL

DÉ PLEK VOOR
KWALITEITSFILM
IN DE MEDIASTAD!

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL

More information? www.fletcherhotelamersfoort.nl | +31 (0)33 467 9900
Stichtse Rotonde 11 | 3818 GV | Amersfoort

Herenplein 5 | 1211DR Hilversum | 035-6235466
25
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INTERVIEW

REGISSEURS

Maria Bavikyna
Communiceren met
de realiteit
Steef Bot en
Kai Greidanus

Tekst Branco Tomovic: Daphne Hoolwerff
Tekst S. Bot en K. Greidanus: Anne Noorman
Tekst Maria Bavykina: Willy Bakker

THE LATEST
Branko Tomovic
Een atmosferisch
kijkje in de onderwereld
Het idee voor Red,
een donker en
bloederig verhaal
over een man die illegale operaties uitvoert, werd verrassend
genoeg geboren in het zonnige L.A. Dit
hersenspinsel van acteur Branko Tomovic
werd zijn regiedebuut.
Hoe zou je het genre van Red omschrijven?
Als crimineel drama met thriller. Maar het
is denk ik een wazige grens. In ieder geval
is het geen horror. Mensen denken al snel
wanneer iets bloederig is, dat het horror
is. Maar tijdens de operaties in de film zie
je helemaal niets. Je ziet geen gapende
open wonden. Dat was niet alleen een
budgetkwestie: ik vind het veel interessanter als je niet alles op het scherm laat
zien, maar als het wordt overgelaten aan
je fantasie.
Wat trekt je zo aan in criminele drama’s?
Ik weet niet waarom, maar ik ben altijd
aangetrokken geweest tot de donkere
kant: donkere verhalen en materiaal. Het
is die onderwereld die ik interessant vind,
verder totale fantasie. Maar ik ben niet zo
van de romantische komedies.

TELESCOPING CARBON FIBER CAMERA CRANE.
FOR VIRTUAL AND REALITY

w w w. e g r i p m e n t . c o m

Zijn er bepaalde elementen uit criminele
drama’s die je hebt gebruikt?
Met deze film wilde ik het echt houden.
Er was het idee het meer surrealistisch te
maken, meer in de stijl van David Lynch.
Een beetje droom- en nachtmerrieachtig.
Toen bedacht ik dat de film meer in de realiteit geworteld moest zijn, want illegale
organenhandel is een echt probleem. Dat
wilde ik niet bagatelliseren.
Wat vind je ervan dat SCENECS een platform geeft aan debutanten?
Het is geweldig. Ik heb vrienden die
filmmakers zijn wiens film al eerder is vertoond op SCENECS. Zo hoorde ik erover.
Ik vind het concept dat jullie hebben, om
te focussen op debuterende filmmakers,
erg zeldzaam.

Kay Greidanus en
Steef de Bot studeerden drie jaar
geleden samen af
van de prestigieuze Toneelschool in Maastricht. Opgeleid
als acteurs kregen de twee hartsvrienden
een groeiende interesse in de andere kant
van het vak, het produceren en regisseren. Het idee voor ‘Als het zo is’ ontstond
tijdens een road trip in Amerika, waar de
jongens noodgedwongen stil stonden bij
de breekbaarheid van het leven en de
waarde van hun vriendschap.
Onder welk genre valt jullie film?
Het valt onder drama, maar er wordt ook
veel gelachen. We hebben overigens niet
specifiek voor dit genre gekozen. Het
gebeurde tijdens een hike in Amerika.
We raakten de weg kwijt en hebben 16
uur zonder eten en drinken gelopen. Pas
achteraf beseften we hoe gevaarlijk dit
eigenlijk was en hoe erg het zou zijn om
elkaar te verliezen in zo’n situatie. We
dachten na over wat we op elkaars begrafenis zouden zeggen. Uit die speeches is
de film ontstaan.
Welke elementen van dit genre hebben
jullie gebruikt?
Vriendschap is een heel belangrijk thema
in de film en daarnaast natuurlijk de dood
en afscheid. Belangrijk is vooral de manier
waarop ze met dit afscheid omgaan en hoe
ze het leven nog proberen te vieren. Dat
is wat we met deze film wilde neerzetten.
Ook denken ze veel na over wat er na de
dood gebeurt. Steef zegt in de film dat hij
graag boven het strand zou willen blijven
zweven. Daarom eindigt de film ook met
een zwevend shot boven dit strand. Dit
komt voort uit onze eigen gedachten.
Hoe mooi zou het zijn als je kon kiezen op
welke plek je bleef hangen?
Wat vinden jullie ervan dat SCENECS een
platform biedt aan jonge debuterende
filmmakers en acteurs.
Heel erg goed! We hebben het hier zelf
vaak over. Dat het zo belangrijk is dat dit
soort platforms bestaan. In Nederland is
het best lastig om een film te maken. Je
moet langs heel veel organisaties voor
het gerealiseerd kan worden. Als er geen
geld uit te halen valt, gaat het vaak niet
door. Doodzonde! Stiekem hopen we ons
productiebedrijfje daarom te ontwikkelen
tot een platform voor alle filmmakers met
talent en passie die het via de normale
weg niet lukt.

‘Sisters’ is een
documentaire
gemaakt door
regisseur Maria
Bavikyna, die om verschillende redenen
enthousiast is over dit genre. De film
draait om twee zussen die elkaar belangrijke vragen stellen over het leven. Ondersteund door muzikale elementen vormt de
film een intiem portret.
Wat vind je zo aantrekkelijk aan het maken
van documentairefilms?
Ik houd van documentaires vanwege
de mogelijkheid te communiceren met
het echte en onvoorspelbare leven. In
tegenstelling tot verzonnen emoties die
je in speelfilms ziet, gebruik je in documentaires echte mensen en emoties in je
film. Je krijgt toegang tot een ander leven.
Als filmmaker moet je interesse tonen
in de held van het verhaal, zodat zij hun
gevoelens met anderen willen delen. Je
moet proberen je niet te mengen in hun
leven, maar toch proberen hun verhaal te
vertellen.
Welke elementen van het genre documentaire heb je in de film geïntegreerd?
Eén van de meest belangrijke elementen
van een documentaire is de dialoog. Het
eerste dat ik als filmmaker doe, is een interview afnemen. Toen ik ‘Sisters’ aan het
filmen was, besefte ik dat ik zelf afwezig
moest zijn. De zussen moesten elkaar
vragen stellen. Vandaar dat ik een aanpak
bedacht met de dialoog in close-up. De
close-up is de eerste ‘zin’ van hun verhaal.
Ook heb ik echt beeldmateriaal gebruikt:
een populair element in documentaires.
Waarom wilde je dit verhaal vertellen?
Voor mij is het een soort meditatie in
de vorm van een verhaal. De zussen
stellen elkaar vragen die iedere persoon
aan zichzelf stelt. Of juist niet, omdat ze
bang zijn voor het antwoord. Tijdens het
kijken van de film kan ieder voor zichzelf
nadenken over deze vragen en met een
eigen antwoord komen. Ook ligt de nadruk
op filmmuziek en toon. In alles zit muziek.
Muziek van woorden, muziek van stemmingen, van gedachten en gevoelens. Ik
hoop dat iedereen in deze muziek iets van
zichzelf terug zal horen, iets belangrijks.
Wat vind je ervan dat SCENECS een platform biedt aan debutanten?
Festivals die openstaan voor nieuwe regisseurs zijn het meest interessant en uniek.
SCENECS behoort daar ook toe. Voor
iedere filmmaker is dit een mooie kans om
in een internationale omgeving te zijn en
te praten met collega’s uit andere landen.
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INTERVIEW

Achter de schermen
Zelf kijkt SCENECS programmeur Patrick Vranken uit
Amersfoort naar alle mogelijke filmgenres, van komedie
tot sciencefiction. Maar hoe
selecteert hij jaarlijks de films
die op het festival vertoond
worden? “Ieder jaar schemeren
er bepaalde thema’s door in het
aanbod. Dit jaar gaat het thema over familie of de zoektocht daarnaar.”
Wat doe je precies bij SCENECS?
Ik zorg ervoor dat er tijdens het festival een goed programma
staat, met veel afwisselende films in diverse categorieën. Dit
doe ik door alle films die worden aangemeld samen te bekijken met mijn team, te beoordelen en van daaruit een selectie
te maken.

Uw partner in archiefdigitalisering
DIA

media

VDH

VIDEO

FOTO
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Hoe selecteer je een film?
Om te beginnen kijken we naar de originaliteit en creativiteit. Daarnaast kijken we standaard naar hoe de regie is, of
het script goed geschreven is en of de cameravoering en het
acteerwerk naar behoren zijn. Er is nog een criterium dat ik
zelf heel belangrijk vind: de productiewaarde. Dat wil zeggen
dat een film cultureel, maatschappelijk of artistiek goed in
elkaar moet zitten en daardoor een meerwaarde biedt voor
het festival.

schermen. Hierbij redden ze een journalist. Deze film is een
echte aanrader, omdat het heel apart is om drie zussen in
zo’n situatie te zien. Daarnaast is het ook nog eens heel mooi
neergezet.
Welke internationale filmmaker zou je zelf ooit willen ontmoeten?
Heel cliché eigenlijk, maar dan kies ik voor Steven Spielberg.
Omdat hij heel veel verschillende soorten films gemaakt
heeft, van avonturenfilms tot dramafilms. Ik vind ze allemaal
heel goed. Wat ik interessant vind aan hem, is dat hij de
laatste jaren niet zoveel meer regisseert, maar meer de productiekant op is gegaan. Dat vind ik een mooie ontwikkeling.
Daar zou ik wel met hem over willen praten.
Wat maakt dit werk bij SCENECS zo leuk?
Het is heel veelzijdig. Je hebt niet maar één taak. Wat ik écht
het allerleukste vind, is om tijdens het festival in contact te
komen met de filmmaker(s). Het idee of de persoon achter
een film kan heel anders zijn dan ik verwacht. Dit maakt het
werk altijd weer verrassend.

Tekst: Daphne Hoolwerff

Hoe bepaal je of iets een meerwaarde heeft?
Dat hangt van het onderwerp af. Als het onderwerp actueel
is, biedt dat ook meerwaarde. Films die gaan over bijvoorbeeld politiek of vluchtelingen behandelen een actueel onderwerp. Er is dit jaar ook veel te doen om vrouwenrechten,
waardoor een film die hierover gaat, in dat aspect hoger zal
scoren dan een standaard horrorfilm.
Zijn er dit jaar veel films die actuele onderwerpen als thema
hebben?
Ja, er zijn een heleboel films die gaan over vrouwenrechten
en de ontwikkeling daarvan. Een ander thema dat dit jaar
regelmatig terugkomt is familie en de zoektocht naar familie.
Een voorbeeld is de Nederlandse documentaire Dichter bij
Maarten. Deze film gaat over een jongen die zijn broer is
verloren toen hij op doorreis in India zoekraakte. Jaren later
gaat hij naar India om te achterhalen wat er gebeurd is.
Zijn deze thema’s toevallig of heb je hier bewust voor gekozen?
Wij kiezen niet bewust voor een specifiek thema. Ieder jaar
zijn er bepaalde onderwerpen die doorschemeren als we het
aanbod van films bekijken. Aan de hand daarvan maken we
thema’s.

www.vdh-media.com

Wat vind jij dit jaar een must-see?
Pearl Island sprak mij erg aan. De film gaat over drie zussen
in een oorlogsgebied in Irak die hun huis proberen te be29

AWARD UITREIKING

Beleef het SCENECS
Grand Gala 2017
Tekst: Daphne Hoolwerff

Laat je meenemen op een avond vol filmische muziek,
opzienbarende acts en natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk: de uitreiking van de Awards! Ieder jaar sluit SCENECS
het festival op magistrale wijze af met een heus Grand Gala.
Wil je hier ook bij zijn? Kom dan op 2 juni naar Studio 21 in
Hilversum!
Tijdens dit evenement worden de Dutch Golden Stone
Awards uitgereikt, of op zijn Nederlands gezegd: de ‘Hollandse Gouden Kei’. Deze prijzen zullen worden overhandigt
aan de winnaars van de films in de categorieën fictie en
documentaire. Daarnaast is er een publieksprijs. De Gouden
Keien gaan ook zeker niet voorbij aan debuterende acteurs:
onder meer presentator en acteur Tim Douwsma heeft een
nominatie te pakken voor zijn rol in de film ‘Spaak’ van Steven
de Jong. De uitreiking van deze bijzondere awards zal onder
toezicht staan van het gezicht van SCENECS 2017: Tessa le
Conge, die natuurlijk op de letterlijk en figuurlijk spetterende
voorkant van ons programmaboek staat.
Uitreiking Rense Westra Award
Dit jaar wordt voor het eerst de Rense Westra Award uitgereikt. Deze Award gaat naar een Nederlandse acteur of
actrice die veel betekend heeft voor de Nederlandse film- en
televisiewereld en die wij graag positief onder de aandacht
willen brengen. Deze Award is bedacht door regisseur
Steven de Jong, die hem voorheen uitreikte in Friesland. De
Award is dan ook vernoemd naar de overleden Friese acteur
Rense Westra, met wie Steven de Jong veel heeft samenge-

werkt. Tot de genomineerden behoren dit jaar onder andere
Aart Staartjes en Peter Tuinman.
De acts
Welke acts kan je dit jaar verwachten op het SCENECS
Grand Gala? Er zullen verschillende spectaculaire acts te zien
zijn, maar de meeste houden wij nog even een verrassing.
Wel is hier alvast een klein voorproefje.

I N T E R N A T I O N

Jan Vayne
Het spelen van oorstrelende muziek kun je wel overlaten aan
pianist Jan Vayne. Deze componist met weelderige haardos
geeft al optredens sinds zijn tiende levensjaar. Met zijn combinatie van klassieke en hedendaagse popmuziek behaalde
hij met verschillende platen de platinastatus. Misschien ken
je hem nog van ‘Serenity’, het pakkende Sensation White
Anthem uit 2005 met DJ Armin van Buuren. Op het Grand
Gala zal hij zijn pianokunsten echter inzetten voor een geheel
ander genre: filmmuziek. Zo zullen bijvoorbeeld de herkenbare tunes van James Bond of Pirates of the Caribbean door de
zaal schallen.
Naast muzikale bijdrages is er visueel natuurlijk ook genoeg
te beleven. Maar dat zie je op 2 juni! Heb je dus genoten van
de vele films tijdens het festival? Sluit deze editie dan passend
met ons af op het Grand Gala!
VIP gasten kunnen tijdens het Gala met een hapje en drankje
genieten en netwerken in de NCD - Regardz VIP Lounge.
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VRIJWILLIGERS

Het kloppend hart van
SCENECS
SCENECS wordt elk jaar neergezet door meer dan 200
vrijwilligers, die zich vanuit hun passie voor film en het
organiseren van events inzetten om er een spetterend
festival van te maken.
Onze vrijwilligers werken bij de afdelingen Programma, Hospitality, Screening, Educatie, Grand Gala, Facility Management en Marketing & Communicatie. Tesamen vormen deze
afdelingen het kloppend hart van het festival. Binnen het
kloppend hart van de organisatie is er sprake van een informele sfeer en werkt een warme en gedreven groep vrijwilligers elk jaar toe naar het hoogtepunt: het festival! Binnen
de elf jaar dat het SCENECS festival bestaat, is het ieder jaar
gelukt om een nog professioneler en uitgebreider festival te
realiseren. Om deze reden blijft SCENECS groeien op zowel
nationaal als internationaal vlak. Zonder onze vrijwilligers,
die uiteraard zeer door ons worden gewaardeerd, hadden wij
dit niet voor elkaar kunnen krijgen.

Wij geloven dat fascinatie essentieel is voor betrokkenheid en resultaat. Bijvoorbeeld door de
creatie en productie van een spraakmakend Eurovision Songfestival of vernieuwend Musicaldecor. 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.
www.unbrandedexperience.com

Wij hebben altijd opengestaan voor de eigen inbreng en

ideeën van vrijwilligers, die ertoe hebben bijgedragen dat het
festival jaarlijks zo’n succes is. SCENECS is dus niet alleen
een platform voor nieuwe filmmakers, maar ook voor vrijwilligers die het leuk vinden om zich te ontwikkelen op het gebied
van hun eigen interesse binnen de wereld van filmfestivals.
Het is natuurlijk ook bij uitstek dé manier om in contact te
komen met collega’s en internationale filmmakers. Regelmatig worden er bijeenkomsten door ons georganiseerd, zoals
het SCENECS café in de oude City Bioscoop te Hilversum,
waar er onder het genot van een hapje en een drankje bijgekletst kan worden met medevrijwilligers. Omdat vrijwilligers
zoveel aan ons festival bijdragen, gaan wij op professionele
wijze met hen om. Wij faciliteren daarom vrijwilligersovereenkomsten en onkostenvergoedingen.
Bij SCENECS zijn we altijd op zoek naar enthousiaste mensen die willen bijdragen aan ons festival, waar je terechtkomt
in een warme vrijwilligersfamilie! Voor meer informatie over
werken bij SCENECS: Check de vacatures op www.scenecs.
com of stuur een mail naar hrmanager@scenecs.com.

䐀攀 漀渀氀椀渀攀 猀琀漀爀攀 瘀漀漀爀 瀀爀漀昀攀猀猀椀漀渀攀氀攀 愀甀搀椀漀瘀椀猀甀攀氀攀 愀瀀瀀愀爀愀琀甀甀爀⸀
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圀漀爀欀猀栀漀瀀猀 ☀ 伀瀀攀渀 搀愀最攀渀

䰀攀瘀攀爀椀渀最 戀椀渀渀攀渀 ㈀㐀 甀甀爀⨀

䤀渀琀攀爀渀攀 爀攀瀀愀爀愀琀椀攀搀椀攀渀猀琀
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PROGRAMMA VOOR SCHOLEN

Maak je eigen film met
SCENECS Campus

Zit je op het vmbo en ga je binnenkort een richting kiezen?
Wil je graag iets met media gaan doen?
De Mediaschool in Hilversum is een vmbo voor Media, Vormgeving en ICT.
Kijk op: mediaschoolhilversum.nl
Achterom 152
1211 PD Hilversum
T +31 (0)35 - 712 35 45
E mediaschool@atscholen.nl
W www.mediaschoolhilversum.nl
A

Dit jaar verzorgt SCENECS International Debut Film
Festival weer SCENECS Campus: een uniek en uitgebreid
programma voor scholen en opleidingen, waarbij studenten
meer inzicht en kennis krijgen in alles wat te maken heeft
met film. Met deze nieuwe kennis gaan ze aan de slag en
krijgen hun eigen werk terug te zien op het grote doek. Ook
zullen deelnemers aan het programma door middel van verschillende workshops en masterclasses alles leren over de
schoonheid van korte films. Wat bij dit alles vooral centraal
staat, is vakmanschap.
SCENECS Campus
In samenwerking met het Instituut voor Beeld en Geluid start
in januari het SCENECS campus programma. Media studenten van het VMBO, MBO en HBO kunnen hieraan meedoen.
Script schrijven, filmen, regisseren, monteren, conceptontwikkeling, distribueren van fictie films en documentaire: je
kunt het allemaal leren in het SCENECS Campus programma.
Het leuke hieraan is dat iedereen zijn sterke kanten ontdekt.
De een blijkt een echte regisseur en de ander is ontzettend
handig met monteren. Goed samen werken is dus belangrijk.
De participerende studenten worden verdeeld in teams en
gaan gedurende drie maanden onder begeleiding aan de slag
met alles rondom korte films. De teams gaan aan de slag met
hun eigen korte film van 3 minuten. In mei sluiten ze af met
misschien wel het allervetste onderdeel: de première van hun
films op SCENECS. De nieuwe talenten kunnen hun zelfgemaakte filmpje dus al gelijk terug zien op het grote doek!
SCENECS filmprogramma voor scholen
SCENECS wil graag belangrijke thema’s meegeven aan de
jonge generatie. Daarom zal er dit jaar tijdens de filmweek
een speciale ochtendvertoning plaatsvinden voor scholieren.
Hierbij worden films vertoond met speciale school gerichte
waarden. Denk bijvoorbeeld aan films met thema’s als pesten,
minderheden en armoede. Verschillende klassen van diverse

opleidingen en scholen kunnen bij deze voorstellingen aanwezig zijn. De voorstellingen worden afgesloten door iemand
met ervaring en kennis van film of de filmmaker zelf.
Masterclass ‘Raising Film Finance’
In deze masterclass vertelt Atit Shah over de financiering van
films en over het maken van een overtuigend financieringsplan. Hij bespreekt de verschillende methoden die hedendaagse filmmakers gebruiken om de financiering te structureren en financiering te verkrijgen. Hij gaat in op de tips en
tricks om een onafhankelijke (independent) feature film met
een budget onder de $ 5 miljoen te ontwikkelen, plannen en
te produceren.

De spreker, Atit Shah, heeft als producent al verschillende
filmprijzen gewonnen. Hij is bekend van de films Money
(2017), The Crash (2017), Brown Nation (2016), en An Act of
War (2015). Shah is de CEO van Create Entertainment met
kantoren in New York en Los Angeles. Dit bedrijf zal dit jaar
vier feature films uitbrengen en heeft er nog drie in productie. Dit is een unieke kans voor film- en kunststudenten! De
masterclass “Raising Film Finance“ wordt gegeven (in het
Engels) op donderdag 1 juni van 16.00 – 18.00 in het City
Theater in Hilversum (Herenstraat 12). De deelname is gratis
voor studenten, aanmelding kan via education@scenecs.com
Genoeg interessante cursussen en workshops voor iedereen
met affiniteit voor film dus!
Wil je jouw school, klas of opleiding aanmelden voor dit
razend leerzame en leuke programma? Of wil je zelf ook leren
hoe je met je mobieltje een film van een minuut maakt? Neem
dan contact op met SCENECS.

Tekst: Anne Noorman
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Datavideo
wenst SCENECS
een succesvol
festival toe!

TRAVEL IN STYLE
TRAVEL IN SPACE

Brandstofverbruik gemiddeld 4,0 L - 7,2 L/100km
(1 op 25 - 13,8) CO2-emissie 105 - 164 gr/km.

De ŠKODA Superb Combi. Al vanaf € 30.190,-.
www.pondealer.nl

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.

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

HET SCENECS TEAM
Arya Tariverdi

Timo van Assen

Founder & CEO

Unitmanager Screening

Lianne de Gans

Evelien Ouwehand

General Manager Operations

Producer Grand Gala

Dolf Weiler

Suzanne de Zwaan

Unitmanager Marketing,
Communication & Sales

Assistant Producer Grand Gala

Anja Kemp

Sanaz Tariverdi
Showdirector Grand Gala

Unitmanager Education

Erica van Littooij

Scarlett Sharp
Assistant Showdirector Grand Gala

Assistant Education
Erik de Vogel presenteert het Scenecs Filmfestival 2017. Erik en zijn echtgenote

Caroline De Bruijn zijn ambassadeurs van KidsRights. “Wij zien het als onze taak
om het onzichtbare zichtbaar te maken”

Kinderen zijn changemakers. KidsRights brengt kinderrechten
wereldwijd onder de aandacht. Wij ondernemen actie, doen

onderzoek en zorgen dat kinderen worden gehoord. Samen
brengen wij de wereld in beweging. Help ons in onze strijd
voor de verbetering van de positie en rechten van kinderen
wereldwijd. Ga naar kidsrights.nl.

Dennis Millenaar

Irene Nuver
HR Manager

Unitmanager Hospitality

Greet Wijnmalen

Annelies van Amerongen
HR Assistant

Facility Manager

Patrick Vranken

Martin Gouw
General Designer

Unit Manager Programme

Piet Bijlholt

Mark van Wees
Press Agent

Senior Programmer
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Studio Opmerkelijk
als u echt opgemerkt wilt worden
www.opmerkelijk.media
martin@opmerkelijk.media
06 523 969 86

Alkmaar | Alphen a/d Rijn | Amersfoort | Apeldoorn | Arnhem
Den Bosch | Deventer | Doetinchem | Eindhoven | Gorinchem
Heerhugowaard | Hilversum | Hoogeveen | Hoogezand | Hoorn
Kerkrade | Nijmegen | Purmerend | Steenwijk | Vlaardingen

VUECINEMAS.NL

VUE APP

/VUECINEMASNL

39

Ziggo geeft jonge
filmmakers een extra
zetje in de rug met
d
r
a
w
A
t
n
le
a
T
o
g
ig
Z
de

stival
e
f
m
il
F
s
c
e
n
r van Sce
e
n
t
r
a
p
e
s
t
o
r
t
rsum
e
v
il
H
e
t
n
e
e
en Gem

Volg het filmfestival via Ziggo kanaal 13

