KORTFILM SPECIAL
DONDERDAG

Animatie Binnenstebuiten biedt je de unieke kans om

Laat je inspireren door Pau l Driessen, winnaar van

grootmeesters van de animatiefilm te ontmoeten, die

meer dan 70 internationale prijzen en steranimator

werkzaam zij n in het buitenland. Tijdens hun werkbe-

Piet Kroon, bekend van films als The Iron Giant!

zoek aan het Nederlands Instituut voor Animatiefil m
geven zij een toelichting op eigen werk in de Filmfoyer

O l 1 2 MEI - 20.00 - PAUL DR I ESS EN

in Tilburg.

0130 JUN I - 20. 00 - PIET KROON (D . V .)

, .

Op vertoon van een Film in Brabant toegangskaartje
krijg je € 1,50 korting op dit unieke programma!
(niet geldig in combinatie met andere korting)

Locatie: Filmfoyer. $chouwburgring Tilburg
Entree: € 7,00 met Filmfoyerpas

€ 5.50 CKV/CJP/Fontys € 5.00
Reserveren: 013 5432220

Meer informatie: www.fi lmfoyer.nl. www.niaf.nl
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CONTRACTPENSIONS
DJANGAN LOEPAH!

Na de Tweede Wereldoorlog waren (Indische) Nederlanders gedwongen Indonesië te verlaten. De meerderheid
werd in Nederland opgevangen in zogenaamde con'Film in Brabant' biedt een afwisselend film program-

VERSE KORTFILMS

ma met vermakelijke animatiefilms, ontroerende en
aangrijpende documentaires en interessante experi-

STRUCTURES

menten . Dit keer bestaat het programma niet uit één,

Regie: Jasper Kuipers

maar uit twee programma's!

2008, a nimatie , kleur, 5 min.

Naast de unieke kans om deze Brabantse films te zien

in opdrac ht van Groen Links

2008, animatie, kleur, 2 min .

Me nsen tw ij felen aan all es, met na me aan zichzelf.

komers een losbladig pate rnalistisch boekje getiteld

Twijfe/lied is een animat ieve rfilming van Frod o

' Ojangan loepah' , wat 'Niet Ve rgete n' betekent.

ders verspreid over de wereld in hun ervaringen met de

DON ' T STOP LOVING

draad vormt. Daarnaast worden ook gesprekken ge-

DONKGELD

Reg i e: Jean Counet

voerd met maat schappelijk werksters, contactambte-

Regie: Wout Conijn

2008, documentaire, kleur,

2008, documentaire, kleur, 8 mln.

N ed. o nd ertiteld , 5 min.

natuur in een heel ander licht worden ge plaat st.

aanwezi g voor een vraaggesprek.

in opdrac ht van Schatten van Brabant

Nederlandse burgerlijkheid, waarbij dit boekje de rode

Op een wint erdag in letland krijgt Sergej ri jles van

documentaires t e zien, zoals Donkgeld van Wou t

Vier boeren die aan een landweg in Hilvarenbeek

zijn vrouw Marina. Een dag uit het leven van dit jonge

Coni jn over het locale verleden van Brabant en A Bloo-

wonen, worden doo r een oud verhaal op een speciale

echtpaar.

ming Business van To n van Zantvoo rt over misstanden

manier met elkaar ve rbonden.

in de bloemenind ustrie van Ken ia.

A BLOOMING BUSINESS

Daa rn aast wordt de langere documentai re Contract-

Regie: Ton van Zantvoort

pensions - Djongon Loepah! van Hetty Naa ijkens· Retel

Helmrich vertoond in een apart programma. Deze fi lm
po rtretteert verschi lle nde Indische Nederlanders die

handleiding voor hun nieuwe bestaan kregen de nieuw-

In deze film ziet men portretten van Ind ische Nederlan-

filmmakers te ontmoeten. Zij zijn bij de vertoningen

ta lent Jaspe r Kuipe rs. Er zijn ook een aantal prachti ge

ciën volledig werden geregeld door de overheid. Als

Ku ipers geïnspireerd op het gelijknamige gedicht van

Een sfeervolle animatiefi lm waar structu ren uit de

onder an dere de ani ma tiefi lm Structures va n jong

tractpensions, waarbij zowel hun verblij f als hun finan-

R egie: Frodo Kuipers

Joke va n leeuwen.

in het filmtheater, krijgt u ook de gelegenheid de

Het eerste prog ramm a is ee n verzame lp rogramma met

TWIJFELLlED

2009, documentaire , kleur,
Ned . ondertiteld , 54 min.

A Blooming Business is een poëtische en aangri jpen-

na WO II in zogenaamde cont ractpensions werde n

de documentaire over mensen in Ken ia die overgele-

opgeva ngen.

verd zi jn aan de macht van de internationale bloemen·
industrie. Een documentaire met grote gevolgen...

Dit film programma duurt in totaal 1 uur en 14 minuten.

naren en pe nsionhouders uit die tijd. Hila rische gebeu rten issen en schrijnende herinneringen wisselen
elkaar hierbij af.

