
Rush Our
Fernando Livschitz
Argentinië / 2014 / 1 min.
Een kort moment op een druk kruispunt. Alles raast door elkaar.
Zou jij dit kruispunt durven over te steken?

Sandy
Joseph Mann
GB / 2013 / 2 min.
Een klein kereltje bouwt geen zandkastelen maar laat zich
inspireren door de liefde.

a Single Life
Job, Joris en Marieke
NL / 2014 / 2 min.
Een levenreis aan de hand van een vinyl singletje.

Over Vis en Revolutie
Margien Rogaar
NL / 2008 / 10 min.
Door de aanwezigheid van Poolse mannen bij het vissen ontstaat
er verwarring. Door deze situatie ontdekt Gerard een gemis van
vroegere tijden.

Pants
Rebecca Coley
GB / 2012 / 2:20
Een sexy jongen heeft de kans een leuke meid te ontmoeten. 
Door zijn onhandigheid draait het uit op een fiasco.  

De Smet
Thomas Baerten en Wim Geudens
B, NL / 2014 / 15 min.
Drie vrienden leven een georderd leven. 
Hun dagelijkse dingen worden wel verstoord door de komst van
een nieuwe overbuurvrouw. 

a Hole in my heart
Mees Peijnenburg
NL / 2014 / 9 min
Een mooi rustig verhaal,  een verhaal dat schuilt achter de gedenk
monumentjes langs de weg.



Oripeaux
Mathias de Panafieu en Sonia Gerbeau d
F / 2014 / 10 min.
In een klein dorpje maakt een meisje contact met wolven in het
bos. Niet iedereen is blij met deze beesten.

Beeke
Charlotte A. Rolfes
D / 2014 / 2014
Beeke is 16 jaar en haar stiefvader maakt een iets te vriendelijke
indruk. Haar moeder kan het niet geloven. Thuis is voor haar niet
meer de vanzelfsprekende veilige plek. 
Buitenshuis komt ze situaties tegen waarbij ze het beste
opzichzelf kan vertrouwen.

Sweater
Filip Sterckx
België / 2012 / 4 min.
Een bijzonder gemaakte video-clip over een man die een reis
onderneemt naar de bodem van de oceaan. De perfecte plek om
zijn liefdesverdriet te verwerken. De muziek is van Willow.


