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You will find it
Jessie De Leeuw (B)
2011, 17 minuten
Kassa juffrouw Cilia creëert een muzikale droom 
wereld om aan de werkelijkheid te ontsnappen. 

Life in a Minute
Pedro Collantes (SP)
2011, 1 munuut
Over ouder worden aan de buitenkant met een ziel 
die het zelfde blijft.

Folia
Anna Vidyaykina (A)
2010, 1 minuut
een toevallige ontmoeting tussen twee mensen, 
waarvan de gevolgen iets verandert in hen

Jenny
Ingvild Søderlind (N)
2010, 15 minuten
Pubermeisje laat zich niet snel intimideren door haar 
klasgenoten. Ze kijk toe naar het spel wat ze onderling 
spelen. Ze wordt niet opgemerkt in de groep. Maar dan ziet 
ze opmerkelijke dingen waarbij ze een aparte rol in gaat 
spelen.

Shoe
Qian Shi (DK)
2008, 4 minuten
Een arm meisje krijgt een mooi cadeau van haar 
vader.

Erkjenning
Jøran Wærdahl en Vidar Dahl (N)
2011, 3 minuten
Een heel gewone woensdag. Een leven in stilstand. 
Vergeten herinneringen en een gedenkwaardige ervar-
ing.

Ronja and Stella
Kenneth Elvebakk (N)
2006, 2 minuten
Ronja is een elf jarige Ierse Setter. Elke dag 
ontmoet ze haar geliefde Stella.

In Dreams I run wild
Rama Mosly (GB)
2010, 3 minuten
Laat alles eens los en toon je kracht.

Love Does Grow on Trees
Bevan Walsh (GB)
2008, 10 minuten
Een coming-of-age komedie over een tiener waarbij zijn 
leven op z’n kop wordt gezet bij het ontdekken van “vieze 
plaatjes” en het contact met het meisje bij de bushalte. 
 

Husk meg i morgen (Short of Breath)
Aasne Vaa Greibokk (N)
2010, 18 minuten
Jenny sluipt in het leven van een kunstenares, die 
tijdelijk het huis naast haar huurt. Er ontstaat een 
intieme spanning dat doet stromen.

15 summers later
Pedro Collantes (SP)
2011, 5 minuten
Een jong stelletje ligt ontspannen aan het strand tot 
zij worden aangesproken door een oude studie genoot die 
aansluiting probeert te vinden.

Fera (Terugkomst)
Omiket Alam (BD)
2011, 2 minuten
Een man leeft in een drukke stad en een jonge in een 
afgelegen dorp. De twee levens gaan in toekomst en 
verleden.

Es war ja auch...Unverbindlich
Sylvania Pen (D)
2011, 8 minuten
Gedachten van een jonge vrouw over een ingewikkelde en 
reeds verbroken relatie. 
Op twee locaties drukt ze haar gevoel uit in een dans. 


