
Johnny Express (2014) 
Zuid Korea 
5 minuten 
Regie: Kyungmin Woo 
Een ruimte-pakketbezorger doet zijn best een pakje op het juiste adres af te 
leveren. Maar niet alle planeten lijken het zelfde.

Silent: a short film (2014) 
Verenigde Staten 
2 minuten 
Regie: Brandon Oldenburg 
Mooie verbeelding over de sfeer van de eerste bioscopen van de vorige eeuw.

A Single Life (2014) 
Nederland 
2 minuten 
Regie: Job Roggeveen, Joris Oprins en Marieke Blaauw 
Een levenreis aan de hand van een vinyl singletje.

Rush Hour (2014) 
Argentinië 
1 minuut 
Regie: Fernando Livschitz 
Een kort moment op een druk kruispunt. Alles raast door elkaar. Zou jij dit kruispunt dur-
ven over te steken?

Flow (2014) 
België 
5 minuten 
Regie: Mathijs Demaeght 
Een rouwend meisje volgt een witte wolf door een mysterieuze poort, op een reis om 
haar met haar verdriet te confronteren. Een reis over eenzaamheid, rouw, vriendschap 
en liefde in één grote flow.

Je suis un Tombeur (2014) 
Juliette Tresanny en Paul Lapierre 
Frankrijk 
3 min. 
Een jonge chameur weet de namen van z'n vriendinnetjes niet meer uit elkaar te houden. 
Je ziet dit stress moment afspelen in zijn hersenpan.

Noabers (2015) 
Nederland 
4 minuten 
Regie: Niels Bourgonje 
Je komt wonen in je nieuwe huis en wil kennis maken met de buren. Deze blijken een 
geheel onbekende taal spreken. 

The Theft (2014) 
Iran
4 minuten 
Regie: Mohammad Farahani 
Een moeder heeft twijfelt om haar baby te vondeling te leggen. Haar gedachten verand-
ert wanneer een oude vrouw verschijnt.
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Seed (2014) 
Verenigde Staten 
3 minuten 
Regie: Saerom Seong 
Animatie gebaseerd op een Koreaanse gedicht. "Een vrucht kan 
niet rijpen vanuit zich zelf maar door invloeden van buiten af.

Licht van mijn leven (2015) 
Nederland 
3 minuten 
Regie: Leonard Retel Helmrich / Tom America 
Door middel van de 'single shot camera techniek'  geeft deze film een sferische 
hommage aan de stad Amsterdam naar het gedicht van Remco Campert.

Seuil (2013) 
Frankrijk 
3 minuten 
Regie: Julien Arnal 
Gedachtes over het verlies van zijn vrouw volgen elkaar op afgewisseld door goede 
herinneringen. Langzaam zinkt hij in waarnzin.

Vis Vitalis (2008) 
Nederland 
1 minuut 
Regie: Janna Kool 
Gelaagde animatie over een vis die op ontdekkingsreis gaat.

Short Film About Life  
Letland 
2 minuten 
Regie: Laila Pakalnina 
Een kort moment over hoe de bal soms kan rollen.

Bingo (2015) 
Nederland 
2 minuten 
Regie: Patrick Schoenmaker 
Kolderieke animatie over de bejaarde vrouw Gerda die tot het uiterste doorgaat om het 
laatste nummer te zien te krijgen om haar Bingokaart vol te krijgen.

Bon Voyage (2014)
Nederland
3 minuten 
Regie: Job Roggeveen, Joris Oprins en Marieke Blaauw 
Bij de start tijdens de Tour de France in Utrecht lukt het Tim niet om bij zijn vriendinnetje te 
komen waarmee hij heeft afgesproken. Hij doet alles om haar niet te leur te stellen.

Them & I (2014) 
Nederland
4 minuten 
Regie: Lina Kilkawi en Jolijn Schuurmans 
Direct na de romantische eind scene van de film waarin animatie figuurtje Victor in heeft 
gespeelt moet hij weer aantreden in een andere rol. Echter zijn de overgangen voor hem 
te groot, hij besluit zijn eigen weg te gaan.
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Bon Voyage (2014)
Nederland
3 minuten 
Regie: Job Roggeveen, Joris Oprins en Marieke Blaauw 
Bij de start tijdens de Tour de France in Utrecht lukt het Tim niet om bij zijn vriendinnetje te 
komen waarmee hij heeft afgesproken. Hij doet alles om haar niet te leur te stellen.

See me again (2014) 
België 
3 minuten 
Regie: Roman Klochkov 
Rauwe animatie over een man die probeert te ontsnappen uit de 
greep van een manipulatieve vrouw.

Lineage (2015) 
Nederland
3 minuten 
Regie: Olga van den Brandt 
Een mooie animatie over levensdraden, hoe we zijn verbonden met elkaar en hoe dit 
ook  in de weg kan zitten. Een kind maakt zich los tussen twee gescheiden ouders.

Car Park (2014) 
Engeland 
1 minuut 
Regie: Ant Blades 
Een hond, achtergelaten in een auto wordt gepest door een vooorbij ganger. De hond 
weet echter het raampje te openen van de auto, plots worden de rollen omgedraaid.

This is my world 
Nederland 
3 minuten 
Regie: Rommert Schrijver 
Een verhaal over worstelingen en keuzes van de jonge jongen Rommert.

Mathijs Geijskes 
filmmaker en producent 
Na zijn studie Theater- en Filmwetenschap aan de Universiteit Utrecht debuteerde Mathijs 
Geijskes in 1996 met de televisiefilm Dakvorst, in de serie Novellen van de NTR. Sindsdien 
heeft Mathijs vele korte speelfilms, opdrachtfilms en commercials gemaakt. Samen hebben 
deze films al meer dan 25 prijzen gewonnen op internationale film festivals. Zijn nieuwste 
kortefilm KLEM was onlangs te zien in Nederlands Filmfestival.   

Saskia Smit 
Sinds april 2015 is zij bestuurslid van Wenneker Cinema en ruim 13 jaar vrijwilliger bij het film-
huis in Schiedam. Ze heeft Film- en televisiewetenschap gestudeerd en heeft onder andere 
als communicatie en marketing specialist gewerkt bij een bioscoopconcern, een bibliotheek en 
een museum. Onlangs is ze gestart als freelance online communicatie en marketing specialist 
binnen de culturele en erfgoed sector. Films zijn haar passie.   

Michiel Snijders 
Animatiefilmproducent, scenarist en mede-eigenaar van il Luster. 
Stichting il Luster Films ontwikkelde, produceerde en distribueerde de afgelopen 18 jaar meer dan 
50 korte animatiefilms. Korte films zijn volgens il Luster een kunstvorm op zichzelf. De korte film 
verhoudt zich tot haar grote broer ‘speelfilm’ zoals poëzie zich verhoudt tot de roman. Het is geen 
‘opstap’ of oefenmateriaal, maar juist de meest gecondenseerde vorm van (animatie) filmvertel-
ling. Daarbij krijgt binnen het bedrijf zowel het grote experiment als de korte grap de ruimte om 
een zo groot mogelijk publiek te bereiken.

JURY 2015
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All Those Sunflowers / Bram Schouw
NL / 2014 / 20 min. 
Subtiel drama over een eenzame jonge vrouw in 'de stad die nooit slaapt' en haar 
reis naar een nieuw begin.  Met o.a. Silvia Hoeks

De Algemisten / Jona Honer 
Nederlands / 2015 / 35 min.  
Wat doet een documantaire over de financiële wereld op het Suikerzoet? 
Twee broers denken een gouden beleggingsformule te hebben. Hun fonds 
heeft ruim een miljoen euro in kas maar door tegenvallende resultaten dreigen 
ze de huur van hun pand niet meer te kunnen betalen.

Hacked Circuit / Deborah Stratman 
Verenigde Staten / 2014 / 15 minuten 
Een 'single shot' camera beweging. Een moment van tijd en plaats ergens in Los 
Angeles.  
Deze film is niet te plaatsen in een thema. Het is puur een favoriet van de program-
meur. 

Donderdag 26 november 21:15 Wenneker kleine zaal

Licht van mijn leven (2015) 
Nederland 
3 minuten 
Regie: Leonard Retel Helmrich / Tom America 
Door middel van de 'single shot camera techniek'  geeft deze film een sferische 
hommage aan de stad Amsterdam naar het gedicht van Remco Campert.
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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.  
Mees Peijenburg heeft onlangs in het Nederlands Filmfestival een gouden kalf gekre-
gen voor het beste televisie drama met de film GEEN KONINGEN IN ONS BLOED.

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

Tijd en plaats, een gesprek met mijn moeder / Martijn Veldhoen 
Nederland / 2015 / 35 minuten 
Zeer bijzondere korte documantaire over de melancholie van reconstructie. De 
moeder van de filmmaker vertelt over haar leven. Maar ze wil niet met haar gezicht 
in de film en er zijn maar enkele foto’s. Toch wordt haar verhaal op onverwachte en 
visueel ingenieuze wijze verteld.

Oripeaux / Mathias de Panafieu en Sonia Gerbeaud 
Frankrijk / 2014 / 10 minuten 
Regie: In een klein dorpje maakt een meisje contact met wolven in het bos. 
Niet iedereen is blij met deze beesten.

Meio Campo
Pedro Amorim 
Portugal / 2014 / 6 minuten 
In de haven van Lissabon is een groep dokwerkers druk aan het werk. Wat op 
het eerste zicht een doodgewone groep collega’s lijkt, blijkt het perfecte voor-
beeld van eenheid en vriendschap te zijn.

Vrijdag 27 november 21:45      Korenbeurs: Korenzaal
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Serious Swimmers / Andy Taylor Smith 
Ierland / 2014 / 14 min. 
Een begeleid bezoek tussen moeder en zoon geeft hoop op verzoening.  
Kan een moment in het plaatselijke zwembad hun beiden weer herrenigen na een 
moeilijk verleden?

Zarautzen Erosi Zuen / Aitor Arregi 
Spanje / 2014 / 13 minuten 
Het lijkt soms dat de vrouw in deze film niet gezien wordt. Ze verwondert zichzelf 
hierover.  Ze merk dat er iets gestolen is uit haar winkel, ze herkent de dader. 
Maar dat is (natuurlijk) niet wederzijds.

Beeke / Charlotte A. Rolfes
Duitsland / 2012 / 20 minuten
Beeke is 16 jaar en haar stiefvader maakt een iets te vriendelijke indruk. Haar moeder 
het niet geloven. Thuis is voor Beeke niet mee de vanzelfsprekende veilige plek. 
Buitenshuis komt ze situaties tegen waarbij ze het beste opzichzelf kan vertrouwen.

Zaterdag 27 november 15:30 Talkshow in Monopole Cafe

                                ca. 16:45 Korte films in Monopole grote zaal

Lineage (2015) 
Nederland
3 minuten 
Regie: Olga van den Brandt 
Een mooie animatie over levensdraden, hoe we zijn verbonden met elkaar en hoe dit 
ook  in de weg kan zitten. Een kind maakt zich los tussen twee gescheiden ouders.

Them & I (2014) 
Nederland
4 minuten 
Regie: Lina Kilkawi en Jolijn Schuurmans 
Direct na de romantische eind scene van de film waarin animatie figuurtje Victor in heeft 
gespeelt moet hij weer aantreden in een andere rol. Echter zijn de overgangen voor hem 
te groot, hij besluit zijn eigen weg te gaan.
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