
JKEN in de buurtKOM F LM K

korte films:
Lila 
Broadcast Club (F)
2008 / 13 min. 
beelden op indringende muziek van Limousine. Een beschouwende 
film over een grote camping aan de zuid-oost kust van Frankrijk.

Daisy
Joost Horrevorst (NL)
2009 / 3 min.
Daisy zoekt naar haar lief en weet een manier om hem 
te krijgen.

Miranda!
Zo’e Baart (NL)
2011 / 6:30 min.
Bij Miranda veranderd haar wereld wanneer de muziek 
in haar hoofd zit.

Dan the Man
Studio JOHO (VS)
2010 / 6 min.
Een 16 Bit held knokt zich een weg naar de princes, maar is niet 
klaar voor het gevecht dat hem daarna te wachten staat.

Transfert
Herve le Phuez (Canada)
2008 / 6 min.
Een dynamische film in de gangen van een metro sta-
tion.

Nokia “DOT”
Sumo Science (Will Studd, Ed Patterson)
GB / 2010 / 1 min.
s’ werelds kleinste filmsterretje vecht voor haar leven in 
een wereld vol draden, wol, munten en spelden.

Rubika
La Station Animation (F)
2010 / 4 min.
Rubika, een vervreemde wereld met speciale zwaartekrachten. 

Herrengedeck
Minu Shareghi (D)
2008 / 21 min.
De broers Oswald en Bernd werken samen in een garage. Onverwacht stapt 
de zelfverzekerde Josy in hun vrijgezellen leven binnen. Dat geeft enige 
beroering.

Girl & Robot
Mads Dam Jacobsen (DK)
2007 / 5 min.
Meisje bouwt aan een robot. Gaat de robot het begrijpen waarvoor ze dit 
allemaal doet?

I am Bergpolder
Oproep voor een filmproject samen met jongeren uit de 
buurt  / www.bergpolderfilm.blogspot.com / 
of Facebook: Iam Bergpolder

mede mogelijk gemaakt door:

taartenmuffin.nl

Doorgeef video project samen met Cineac Noord
Met Flip-camera: Delen / Laten zien / Verbinden

Buurt Quiz, met foto’s lokaties raden.
Kijk goed rond en herken de plek. En win die knal prijs 
om je vingers bij af te likken!
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