
in de buurtKom sport Films Kijken
korte films over Sport       
volgorde is niet definitief           

in het park aan de 
Tak van Poortvlietstraat

Schiew
eg

Bergselaan

Pempa / Mark Hilltout en Pascal Colson
B/Moz. 2006 / 1:30 min.
Om lekker te kunnen voetballen wordt er een 
speciale bal gemaakt.

Für einen moment
Andeas Scheffer / D / 2006 / 9 min.
Korte documentaire. En oude man verteld over 
de gedachtes, de emoties en spanningen bij het 
duiken vanaf de 10 meter.  

Isfiske
Atle S. Blakseth / N / 2009 / 6 min.
Vissen is ook een sport en winnen doe je pas als 
je je concurrent als aas gebruikt.

Balbezit
Willemiek Kluijfhout / NL / 2007 / 8 min.
Een amateurwedstrijd is ten einde. Willem zoekt zijn bal. Terwijl de rest 
van zijn teamgenoten zich in het clubhuis rond de biertap verdringen doet 
hij alles om de bal uit de sloot te krijgen.

Bob
Harry Fast en Jacob Frey / D / 2009 / 3 min.
Dit gaat een beetje over sport. Een hamster rent 
niet om de snelste te zijn  maar hij krijgt de 
motivatie door een ander gegeven.

3 x 3
Nuno Rocha / P / 2009 / 6 min.
Is het puur geluk of ligt het toch aan de gron-
dige berekening om de bal in de basket te krij-
gen.

Murmeli
Jochem Ehmenn / CH / 2008 / 4 min.
Een vrolijk spel tussen “mormeltieren”dat wordt 
verstoord door de tussenkomst van een stel 
roofvogels. 

Punkball
Lars Loge / N / 2011 / 1 min.
Korte film over dwarse meid met ballen. 

Aansluitend andere korte films

Tanghi Argentini
Guido Thys / B / 2007 / 12 min.

A dog named Emily
Elias Millwar / GB / 2009 / 3 min.
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A Day in a life
Nicolas Daenens / B / 2007 / 22 min.

In Dreams I Run Wild
Ramaa Mosley / VS / 2011 / 3 min.

Mit Blick auf Wien
Johanna Moder / CH / 2008 / 11 min.

Reize zum Wald
Jorn Staeger / D / 2008 / 7 min.


