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Welkom bij
e
de 25 Roze Filmdagen!
Dit is alweer de 25e keer dat Roze Filmdagen;
Amsterdam LGBTQ+ Film Festival wordt ge
organiseerd. En daar zijn we heel trots op! We
zijn ooit begonnen als kleinschalig vrijwilligers
festival in de alternatieve scene in Filmhuis Cavia
en later kwam daar De Balie bij. Ik begon in die
tijd als bezoeker. Ik herinner me dat ik als een gek
heen en weer fietste tussen de locaties om maar
niets te hoeven missen. Vooral de vertoningen
van korte films, waarbij achter de schermen werd
geschakeld tussen video en super 8, staan me nog
bij. In die 25 edities is het festival in kwaliteit
en omvang enorm gegroeid. Van een groep vrij
willigers zijn we ontwikkeld naar een professio
nele staf van medewerkers. In 2019 (het laatste
festival voor de lockdown) hadden we meer dan
11.000 bezoekers. Een drukte die je je nu haast niet
kunt voorstellen.
Het jubileumjaar is een onzeker jaar. Bij het schrij
ven van dit voorwoord zijn nog niet alle maat
regelen van de regering voor de culturele sector
bekend. Dat maakt het organiseren extra complex.
Petje af voor het team dat in deze onzekere tijd
toch een festival weet neer te zetten. We zullen ho
pelijk voor een deel in het theater en voor een deel
online te zien zijn. We hebben vorig jaar bevestigd
gekregen dat online programmeren voordelen
heeft: voor mensen die niet fysiek naar het festival
kunnen komen is het nu ook mogelijk kwaliteits-

LGBTQ+ films te zien. Daarom onderzoeken we,
met steun van Hivos, of we blijvend online kunnen
programmeren.
Voor mij is dit het laatste festival als voorzitter.
Na acht jaar draag ik het stokje over aan een
nieuwe generatie met nieuwe denkbeelden. Het
was een prachtige tijd. Ik zal de avonden achter
de schermen in het geweldige Ketelhuis missen.
De duopresentatie met Werner bij de opening. De
nachtelijke statistieken, die we gebruikten voor
extra acties de volgende dag. De teamgeest in het
bestuur. Maar ik verlaat het festival met de gedach
te dat er een professioneel team zit. Volgend jaar
ben ik zeker terug, maar dan als bezoeker in de zaal.
Een woord van dank aan alle mensen die het
festival mogelijk maken. Zoals de partners
Hivos, Aidsfonds, ABN AMRO, BNNVARA en
COC Amsterdam. Dit jaar ontvangen we ook
steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst,
Fonds 21 en het Filmfonds. Ook de adverteerders
en de leden zijn we zeer dankbaar.
Last but not least: alle vrijwilligers, van kaart
controleur, online team tot bestuurslid. Geweldig
dat jullie weer zoveel tijd en energie in het festival
steken. Bekijk het programma, kies films en geniet
van het festival!
Huib Koeleman
Voorzitter Roze Filmdagen

WELCOME TO ROZE FILMDAGEN,
THE 25TH AMSTERDAM LGBTQ+ FILM FESTIVAL
Roze Filmdagen (‘Pink Film Days’) is the largest film festival for LGBTQ+
related movies in the Netherlands. The extensive selection of feature length
films includes romantic comedies, provoking documentaries and everything
in between.
The variety in films reflects the diversity of the LGBTQ+ community. Besides
several focus programs and in-depth talk shows, we proudly showcase
numerous short films that (just like our feature and documentary films) are
sparkling, provocative, urgent, and engaging.

Be part of the cinematic cultural community experience that goes on for
eleven days, this year both at the theater and online, and let’s celebrate all
aspects of sexual and gender diversity.
Virtually all screenings are either English spoken or have English subtitles.
There are a few exceptions, but the listings in this mostly bilingual printed
program as well as on our website will inform you about this.
Enjoy the festival!

SHOW YOUR HUE
3

ON THE EVE OF OUR FUTURE

© Jill Noteboom | Ray of Purple

© Cornelie Tollens | SLOW-4

Inleiding programma’stencil’ Roze Filmdagen –
1e editie, 1996:
“… De Roze Filmdagen zijn een initiatief van
medewerkers van Filmhuis Cavia en Filmthea
ter Rialto. Gedurende 4 dagen werden meer dan
30 homo/lesbische film en videoproducties ver
toond die veelal nog niet in Nederland te zien zijn
geweest. Ze vielen in het weekend van de Her
denking van Stonewall, een van de belangrijkste
historische momenten in de geschiedenis van
de homo/lesbische bevrijding. Op 29 juni 1969
(tevens sterfdag van Judy Garland) werd er voor
de zoveelste keer door de politie een razzia uitge
voerd op de homokroeg ‘The Stonewall Inn’ in de
Christopher Street in New York. Dit keer pikten
de bezoekers en bezoeksters, veelal arme latino
en zwarte homo’s en lesbo’s, de terreur van de
politie niet meer. De drie dagen durende rellen
die hierdoor ontstonden zijn een inspiratie voor
de moderne homo/lesbische emancipatiebeweging
gebleken.
De Roze Filmdagen besteden aandacht aan film en
videoprodukties die vanwege hun lengte, formaat
en experimenteel karakter veelal niet te zien zijn.
Het gaat hierbij merendeels om onafhankelijke
filmmakers die low-budget en eigenzinnig (vaak)
omstreden onderwerpen in een film of documen
taire weten te vangen. In de keuze voor de pro
gramma’s hebben wij ons laten inspireren door
de homo/lesbische strijd en haar verworvenheden
maar ook door de feestelijkheden die overal in juni
plaatsvinden …”
Er is door de jaren heen veel veranderd zoals de
meebewegende en inclusievere benaming van de

© Martijn van de Griendt | The Plastics

gemeenschap en de kwaliteit van de film, niet al
leen technisch, ook inhoudelijk, maar in basis blijft
het festival een noodzakelijk cultureel evenement
dat de zichtbaarheid van LGBTQ+ community
viert door talloze cinematografische verhalen te
tonen die anders niet te zien. Een verscheidenheid
aan films waarin we ons zelf en onze community
herkennen.
Bij de derde editie van het festival woonde ik net
in Amsterdam. Ik ontdekte per toeval een vertoning
in Cinema de Balie en was verkocht. Na twee
opvolgende edities te hebben bezocht heb ik me
als vrijwilliger aangemeld en was vanaf de zesde
editie direct nauw betrokken bij organisatie en
programmering.
We begonnen in 1996 en talloze memorabele films
en festivalmomenten verder en is het goed om even
stil te staan bij waar Roze Filmdagen vandaan komt
en vooral om dankbaar te zijn voor de pioniers van
het eerste uur. Ik heb ze middels de oorspronkelijke
inleidingstekst ‘ge-quote’ om aan te geven dat het
festival vanuit hun visie nog steeds urgent is en de
komende jaren op die basis verder kan.
Prettige voorstelling
Werner Borkes
Festival Director

foto: Anne Posthuma

ROZE FILMDAGEN
AWARD NOMINEES 2022
© Ruben Timman | Masterpiece Bart

© Neeltje de Vries | Rise

© Merette Uiterwaal | Day 29

© Nanda Hagenaars | The Experience

Nieuw: een goed doel
aan de muur.
Een exclusief kunstwerk bij jou thuis aan de muur en
Aidsfonds steunen? Dat kan nu bij heartgallery. Foto’s
in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van
de Griendt, Cornelie Tollens, Sacha de Boer. Allemaal
voor maar 25 euro per maand. Bekijk de hele collectie
op heartgallery-aidsfonds.nl of scan de QR-code.

NOMINEES BEST FEATURE FILM

NOMINEES BEST SHORT FILM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AS WE LIKE IT (Taiwan)
DEATH AND BOWLING (VS)
DESERTO PARTICULAR (Brazilie / Portugal)
FINLANDIA ( Mexico / Spanje)
GROSSE FREIHEIT (Oostenrijk)
LA SANTA PICCOLA (Italië)
NICO (Duitsland)
POTATO DREAMS OF AMERICA (VS)
SWAN SONG (VS)
SWEETHEART (VK)
WANDERING HEART (Argentinië / Brazilië)

NOMINEES
BEST DOCUMENTARY
•
•
•
•
•

COLORS OF TOBI (Hongarije)
FLEE (Denemarken / Noorwegen)
NO STRAIGHT LINES (VS)
REBEL DYKES (VK)
THE CAPOTE TAPES (VS)

APRIL’S LAST MEMORIES (Mexico)
BABA (VK)
BEFORE THE ERUPTION (Spanje)
BETWEEN US (Japan / Canada)
BOREKAS (Israël / Palestina)
DWARF PLANET (Australië)
DUSTIN (Frankrijk)
MAZEL TOV (Israël)
MY MOTHER’S GIRLFRIEND (India)
THE DANCE OF THE STARLING (Spanje)
THE HOWLING (Polen)
THE WINDOW (Libanon)
THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY (Frankrijk)

HIVOS FREE TO BE ME AWARD
Dit jaar verbindt Hivos alweer voor de 5e keer
haar naam aan deze award. Met de Free To Be Me
Award wordt een film onderscheiden die sterk
bijdraagt aan de acceptatie van de LGBTQ+
community in een land waar dat niet
vanzelfsprekend is. De prijs, bestaande uit een
geldbedrag van €1.000, is naast een concrete
ondersteuning een blijk van waardering voor de
maker en geeft die een extra podium. Dit jaar
wordt de award uitgereikt aan Philippe Talavera
voor zijn film KAPANA (Namibië).

Audience Awards
De stem van het publiek is minstens zo belangrijk
en daarom worden de Audience Awards ook dit
jaar weer uitgereikt. Bij zowel de lange als de korte
films kan er na het kijken een waardering worden
gegeven met 1 als laagste en 5 als hoogste score.
In de zaal kan gestemd worden met het stemkaartje
dat door onze vrijwilligers wordt uitgereikt. Online
kan je stemmen door na de aftiteling van de film te
klikken op het gewenste aantal sterren.
Er zijn Audience Awards te winnen voor:
•
•
•
•

BEST SHORT
BEST DOCUMENTARY
BEST FEATURE
BEST DUTCH SHORT (= NOMINATIE IRIS
PRIZE)

Een van de geselecteerde Nederlandse korte films
maakt kans om genomineerd te worden voor de
Iris Prize (Cardiff), waarvoor Roze Filmdagen een
nominerend festival is. De winnaar maakt kans op
£30.000 om een nieuwe film te maken. In 2020
won ‘onze’ film KORTE KUITSPIER van Victoria
Warmerdam deze prestigieuze prijs.
De bekendmaking van de juryprijzen, de Audience
Awards en de genomineerde voor de Iris Prize
vindt plaats op zondag 20 maart voorafgaand
aan de Closing Night-film. De presentatie van
het prijzenfestijn is weer in vakkundige en
vertrouwde handen van onze beschermvrouwe
Dolly Bellefleur.

© Eric van der Elsen | Flowerbath

5

Teddy uit Zimbabwe © Cynthia R Matonhodze

Weekend talks
We zijn trots op de prachtige
programmering die we dit jaar in
elkaar hebben gezet. Onderdeel
daarvan zijn onze inspirerende
Weekend Talks. Traditiegetrouw
biedt Roze Filmdagen boven op
een zeer brede selectie van feature
films, documentaires en shorts
een verzameling programma’s die
zowel (queer) filmliefhebbers als de
bredere LGBTQ+ community van de
nodige stof tot nadenken voorzien.
In de zalen in Het Ketelhuis zijn er
voorafgaand aan en aansluitend op
filmvertoningen introducties, Q&A’s,
debatten en meer. En net als we
vorig jaar tijdens onze online onlyeditie deden, zenden we tijdens deze
hybride jubileumeditie online de
gratis toegankelijke Weekend Talks
uit. Zo kan iedereen, waar die zich
ook in het land bevindt, mee kijken,

luisteren en denken.
Zolang het festival duurt, kan je
elke vrijdag, zaterdag en zondag
om 15.00 uur intunen via onze
website. In talkshows en een-op-een
gesprekken hebben we het elke dag
over een ander onderwerp dat aan
haakt bij onze filmprogrammering en
onderwerpen die relevant zijn voor
onze communities, zoals de toekomst
van queer cinema, ideaalbeelden en
(niet-)genormeerde lichamen, terug
gaan naar je verleden en hoe beeld en
taal elkaar beïnvloeden.
De Weekend Talks zijn opgenomen
in Pakhuis De Zwijger en worden
gemodereerd door Bo Hanna, Charisa
Chotoe en Roos van Rijswijk. Hou
onze website en socials in de gaten
voor meer info en tune in!

We are proud of the wonderful
programme we have been able to
put together this year. Part of it
are the inspiring Weekend Talks.
Traditionally, on top of Roze
Filmdagen’s broad and diverse range
of feature films, documentaries and
shorts, we also curate programming
that provides both (queer) film
aficionados and the larger LGBTQ+
community with food for thought. In
Het Ketelhuis introductions, Q&A’s
and debates will happen preceding
or closing movie screenings. And
just like we did last year during our
online only edition, for this hybrid
anniversary edition we will air the
freely accessible Weekend Talks
online. This way, everyone can
watch, listen and think along with us,
wherever in the country they may be.
For the duration of the festival,

tune in every Friday, Saturday and
Sunday at 3 p.m. on our website.
Through talkshows and one-on-one
conversations, we’ll discuss different
topics that broaches on our movie
selection as well as topics that are
relevant to our communities, such
as the future of queer cinema, the
‘perfect’ picture and (non-)normative
bodies, revisiting one’s past, and how
image and language can influence
one another.
The Weekend Talks were taped in
Pakhuis De Zwijger and are hosted
by Bo Hanna, Charisa Chotoe and
Roos van Rijswijk. All Weekend Talks
are Dutch spoken. Keep an eye on
our website and socials for more info
and tune in!

POTATO DREAMS OF AMERICA

WERKEN AAN
GELIJKHEID
Op veel plekken in de wereld kun je niet veilig jezelf zijn,
of samen zijn met wie je wil. Er bestaan in zo’n zeventig
landen nog steeds antihomowetten. Soms staat er zelfs
de doodstraf op homoseksualiteit. En wie transgender
is of zich niet identificeert als man of vrouw, krijgt te
maken met onbegrip en geweld.
Hivos gelooft in een wereld waarin ruimte is voor diversiteit. Daarom
steunen we moedige activisten die voorop gaan in de strijd voor inclusie
en gelijkwaardigheid. Samen met hen realiseren we belangrijke projecten
om discriminatie en onrechtvaardigheid tegen te gaan.
FONDS VOOR LHBTIQ+ ACTIVISTEN IN NOOD
De dappere activisten met wie wij samenwerken, laten zich niet
afschrikken door haat en machtsmisbruik. Zij durven zich uit te spreken
en staan op tegen onrecht, vaak niet zonder gevaar voor eigen leven.
Daarom zijn we met steun van onze donateurs een fonds gestart om
in noodsituaties snel bescherming te kunnen bieden. Bijvoorbeeld in
de vorm van juridische ondersteuning, beveiliging van gebouwen en
IT-netwerken of een veilige opvangplek. Dit doen we samen met lokale
partners waar we al jaren mee samenwerken. Alleen al in het eerste jaar
zijn we achttien keer te hulp geschoten.
Het fonds is vernoemd naar Bessy Ferrera, een inspirerende voorvechter
van transrechten die in 2019 in Honduras werd doodgeschoten. Ze was
onze partner en een voorbeeld voor velen.
BETERE ARBEIDSKANSEN IN ZIMBABWE
Door discriminatie en uitsluiting zijn LHBTIQ+ personen vaker werkloos
en economisch achtergesteld. Daarom zetten we ons wereldwijd in om
deze ongelijkheid aan te pakken. Want gelijke kansen op de arbeidsmarkt
dragen bij aan financiële zelfstandigheid en daarmee aan een sterkere
sociale positie.
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Zimbabwe is een van de landen waar we werken aan betere
economische kansen voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Dat doen we
door de handen ineen te slaan met moedige mensen zoals Teddy.
“Ik geloof in de kracht van mensen en activisten die samenwerken om
blijvende verandering te realiseren. Juist mensen uit de gemeenschap
moeten hierin het voortouw nemen, dat is pas echt inclusie!” Zo zorgen
we ervoor dat activisten en organisaties zélf plannen kunnen ontwikkelen
en uitvoeren om op te komen voor hun rechten.
EEN VEILIGE PLEK IN KENIA
Toen Kenia in lockdown ging vanwege corona, kwamen veel trans
jongeren noodgedwongen thuis te zitten. Vaak betekende dat een
omgeving waarin zij niet geaccepteerd worden. Onze lokale partner
Trans Empowerment Initiative besloot daarom een safe house op te
zetten. Met steun van Hivos realiseerden ze een veilige plek voor jonge
trans personen die direct onderdak nodig hebben.
Zo’n locatie is helaas hard nodig volgens initiatiefnemer Night Okindo.
“Het is hier al niet makkelijk voor trans mensen en door de lockdown
werd dat alleen nog maar erger. Veel jongeren liepen weg van huis.
Arrestaties, geweld en seksueel misbruik namen toe. Het was enorm
onveilig en er heerste veel verwarring en onzekerheid. In zo’n situatie ligt
depressie op de loer. Juist dan is een plek waar je welkom bent en waar
je elkaar kunt bijstaan belangrijk.”

DOE
MEE!

Steun moedige mensen
die werken aan een vrije,
gelijkwaardige en inclusieve
wereld. Ga naar hivos.nl en
sluit je aan bij onze missie.

Met zonder ballen
Een trans zoon en zijn moeder
samen op de vloer in een
theaterdocumentaire.
Centraal staat zijn zoektocht naar
gender en identiteit en haar reactie
daarop als moeder. Welke impact
heeft zo’n ingrijpende keuze om ‘te
worden wie je bent’ op een gezin?
Deze productie geeft een ontroerend
en hilarisch eerlijk beeld. Herkenbaar
voor trans kinderen en hun ouders,
verrijkend voor alle nieuwsgierige
jongeren en volwassenen.
De zoon heet Flip Zonne Zuijderland
(1998) en hij is aankomend
filmmaker en performer. De moeder
is Inez Derksen (1967), artistiek
directeur van Het Laagland. Sinds
haar theateropleiding stond Inez
niet meer zelf op het podium.

De gevoelde urgentie om hun
persoonlijke geschiedenis te delen,
maakt dat Inez en Flip nu samen uit
de coulissen komen. Dát vraagt zeker
om ballen.

Maandag 14 maart 16.00 uur en 19.30 uur – (tickets via) De Krakeling

A trans son and his mother on
the floor together in a theater
documentary.
His quest for gender and identity and
her reaction as a mother is central.
What impact does such a radical
choice to “become who you are”
have on a family? This production
paints a an honest, moving and
hilarious picture. Recognizable for
trans children and their parents,
enriching for all curious young
people and adults. (Dutch spoken)
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short
films
A–Z

ADVENTURES IN DATING

BEAUTIFUL LIFE

CHANGE THE WORLD

1. THE BOYS FROM SUMMER
Frankrijk 2021, 4 min, Julien Hazebroucq

1. BEFORE THE ERUPTION
(antes de la erupción)
Spanje 2021, 10 min, Roberto Pérez Toledo

1. BETWEEN US
Japan / Canada 2020, 17 min, Cailleah Scott-Grimes

Prikkelende variaties op het dating thema (NSFW)
Engels gesproken of Engels ondertiteld, 92 min.
Trials and tribulations of the mating game (NSFW)
English spoken or with English subtitles, 92 min.
Muzikale animatie die overloopt van zomerliefdes.
Sébastien dreams of his summer with multiple lovers.
2. MASCULINE_32
Spanje 2021, 15 min, Nabil Chabaan

Een anonieme date wordt met de minuut ongemakkelijker.
A lack of connection generates an awkward date.
3. PRIVATE PHOTOS (fotos privadas)
Brazilië 2020, 20 min, Marcelo Grabowsky

Spannend is het wel, maar is drie teveel?
A sweet couple invites a third person over for the night.
4. FRAGILE
Frankrijk 2021, 15 min, Hakim Mao

Spelen met clichés helpt Mehdi zijn fantasieën te ver
kennen.
Mehdi is faced with his lover’s special expectations.
5. DWARF PLANET
Australië 2020, 8 min, Adrian Chiarella

Tiener boekt een sekswerker als ouders niet thuis zijn.
Desires and a lesson in astronomy during a paid encounter.
6. BEAUTIFUL STRANGER
Frankrijk 2021, 25 min, Benjamin Belloir

Dertiger wordt gedumpt en zoekt online seksuele troost.
Dumped man finds unexpected adventure at a hotel.

Eclectische oogst van eigen bodem.
Nederlands gesproken, Engels ondertiteld, 82 min.
An eclectic collection of homegrown shorts.
Dutch, with English subtitles, 82 min.
1. THE ENDING OF THIS VIDEO COULD BE
EXTREMELY DISTURBING FOR YOU
Nederland 2021, 1 min, Dennis Lubbers

De titel zegt alles. Project voor meer bewustzijn.
The best disclaimer of the festival has an important
message.
2. NOVA
Nederland 2020, 11 min, Luca Meisters

De voetbaltrainster maakt nieuwe gevoelens los.
Nova gets overwhelmed by her sister’s soccer trainer.
3. AWAKE
Nederland 2021, 5 min, Rumi Kaul

Verborgen verlangens tussen droom en realiteit.
A young man fades in and out of his dream.
4. AYOR
Nederland 2021, 12 min, Tom Bakker

Twee jongens maken tijdens Dodenherdenking 1970 een
statement tegen homodiscriminatie.
Two men make a bold statement against gay discrimination.
5. BEȘ

Nederland 2021, 7 min, Ayla Çekin Satijn

Asli wordt geconfronteerd met haar eigen vooroordelen.
A young Turkish woman is confronted with her own
prejudice towards her identity.
6. SPEED LIMIT
Nederland 2021, 4 min, Zino Bakker

Love Masisi spoort je aan om je te bevrijden van
negativiteit en de twijfel aan jezelf.
When your soul is captured by bad intentions, let your
consciousness rescue you.
7. FOSTER
Nederland 2021, 13 min, Jordi Wijnalda

Grote veranderingen voor een hecht pleeggezin.
Something is about to change for the foster family.
8. MIJN VROUW
Nederland 2021, 3 min, Jasha Eliane

Inspirerende videoclip met veel vrouwen en veel liefde.
Inspiring music video about the love between women.
9. SCIENCE AROUND US
Nederland 2021, 20 min, ARIV

Budi ruimt, tijdens een lastig telefoongesprek, de rommel
van zijn seksfeest op.
An expat hides his true self from his family abroad.
10. BREATHE
Nederland 2022, 6 min, Harm van der Sanden

Over twee vrienden en hun ontluikende verlangens.
Growing up with your best friend amidst complex feelings.
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ONE OF US

Intrigerende docu’s over het zoeken én vinden van
je identiteit.
Engels gesproken of Engels ondertiteld, 86 min.
Intriguing documentary shorts dealing with finding
your identity.
English spoken or with English subtitles, 86 min.
1. SKIN TALK (flor da pele)
Portugal 2021, 9 min, Marie Trockau / Miguel Ribeiro

Een intiem delen van het verleden, het heden en de toe
komst van een jongen.
An intimate sharing of the past, present and future of a boy.
2. GLOW
Nederland 2021, 10 min, Jottum Kok

Yusuf verandert in het asielzoekerscentrum in zijn alterego Grizolda.
In an asylum center, Yusuf transforms into his alter ego
Grizolda.
3. AGAINST THE WIND
(story of an intersex survivor)
Bangladesh 2021, 7 min, Ruhul Robin Khan

Werkend voor de gemeenschap vindt Noor Alam zichzelf
uit als intersekse persoon.
Noor Alam is an intersex person working for community
development.
4. CHOC
VS 2021, 11 min, Brian Zahm

Choc maakte als kind geweld mee binnen zijn gezin en
kerk in Chicago.
As a child, Choc experienced violence from his family and
church in Chicago.
5. BELOW THE SURFACE
Nederland 2021, 14 min, Tomas Ponsteen

Colombiaanse sekswerker Elkin onderzoekt in Europa zijn
genderidentiteit.
Sex worker Elkin left Colombia to explore his gender
identity in Europe.
6. BEING SASCHA
Zwitserland 2021, 35 min, Manuel Gübeli

Over het leven als trans non-binair persoon in een maat
schappij die je niet verwachtte.
About living as a trans non-binary person in a society that
didn’t expect you.

Een vriendengroep omarmt de veranderende identiteit van
een van hen.
On a trip to reconnect with friends, one of them starts to
make her true self known.
2. POOL BOY
VS 2021, 10 min, Luke Willis

Een jongen raakt overdonderd door de non-binaire Star.
About the power of attraction and how love can overwhelm
a person.
3. GLORIA
Frankrijk 2021, 6 min, Tanguy Pochoy

Een bokser staat voor het grootste gevecht uit zijn carrière:
de innerlijke tweestrijd.
A boxer is faced with the biggest fight of his career: his
inner fight.
4. KING MAX
Frankrijk 2021, 21 min, Adèle Vincenti-Crasson

Maximilienne ontdekt als drag king een nieuwe wereld.
A drag king show opens up a new world for Maximilienne.
5. BEYOND (us paar)
Pakistan 2021, 5 min, Awais Gohar

Een gevangene heeft een niet alledaagse laatste wens.
A guard helps a prisoner to grant his unorthodox last wish.
6. AT NIGHT WE FLY
België 2021, 17 min, Gert-Jan Verdeyen

Drie non-binaire vrienden dwalen ’s nachts bevrijd door
de straten.
“You can call us strangers, but do we look like danger?”

Met trots presenteren we een zeer gevarieerde
oogst van korte films. Deze zijn al jaren een
belangrijke pijler van het festival, met dit jaar
meer korte film-programma’s dan ooit.
In deze thematisch geselecteerde verzamelingen
weten regisseurs soms in enkele minuten
spannende, komische of ontroerende verhalen
te vertellen, in elk denkbaar genre.
Laat je ook dit jaar weer verrassen door de
prachtige en uniek samengestelde programma’s.

MADE IN HOLLAND

Labels zijn toch voor kledingstukken?
Engels gesproken of Engels ondertiteld, 90 min.
Let’s not limit ourselves through labels.
English spoken or with English subtitles, 90 min.

Jezelf veranderen is je omgeving veranderen.
Engels gesproken of Engels ondertiteld, 97 min.
Transforming yourself means transforming your
environment.
English spoken or with English subtitles, 97 min.
Trans man Kei zoekt zijn rol in een traditioneel Japans
dorp.
For trans man Kei, getting to normal can involve a steep
climb to a traditional bathhouse.
2. DUSTIN
Frankrijk 2020, 20 min, Naïla Guiguet

Euforie en verlangen tijdens een lange nacht vol techno en
ontmoetingen.
A wild night of possibilities, set to the thumping beat of an
underground party.
3. PINK & BLUE
VS 2021, 13 min, Carmen LoBue

Door een onverwachte zwangerschap moet een trans stel
van kleur hun eigen weg kiezen.
A trans couple of color wrestles with how to raise their
child in a binary world.
4. THE FISH WITH ONE SLEEVE
Japan 2021, 34 min, Tsuyoshi Shoji

Hikari vindt haar plaats als trans vrouw in Tokyo.
Gebaseerd op een gedicht van Yumi Fuzuki.
Based on a poem by Yumi Fuzuki, a trans woman gently
but firmly asserts herself.
5. (AB)NORMAL
Spanje 2021, 13 min, Miguel Parra

Masculiniteit kent vele vormen: de gemoederen lopen hoog
op in de kleedkamer.
Four people, four different ways to understand masculin
ity: conflict is in the air.

7. JUST JOHNNY
Ierland 2021, 18 min, Terry Loane

COUNT ON ME

CROSSROADS

FATHER AND SON

1. MAKE ME A KING
VK 2021, 16 min, Sofia Olins

1. SANS TRANSITION (without transition)
Frankrijk 2021, 13 min, Paul Granier

1. BOREKAS
Israël / Palestina 2020, 15 min, Saleh Saadi

Van je familie moet je het maar hebben.
Engels gesproken of Engels ondertiteld, 103 min.
Family is forever – right?
English spoken or with English subtitles, 103 min.
Ari treedt op als Joodse drag king, tot grote verwarring van
de familie.
Ari performs as a Jewish drag king, much to the family’s
confusion.
2. BRACHA
Israël 2020, 13 min, Aaron Geva / Mickey Triest

Met een matras onder haar arm klopt Bracha aan bij haar
moeder.
Bracha turns up on her mother’s doorstep holding a mat
tress.
3. THE TEST
Australië 2021, 8 min, Jessica Smith

Wanneer een stel wacht op hun testuitslagen lopen de
spanningen hoog op.
Tensions run high as a couple await their test results.
4. MY MOTHER’S GIRLFRIEND
India 2021, 14 min, Arun Fulara

Twee vrouwen worden gevolgd door de zoon van één.
A day in the life of two women and a son who follows them.
5. EGGSHELLS
Bulgarije 2020, 15 min, Slava Doycheva

Met Pasen bezoekt Nevana haar vader, van wie ze
vervreemd is geraakt.
Nevena sets out her e stranged father.
6. THE SYED FAMILY XMAS EVE GAME NIGHT
VS 2021, 11 min, Fawzia Mirza

Een Pakistaanse introduceert haar vriendin aan de familie
tijdens hun spelletjesavond.
A queer Pakistani introduces her girlfriend to the family
on game night.
7. TALCAHUANO
Argentinië 2021, 14 min, Ramiro Velasco

Johnny wil graag een jurk aan naar zijn eerste communie.
Johnny wants to wear a dress for his upcoming First Holy
Communion.

Elke beslissing kan een nieuw pad ontsluiten.
Engels gesproken of Engels ondertiteld, 93 min.
Every intersection offers exciting course changes.
English spoken or with English subtitles, 93 min.
Een toevallige ontmoeting brengt geheel nieuwe kansen
met zich mee.
After a breakup, a young man seizes a new opportunity.
2. THE HUNTER
VS 2020, 15 min, Sam McConnell

Gevaarlijke aantrekkingskracht met onverwachte gevolgen.
This date is turning out delightfully dangerous.
3. FREED (baltringue)
Frankrijk 2021, 21 min, Josza Anjembé

Een ontluikende liefde in de jeugdgevangenis heeft
gevolgen.
Tough choices in youth detention: freedom or love?
4. THE WASHING MACHINE (la lavadora)
Spanje 2021, 7 min, Diane Malherbe

Met een simpele draai aan de knop kun je uit allerlei opties
kiezen.
Love is like a washing machine: there are many programs
to choose from.
5. ONE LIKE HIM
Jordanië / VK 2021, 16 min, Caitlin McLeod

Karim spreekt zijn jeugdliefde, maar woorden zijn niet
genoeg.
A frank conversation turns increasingly surreal, yet the
bond remains.
6. THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY
(jeudi, vendredi, samedi)
Frankrijk 2021, 21 min, Arthur Cahn

Prachtig verhaal van een onverwachte vakantie die twee
vrienden eindelijk dichter bij elkaar brengt.
Marvelous tale of friendship blooming into something
more during an unexpected holiday.

Diepe banden, oud zeer en nieuwe kansen.
Engels gesproken of Engels ondertiteld, 87 min.
Profound bonds, old pains and fresh opportunities.
English spoken or with English subtitles, 87 min.
Autopech leidt tot een gesprek waarin het belangrijkste
zonder woorden blijft. Subliem.
When the unspoken part of a conversation sings the loudest
and most true. Sublime.
2. HAKUUMACAATO
Australië 2021, 17 min, Kulan Farah

Een Somalische ex-soldaat moet leren omgaan met trauma,
een vreemd land en een vervreemde zoon.
A Somalian former soldier is dealing with trauma, a new
country and his estranged son’s sexuality.
3. A QUIET NEIGHBORHOOD (csendes
környék)
Hongarije 2020, 12 min, Varga Gábor

Andás wijdde zijn leven aan het bouwen van een thuis
voor zijn zoon, maar ontdekt dat die een geheim heeft.
András spent his life building a home for his son, but
discovers Kristóf holds a secret.
4. NEUZEIT (boom and bloom)
Oostenrijk 2021, 24 min, Stefan Langthaler

Kan een bergtocht verbinding brengen waar die lang zoek
was?
In the Alps, father and son set out on a hike to conquer
emotional wounds.
5. AS SIMPLE AS THAT (simples assim)
Brazilië 2021, 19 min, Luciana Bitencourt

Moeder ontdekt het geheim van haar zoon; de reactie van
vader is niet wat ze verwacht.
When a mother discovers something, her husband reacts in
a rather surprising way.

Broer en zussen halen het ouderlijk huis vol
herinneringen leeg.

Three siblings handle the moving of their childhood’s
house.
8. DO I KNOW YOU?
Ierland 2021, 12 min, Rioghnach Ní Ghrioghair

Jessica’s dochter heeft een onverwacht iemand
uitgenodigd.
Jessica’s daughter has invited someone unexpected over.

ONE SWEET DAY

Onderhoudende shorts over vrouwen die uit de kast
komen.
Engels gesproken of Engels ondertiteld, 92 min.
Entertaining shorts featuring women and variations
on coming out.
English spoken or with English subtitles, 92 min.
1. COCOON LOVE
China / VS 2021, 16 min, Xiaowen Wang

Een tienermeisje wordt teruggestuurd naar haar groot
ouders in haar geboortedorp.
A teenager is sent back to stay with her grandparents in
her hometown village.
2. TAPE
Noorwegen 2020, 22 min, Mirjam Thorkelsdottir

Sara en Cecilie’s vriendschap neemt een wending na een
avond samen feesten.
Sara and Cecilie’s friendship takes a turn after a night of
partying together.
3. APRIL’S LAST MEMORIES
Mexico 2020, 22 min, Nancy Cruz Orozco

Beste vriendinnen Camilla en Abril weten niet hoe ze
afscheid moeten nemen.
When best friends Camilla and Abril have to say goodbye,
they don’t know how.
4. ANNA + LIV
Noorwegen 2021, 12 min, Celine Berge

Twee jeugdvriendinnen komen weer samen na acht
maanden, maar is het nog hetzelfde?
Two childhood friends meet up after eight months apart,
but can it ever be like it used to?
5. PLAY IT AGAIN
Canada 2021, 9 min, Dan Abramovici

Op hun laatste filmavond moet Kitty haar beste vriendin
vertellen dat ze verliefd op haar is.
On their final movie night, Kitty needs to tell her best
friend that she’s in love with her.
6. THE OUT-FIT
VS 2021, 11 min, Maty Young

Met behulp van aparte outfits beleeft Emily een zelf
ontdekkingsreis.
Emily’s outfit-guided adventure to self-discovery.

TO DESERVE YOU

Sommige relaties zijn een flinke investering waard.
Engels gesproken of Engels ondertiteld, 86 min.
Some things are truly worth overcoming anything
in your way.
English spoken or with English subtitles, 86 min.
1. FLUGZEUGE IM BAUCH (love is in the air)
Duitsland 2021, 7 min, Jan Wollenschläger / Daniel Theobald

Thomas, van nature niet avontuurlijk aangelegd, zal over
grenzen moeten gaan.
Overcoming your deepest fear might be required to keep
your love.
2. THE DANCE OF THE STARLING
(el baile del estornino)
Spanje 2020, 13 min, Bárbara Fdez

Poëtische reflectie op een leven vol liefde die geheim
moest blijven.
A startling call for the courage to live your life in the open.
3. BRAVE (valiente)
Mexico 2020, 8 min, Miguel Melo

Victor moet de moed vinden zijn partner over zijn HIVstatus te vertellen.
Victor needs to find the courage to disclose his HIV status
to his partner.
4. A BRONX STORY
VS 2021, 20 min, Bell Soto / Gabriel Peña

De verleidingen en bezoekingen van twee queer
Dominicaanse mannen in de Bronx, mooi associatief
verfilmd.
Two queer Dominican men living in the Bronx navigate a
modern-day relationship. Beautifully filmed.
5. PAPPO E BUCCO
Italië 2021, 15 min, Antonio Losito

Samen hebben deze twee voormalige clowns een eigen
wereld opgebouwd.
After a life of living and working together, it’s time two
clowns go the last mile.
6. LETTER TO THE MAN I LOVE
Zuid-Afrika 2021, 17 min, Brandon Clarke

Een Zwarte boerenknecht in Zuid-Afrika schrijft zijn
geliefde tijdens een maand afwezigheid.
Set within the aftershocks of Apartheid, a Black gay farm
hand writes letters to his lover.
7. WE WILL BECOME BETTER
Rusland 2021, 6 min, Andzej Gavriss

Twee geliefden zijn niet alleen door afstand gescheiden,
maar ook door Ruslands wetten.
A rousing call for freedom, expressed in stunning imagery,
music and dance.

TWISTED

Krachtige verhalen over het onder ogen zien van
complexe zaken.
Engels gesproken of Engels ondertiteld, 89 min.
Powerful stories about embracing the complexity
of life.
English spoken or with English subtitles, 89 min.
1. BABA
VK 2021, 18 min, Sam Arbor / Adam Ali

Een Libanese tiener overweegt te vluchten naar de
beroemde Canal Street in Manchester.
A gay Libyan teenager doubts whether to stay or flee his
beloved homeland.
2. BRO
Iran 2021, 19 min, Sahand Kabiri

Mehrad maakt het zichzelf niet makkelijk als hij voor het
eerst drugs inkoopt.
Mehrad decides to deal cocaine at an underground party
in Tehran.

WEIRD & WONDERFUL

Alles is mogelijk in deze ode aan het onverwachte.
Engels gesproken of Engels ondertiteld, 95 min.
Expect the unexpected in this joyous celebration of
the outrageous.
English spoken or with English subtitles, 95 min.
1. COMPLICATED
Israël 2020, 22 min, Isak Kohaly

Onzekerheden overwinnen met je bemoeizieke moeder en
een beeldschone badmeester.
Irony always strikes with subtleness, especially in hard
times.
2. TWO BEERS
VS 2021, 6 min, Zach Robinson

Wat je altijd nog wilde zeggen, maar nooit durfde.
As a bomb ticks away, two janitors face up to the truth.
3. BONE BROTH
Australië 2021, 7 min, Michelle Ricketts / Carmel de Jager

3. HUGO 18H30
Frankrijk 2020, 13 min, Simon Helloco / James MacIver

De zoektocht naar eeuwige jeugd vraagt om een bijzonder
recept.
The elixir of eternal youth can be messy in the making.

4. PATH OF A GHOST
Zweden 2021, 11 min, Namo Safideen

Ook nadat de robots hebben gewonnen zal de dragshow
doorgaan.
After the apocalypse, drag might take on a whole new
form.

5. AGUA (water)
Mexico 2020, 14 min, Santiago Zermeño

Een weekendje alleen oppassen, wat kan er eigenlijk
misgaan?
What should have been an easy weekend of babysitting
soon takes a darker turn.

Hugo wordt onderdeel van een indrukwekkend verhaal
over seks, ziekte en emancipatie.
Hugo embarks on a striking story about sex, illness, and
emancipation.
Een onzekere oudere man gaat er vol in tijdens het speed
daten.
An older man decides to challenge his insecurities in speed
dating.
Camilo vermoedt dat anderen weten van zijn geheime
homorelatie.
Camilo is secretly exploring his sexual desires until he
thinks he’s been outed.
6. THE CURE
Ierland 2021, 14 min, Gordon Hickey

Een onderzoeker belandt tegen wil en dank in een
actiefilm.
A thrilling short following a modern gay hero.

4. MOTHER BUNKER
Australië 2020, 5 min, George Metaxas

5. SQUISH
België 2021, 20 min, Xavier Seron

6. EARLY TO RISE: SPACE WASTE (episode 1)
VS 2020, 5 min, Alec Cohen

In de ruimte kan niemand je horen gillen – of kreunen.
In space, no one can hear you scream. Or moan in pleas
ure, for that matter.
7. MAZEL TOV
Israël 2021, 25 min, Eli Zuzovsky

Probeer maar eens je eerste stap te zetten naar je eigen zelf
te midden van deze chaos.
At the height of a war, this bar mitzvah party turns into a
glorious catastrophe.
8. SHE TAKES ME OVER
China 2021, 5 min, Matthew Baren

Onweerstaanbare glamour vanuit de queer underground
van Sjanghai.
A celebration of drag as a mode of queer empowerment.
Fun and sexy, camp and powerful.

YOU LEARN

De wilde jaren tussen jongen en man.
Engels gesproken of Engels ondertiteld, 99 min.
Boys and their raging hormones.
English spoken or with English subtitles, 99 min.
1. THE NIGHT TRAIN (nattåget)
Zweden 2020, 14 min, Jerry Carlsson

Oskar ontmoet de blik van Ahmad, die hetzelfde verlangen
voelt.
Oskar makes eye contact with Ahmad on a long journey
home.
2. THE THIRD SOLAR TERM (启哲)
China 2021, 20 min, Zhanfei Song

Qizhe probeert een goede zoon te zijn en stiekem zijn
online date te ontmoeten.
After meeting a man from the internet, a teenager begins to
lose control of his double life.
3. A NIGHT
Denemarken 2021, 7 min, Søren Green

Mathias en Frederik proberen een ruzie bij te leggen via
appjes.
Frederik won’t reply to Mathias’ texts after a fight they had
earlier.
4. THE HOWLING (skowyt)
Polen 2021, 30 min, Bartosz Brzeziński

De komst van een vriend uit de stad maakt veel los voor de
plattelandsjongen.
Kuba begins discovering his sexuality when an old friend
from a big city visits the village.
5. BEAUTY BOYS
Frankrijk 2020, 18 min, Florent Gouëlou

Leo wil aan drag doen, zijn grote broer denkt daar anders
over.
Leo wants to do drag; his big brother stands against that
passion.
6. BÉSAME (kiss me)
Mexico 2022, 10 min, David Barbara

Een tiener wordt tijdens een inbraak in een strandhuis maar
wat graag betrapt.
A teen explores an empty house and gets caught by the
object of his desire.

YOU’RE THE ONE

Zoveel verschillende vrouwen, zoveel verschillende
relaties.
Engels gesproken of Engels ondertiteld, 92 min.
Female relationships come in all shapes and sizes.
English spoken or with English subtitles, 92 min.
1. NOOR & LAYLA
VS 2021, 13 min, Fawzia Mirza

Vijf gebeden vallen samen met stadia in de relatie van twee
moslima’s.
Five prayers coincide with five stages of a Muslim couple’s
relationship.
2. INERTIA
VK 2021, 19 min, Mat Johns

Tussen leerling Rabia en lerares Maddie vormt zich een
bijzondere vriendschap.
A pupil and teacher form a friendship under the unlikeliest
of circumstances.
3. QUEEN
Noorwegen 2021, 19 min, Mari Ørstavik

Ine realiseert zich dat ze een leven leidt dat ze niet zelf
heeft gekozen.
Ine realizes she has grown into a life she hasn’t chosen
herself.
4. SHOW YOUR HUE
Ecuador 2021, 3 min, Mayra Doménica Montesdeoca Carvajal

Bijzondere animatie over een vrouw die haar soulmate
vindt op een metrostation.
A striking animation about a woman who finds her soul
mate at a subway station.
5. PERENNIAL
VS 2021, 14 min, Pam Colby

Na het verlies van haar partner vindt een oudere lesbienne
troost in tuinieren.
A hired gardener befriends an elderly lesbian, struggling
after losing her long term partner.
6. THE WINDOW
Libanon 2021, 15 min, Sarah Kaskas

Een jaar na de explosie in Beiroet worden Basma en
Mariam herenigd in hun oude slaapkamer.
A year after Beirut’s port explosion, Basma and Mariam
reunite in their old bedroom.
7. COLADA (the wash)
Spanje 2021, 9 min, Ibon Hernando

María probeert de buurvrouw te verleiden tijdens het
ophangen van de was.
María tries to make her neighbor fall in love with her
during laundry.

9

feature
Length
films
A–Z
Met zonder ballen

A SEXPLANATION

AS WE LIKE IT

Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

Taiwan 2021, 107 min,
Chen Hung-i / Muni Wei

VS 2021, 81 min, Alex Liu

Let’s talk about sex, baby! Het enige wat
filmmaker Alex Liu als tiener leerde tijdens
de seksuele voorlichting op school was
schaamte. Omdat hij dit graag recht wil
zetten, gaat hij op een missie om dit seksuele
onbehagen weg te nemen. Gedreven door een
honger naar kennis ontmoet hij professionals,
vrienden en daagt hij zijn ChineesAmerikaanse familie uit om open te praten
over pornografie en masturbatie. Boordevol
humor normaliseert deze onderhoudende
documentaire een groot aantal taboeonderwerpen.
To right the wrongs of his all-American sex
education, a 36-year-old goes on a quest to
uncover naked truths and hard facts – no mat
ter how awkward it gets. He’s on a mission to
strip away his sexual shame by meeting with
the researchers and educators who are help
ing us build a healthier, sexier future, while
applying his newfound openness with his
Chinese American family.

Verhalen van over de hele wereld, verhalen in elke
denkbare verscheidenheid, maar altijd gerelateerd aan
de LGBTQ+ community. Soms persoonlijk of intiem, dan
weer verontrustend of confronterend. Puur vermaak of
urgente cinema met een inspirerende boodschap, food
for thought of simpelweg zwijmelen bij liefdesgeluk.

AVIVA

VS / Frankrijk 2020, 119 min,
Boaz Yakin
Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

In deze unieke film maken we kennis met
Aviva en Eden. De een in Parijs, de ander
in New York. Na elkaar online ontmoet te
hebben, storten ze zich in versieren, een
liefdesaffaire en huwelijk. Ze maken ruzie,
maken het weer goed, en doorlopen alle
stadia van relaties. Wat de film bijzonder
maakt: in beiden huist zowel een mannelijke
als een vrouwelijke kant – vormgegeven
door beiden afwisselend door een man en een
vrouw te laten spelen. De intensiteit wordt
verhoogd doordat allen professionele dansers
zijn, en door het feit dat regisseur Boaz Yakin
openhartige seks niet uit de weg gaat. Wat
misschien klinkt als een gekunsteld idee,
neemt je onherroepelijk mee in een werve
lende ervaring.
After meeting online, transatlantic lovers
Aviva and Eden embark on a tumultuous
courtship, love affair and marriage. The
couple struggles, separates, and tries to get
back together, as dual aspects of each one’s
personality battles forces inside and out.
Cast entirely with dancers, Boaz Yakin’s sexu
ally frank romantic drama explores the male
and female aspects of its central characters,
each played by both a man and a woman.
While on paper this might seem contrived, in
reality it makes for a show-stopping experi
ence.

BEYTO

Zwitserland 2021, 98 min, Gitta Gsell
Zwitser-Duits en Turks gesproken, Nederlands ondertiteld
Swiss German and Turkish, with Dutch subtitles

De Zwitserse Beyto is de trots van zijn
ouders. Hij haalt goede cijfers, komt nooit in
de problemen en helpt mee in de kebabzaak.
Zwemmen is zijn grote passie. Zijn ouders
kunnen daar niet veel mee, maar zolang zijn
opvoeding er niet onder lijdt vinden ze het
prima. Voor het Turkse immigrantengezin
is één ding namelijk belangrijk: hun zoon
moet het beter krijgen dan zijzelf. Beyto is al
een tijdje verliefd op zijn zwemcoach Mike,
maar hij weet heel goed hoe zijn ouders en
hun Turkse omgeving over homoseksualiteit
denken. Wanneer zijn ouders er toch achter
komen, valt hun wereld in duigen en nemen
ze hun toevlucht tot een list.
Beyto has the good job, stellar English marks,
and athletic talent to make any parent proud.
But Beyto’s parents aren’t just any parents.
They are struggling immigrants trying to
make a living in Switzerland while supporting
family members in their former village, and
their prejudiced views on homosexuality turn
to full-on panic when their only child is spot
ted at a Pride Parade kissing his swimming
coach Mike.

BILMEMEK

(not knowing)

Turkije 2021, 95 min, Leyla Yılmaz
Turks gesproken, Engels ondertiteld
Turkish, with English subtitles

Umut is een zachtaardige eindexamenstudent
die probeert een rustig leven te leiden in een
gecompliceerde wereld. Zijn ouders, Selma
en Sinan, kunnen elkaar na jaren van huwelijk
nog moeilijk verdragen en hebben daardoor
weinig oog voor wat er in Umut omgaat.
Wanneer er een gerucht rond gaat over zijn
geaardheid, weigert Umut daar commentaar
op te geven, het gaat immers niemand wat
aan. Kort daarop verdwijnt niet alleen het
gerucht, maar ook Umut. Terwijl bezorgde
Selma en Sinan op zoek gaan naar hun zoon,
beseffen ze dat ze eigenlijk zichzelf verloren
hebben.
The film focuses on the life of a family that
is not satisfied with their lives. Selma and
Sinan are a couple who, after many years of
marriage, now find it difficult to endure each
other. Umut, the son of the house, is after
to prove himself. At the end of high school,
rumors start circulating about Umut being
homosexual. While Selma and Sinan are try
ing to cope with their tiring marriage, Umut
suddenly disappears at the same time the
rumors do. While Selma and Sinan are look
ing for their son, they realize that they have
actually lost themselves.

(jie da huan xie)

Taiwanees en Mandarijn gesproken, Engels ondertiteld
Taiwanese and Mandarin, with English subtitles

Shakespeare’s origineel speelde al met
genderrollen; het ging immers over de op
bloeiende liefde tussen Orlando en Rosa
lind, die als man vermomd is. Maar in deze
adaptatie wordt dat nog eens versterkt: alle
hoofdrollen worden door vrouwen gespeeld.
Met energie en veel plezier wordt een wereld
neergezet van neon-verlicht Taipei, met ma
gische interventies naast actie, gevechten en
familie-vetes. Dus eigenlijk alles wat bij een
goede Shakespeare hoort, maar dan helemaal
klaar voor een non-binaire en wervelende
versie van nu. Puur genieten!
This reworking of Shakespeare’s play tells
of the love blossoming between Orlando
and Rosalind, who is disguised as a man.
The filmmakers opted for the lovebirds to be
played by women, subverting Shakespeare’s
era when all roles were played by men. This
colorful, energetic film follows Orlando and
Rosalind and three other potential couples
in their search for one another. Fairy-tale
settings, magical meetings, cryptic messages,
but also fights, kidnappings and family feuds.
The film upends the binary world, making it
a loving spectacle with plenty of music and
poppy design.

BORN TO BE HUMAN
Taiwan 2021, 105 min, Lily Ni
Mandarijn gesproken, Engels ondertiteld
Mandarin, English subtitles

Shi-Nan is een 14-jarige jongen die een meta
morfose ondergaat zonder te beseffen wat er
aan de hand is. Een dokter stelt de diagnose
‘stoornissen in de geslachtsontwikkeling’ –
hij is intersekse. Zonder Shi-Nan te raadple
gen, besluiten zijn ouders op aandrang van de
arts om een ‘geslachtsaanpassende operatie’
te accepteren, waarbij Shi-Nan wordt omge
doopt tot een meisje met de naam Shi-Lan.
De familie verhuist naar een nieuwe stad
om een nieuw leven te beginnen, maar kan
Shi-Lan de transformatie zelf wel omarmen?
Deze film legt met het fictieve, maar niet
ongewone verhaal van een intersekse kind
de kijker ethische vraagstukken voor rond
identiteit en zelfbeschikking.
14-year-old Shi-Nan undergoes a metamor
phosis without realizing what is going on.
Taken to a doctor he is diagnosed with ‘Dis
orders of Sex Development’ – he is intersex.
Without consulting the boy, the parents decide
to go along with the doctor’s insistence on sex
reassignment surgery. The family moves to a
new city where the child will be raised as ShiLan, a girl. But can Shi-Lan truly embrace
the transformation? Through this fictional,
but not uncommon story of an intersex child,
viewers are presented with ethical questions
regarding identity and autonomy.
Co-presenter

Co-presenter:
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BRIDESMAN

VS 2021, 60 min, John Onieal
Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

In deze allereerste door Grindr geproduceerde
serie steelt komiek Jimmy Fowlie de show als
de schaamteloos egoïstische homoseksuele
man Terry die zijn beste vriendin Judith bij
staat om haar huwelijk voor te bereiden. Bij
het zien van de té knappe bruidegom in spe is
een radicaal besluit direct genomen. Terry wil
de bruidegom voor zichzelf en zal er in het
geheim alles aan doen om de trouwceremonie
te voorkomen. Razendsnelle komedie vol
heerlijke oneliners, faghags, en een sexy
Uber-chauffeur.
This fast paced episodic follows Terry,
the shamlessly self-absorbed gay man-ofhonor intent on stealing away his best friend
Judith’s husband-to-be before the couple can
make their vows. Don’t miss this chance to
watch the entire, first-ever series produced
by Grindr, starring comic Jimmy Fowlie and
filled to the brim with priceless sight gags and
endlessly quotable dialogue.

CAMILA COMES OUT
AT NIGHT

COLORS OF TOBI

Argentinië 2021, 100 min,
Inés Barrionuevo

Hongaars gesproken, Engels ondertiteld
Hungarian, with English subtitles

(camila saldrá esta noche)

Spaans en Engels gesproken, Engels ondertiteld
Spanish and English, with English subtitles

Door een ernstig zieke grootmoeder moet
Camila gedwongen naar Buenos Aires
verhuizen. Haar openbare school verruilt
ze bijgevolg voor een conservatieve privéinstelling. Het meisje zit van de ene op de
andere dag zonder vrienden en ook op haar
alleenstaande moeder hoeft ze niet te rekenen.
Camila’s felle persoonlijkheid wordt door
haar omgeving zwaar op de proef gesteld.
Daarnaast ontdekt ze haar gevoelens voor
Clara, een klasgenootje met een geheim. Een
feministische revolutie staat op het punt te
beginnen.
When her grandmother becomes seriously
ill, Camila is forced to move to Buenos Aires,
leaving behind a liberal public high school
for a scholastic, traditional private institu
tion. Suddenly a senior without any friends,
and with her single mother caught up in
family affairs; Camila’s fierce yet immature
temperament is put to the test as she deals
with the jarring change of scenery. During all
this, she discovers her feelings for Clara, a
classmate with a secret. A feminist revolution
is about to break loose.

Hongarije 2021, 81 min,
Alexa Bakony

Luisteren, tederheid, openheid en empathie:
woorden die alles zijn voor het gezin waarin
de 16-jarige Tobi de kans krijgt op te groeien.
Een zeldzame kans, volgens zijn vrienden,
voor elke queer die in het ultraconservatieve
en fobische Hongarije van Viktor Orbán
woont. Van de dorpswoning tot de brui
sende stad Boedapest, Tobi stelt vragen bij
etiketten die opgeplakt worden, zoekt naar
uitdrukkingen, leeft in meerdere schakerin
gen van zichzelf. Een intieme observatie en
een geslaagde duik recht in het hart van een
fascinerende identiteitsreis.
Een aangrijpende docu over een transgender
/ non-binair persoon en een prachtig portret
van een opmerkelijke moeder en vader die
zich met moed en trots bevrijden van vast
geroeste gedachten.
There is a tiny village in Hungary, where
Éva and her family live. Her 16-year-old
child recently came out as transgender
and lives by his chosen name of Tobi. After
the initial shock, the whole family comes
together to support him. Tobi is determined
to become a man biologically all while he
struggles growing up. Éva is trying hard to
be the mother her son needs while Tobi starts
questioning the boundaries he set up for
himself as a transgender man.

COMETS
(kометы)

Georgië 2019, 71 min,
Tamar Shavgulidze
Georgisch gesproken, Engels ondertiteld
Georgian, with English subtitles

Jaren verstreken sinds Irina en Nana door
omstandigheden gescheiden werden. Maar de
herinneringen aan de warme zomeravonden in
Tbilisi zijn levendig. Dertig jaar na dato keert
Irina terug naar het zomerhuis van haar jeugd,
de plek waar Nana haar leven opbouwde en
waar ze nog steeds woont met haar dochter.
De gelegenheid voor beide vrouwen om zich
te verzoenen met hun verleden. Een teder en
magnifiek werk, gedragen door twee sublieme
actrices.
Three decades after their separation, Irina
and Nana remain mesmerized by memories
of earlier days in Tbilisi, but when Irina
returns to the small community she is forced
to reconcile with the past and their complex
feelings. A tender and magnificent film featur
ing two sublime actresses.

Transforming WOrds

Verhalen roepen beelden op. Een filmscript start met geschreven taal voor het in beeldtaal wordt omgezet.
Film en literatuur zijn altijd al een vruchtbaar duo geweest: toneelstukken, romans, poëzie en spoken word
– ze hebben allemaal tot films geleid die soms dicht bij het geschreven woord blijven, en er dan weer een
compleet andere interpretatie van geven. In alle gevallen ontstaan nieuwe, unieke meesterwerken die een
extra dimensie aan het origineel geven.
AS WE LIKE IT

LA SANTA PICCOLA

Waar Shakespeare’s origineel al
met genderrollen speelde, gaat deze
moderne niet-binaire adaptatie een
stap verder met onder andere een all
female cast.

Geïnspireerd op een kort verhaal
waarin twee onafscheidelijke
boezemvrienden nieuwe kansen in
het leven krijgen nadat het zusje van
een van beiden wonderen begint te
verrichten.

Taiwan 2021, 107 min,
Chen Hung-i / Muni Wei

BEYTO

Zwitserland 2021, 98 min, Gitta Gsell

Als de enige zoon van een Turks
migrantengezin verliefd raakt op zijn
zwemcoach stort hun wereld in en
nemen ze in deze boekverfilming hun
toevlucht tot een list.

FIREBIRD

Estland / VK 2021, Peeter Rebane

Een getroebleerde soldaat gaat, op
het hoogtepunt van de Koude Oorlog,
een verboden driehoeksverhouding
aan met een dappere gevechtspiloot
en de vrouwelijke kameraad.
Gebaseerd op de memoires van
Sergej Fetisovs.

Italië 2021, 97 min, Silvia Brunelli

SUMMERTIME

VS 2020, 95 min, Carlos López Estrada

Magisch-realistische queer film met
spoken word als vertelstijl, waarin
de levens van 25 jongeren elkaar
kruisen; poëzie geeft uitdrukking aan
wat hen bezighoudt.

NARCISSUS AND
GOLDMUND

NO STRAIGHT LINES:
THE RISE OF QUEER
COMICS
VS 2021, 79 min, Vivian Kleiman

THE SCHOOLMASTER
GAMES
Zweden 2021, 82 min, Ylva Forner

Verfilming van een populaire roman
vertelt een intrigerend verhaal van
een jongensschool waar alles draait
om seks en macht.

Documentaire toont vijf vooruitstre
vende en baanbrekende cartoonisten
die alle denkbare taboes getekend in
beeld brachten en biedt een uniek, on
gecensureerd kijkje in het LGBTQ+ basisIn samenwerking met:
leven vanaf de jaren zeventig.

THE CAPOTE TAPES

VS / VK 2019, 98 min, Ebs Burnough

Deze fascinerende documentaire
onderzoekt de impact van Truman
Capote’s explosieve onvoltooide roman
Answered Prayers en geeft een gelaagd
beeld van Capote als queer icoon.

COP SECRET

IJsland 2021, 98 min,
Hannes Þór Halldórsson
IJslands gesproken, Engels ondertiteld
Icelandic, with English subtitles

De keiharde politieman Bússi heeft weliswaar
een drankprobleem, maar weet de orde te
handhaven in zijn ruige buurt. Als een nieuwe
superschurk de stad onveilig maakt, moet hij
gedwongen samenwerken met zijn aartsrivaal,
ex-fotomodel met vierkante kaaklijn en
voorbeeldige agent Hördur uit de rijke buur
gemeente. Tussen de rondvliegende kogels en
explosies bloeit er iets moois op.
Deze actiefilm maakt uitbundig gebruik van
alle clichés die je kunt bedenken: achtervol
gingen, genadeloze schurken, homo-erotische
subtext; en doet er vervolgens nog een schep
je bovenop. Het camerawerk geeft Reykjavik
de allure van Los Angeles in deze heerlijke
buddy movie, geregisseerd door Hannes Þór
Halldórsson. Leuk weetje: Hannes was ook
nog eens de nationale keeper van IJsland.
Cop movie cliches have been sent up before,
but this Icelandic action comedy takes the
homoerotic subtext of so many buddy movies
and unapologetically comes out all guns
blazing. Rival law enforcers, rough-edged
slugger Bússi and slick ex-model shooter
Hördur reluctantly join forces to stop crimi
nal mastermind Rikki Ferrari. Desperate as
they are to stop Ferrari’s bank heists, they
may just, despite Bússi’s initial denial, want
each other even more.
Fun fact: director Hannes Þór Halldórsson
was also goalkeeper for Iceland’s national
soccer team.

Duitsland / Oostenrijk 2020, 110 min,
Stefan Ruzowitsky

Epische bewerking van Herman
Hesse’s roman waarin een intieme
vriendschap ontstaat tussen de
rusteloze Goldmund en de zeer
religieuze Narcissus.

CUT!

(¡corten!)

Spanje 2021, 78 min, Marc Ferrer

DAWN, HER DAD
& THE TRACTOR

DEATH AND BOWLING

Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

Een ontroerende en eigenzinnige film over
twee trans mannen die elkaar ontmoeten op
de begrafenis van de aanvoerder van een
lesbische bowlingcompetitie in Los Angeles.
De film verkent op behendige wijze dood,
verlangen en verdriet terwijl we getuige zijn
van een bijzonder mooie, zelden vertoonde
romance tussen twee trans mannen. G
 emaakt
door en met in de hoofdrollen een groot
aantal trans personen, is het tevens een
prachtige reflectie op hoe trans representatie
kan werken.

Spaans gesproken, Engels ondertiteld
Spanish, with English subtitles

Canada 2021, 90 min,
Shelley Thompson

Marcos is wat je noemt een behoorlijk
geflopte filmregisseur, maar blijft trouw aan
zijn genre: de ‘giallo’, een mix van detective,
horror, slasher en sexploitation. En in zijn
geval ook nog eens queer. De opnames van
zijn nieuwe film zijn nauwelijks begonnen of
een serie van gruwelijke moorden vindt plaats
in Barcelona, en lijken allemaal met hem in
verbinding te staan. Begint de plot zich met
zijn werkelijkheid te mengen?
Wees gewaarschuwd, op een emmertje bloed
meer of minder wordt niet gekeken in deze
genre-bender waarin je echo’s herkent van
het vroege werk van John Waters; met veel
plezier gemaakt op een minimaal budget is dit
queer trash zoals queer trash hoort te zijn.

Voor de begrafenis van haar moeder gaat
Dawn terug naar haar familie. Dat valt niet
gelijk bij iedereen in goede aarde – Dawn was
vroeger namelijk Donald. Terwijl haar zus al
snel bijdraait, heeft haar vader er meer moeite
mee. En ook het kleine Canadese dorp rea
geert verdeeld. Een oude tractor kan helpen
verschillen te overbruggen.
Met flair gedraaid en met een mooie rol
van actrice Maya Henry als Dawn, die zelf
verslag uitbracht van haar transitie voor
honderdduizenden fans op Youtube. Liefde
vol, grappig, met een serieuze ondertoon
breekt de film een lans voor tolerantie, ook op
het Canadese platteland.

Marcos, a rather unsuccessful film d irector,
is immersed in the shooting of his new film,
a queer ‘giallo’ (a mix of detective, horror,
slasher and sexploitation), when a series
of terrible murders starts to happen in
Barcelona, and all of them seem to be traced
back to him. The film combines genres as far
apart as terror and comedy, about a director
vampirized by cinema who, despite being
despised because of his films, needs to keep
making them in order to live.
Be warned: this movie doesn’t mind a bucket
of blood or two. It also features echoes of
John Waters’ early work: made with lots of
fun and a minimal budget. It’s queer trash as
queer trash is supposed to be.

When a young woman with a startling resem
blance to John Andrew’s wife Miranda ap
pears days before her funeral, John Andrew
begins an odyssey towards understanding.
His son Donald is now Dawn, home to mourn
her mother and repair the estrangement with
her Dad. An ancient tractor becomes a focus
for the mechanically-minded Dawn, but John
Andrew’s long-simmering resentments about
the tractor heighten family tensions. As they
restore the family tractor, Dawn and her Dad
cautiously rebuild their relationship and come
to understand the mechanics of the heart.

VS 2021, 64 min, Lyle Kash
Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

In this touching, quirky fictional meta-critique
on trans representation, a transgender actor
struggles with what it means to be seen after
the beloved captain of his lesbian bowling
league dies and a mysterious stranger shows
up at the funeral.
Made by and starring a multitude of trans
individuals, the film deftly explores death,
desire, and grief as a milieu of trans experi
ence, feeling, and poetics.
Co-presenter:

THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY
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TICKETS & INFO FILMTHEATER
BIOSCOOP HET KETELHUIS
Pazzanistraat 4
1014 DB Amsterdam
THEATER DE KRAKELING
Pazzanistraat 15
1014 DB Amsterdam
Contact: 020 - 684 00 90
Alleen voor informatie / only for information
Reserveren is niet mogelijk / it is not possible
to make reservations over the phone

KAARTEN / TICKETS (10 MAART)
normaal / regular:
€ 15,50
reductie / discount 1: € 14,50 (Student, 65+)
Reductie / discount 2: € 12,50 (Roze Film
dagen-Member*, CJP, Stadspas met groene stip)
Tickets voor de openingsavond voorstelling
zijn inclusief 1 drankje
Tickets for the Opening Night Screening are
including first drink
Cineville is voor de Openingsavond
NIET geldig.
Cineville is not valid for the Opening Night
Screening.
*De Roze Filmdagen-Memberpas is te koop
via de Roze Filmdagen-website.

KAARTEN / TICKETS
Normaal / regular:
€ 11,00
Reductie / discount 1: € 9,00 (student, 65+)
Reductie / discount 2: € 8,00 (Roze Filmda
gen-Member*, CJP, Stadspas met groene stip)
Kinderkaartje Rikkie de Ooievaar
€ 7,50 (1 t/m 15 jaar)
Passe-partout*:
€ 220
*Helaas is het niet mogelijk om een gecom
bineerd passe-partout voor online en fysieke
vertoningen te kopen.
*Unfortunately, it’s not possible to purchase a
combined passe-partout for online and offline
screenings.

Marineterrein Amsterdam
Kattenburgerstraat 5

1018 JA Amsterdam
020 723 2550

info@pensionhomeland.com
www. pensionhomeland.com

KAARTEN / TICKETS
Normaal / regular:
€ 9,50
reductie / discount 1: € 9,00 (student, 65+)
reductie / discount 2: € 8,00 (Roze Film
dagen-Member*, CJP, Stadspas met groene stip)

Dutch DelightS

Naast de talloze internationale producties die het festival jaarlijks rijk is, zouden we bijna vergeten dat ook
genoeg bijzondere LGBTQ+ films in eigen land gemaakt worden. We zijn er trots op om ook deze editie
weer een verscheidenheid aan korte Nederlandse producties te tonen.
Een van onderstaande films maakt kans om genomineerd te worden voor de internationale Iris Prize
(Cardiff) waarvoor Roze Filmdagen een nominerend festival is. De winnaar ontvangt £30.000 om een
nieuwe film te maken.
AWAKE

FOSTER

SCIENCE AROUND US

Een nachtelijke rit: verborgen
verlangens tussen droom en realiteit.

Voor de vaders en hun pleegzonen
hangt grote verandering in de lucht.

Budi ruimt, tijdens een lastig
telefoongesprek, de rommel op van
zijn seksfeest.

Nederland 2021, 5 min, Rumi Kaul

Nederland 2021, 13 min, Jordi Wijnalda

AYOR

GLOW

Twee jongens maken tijdens de
Dodenherdenking van 1970 een
statement tegen homodiscriminatie.

Yusuf verandert in het
asielzoekerscentrum in zijn alter-ego
Grizolda.

Nederland 2021, 12 min, Tom Bakker

Nederland 2021, 10 min, Jottum Kok

BEȘ

MIJN VROUW

Asli wordt geconfronteerd met
haar eigen vooroordelen over haar
identiteit.

Inspirerende videoclip met veel
vrouwen en heel veel liefde.

Nederland 2021, 7 min, Ayla Çekin Satijn

BREATHE

Nederland 2022, 6 min, Harm van der Sanden

Coming-of-ageverhaal over twee
vrienden en hun ontluikende
verlangens.

Nederland 2021, 20 min, ARIV

SPEED LIMIT

Nederland 2021, 4 min, Zino Bakker

Love Masisi spoort je aan om je
bevrijden van negativiteit en de
twijfel aan jezelf.

Nederland 2021, 3 min, Jasha Eliane

NOVA

Nederland 2020, 11 min, Luca Meisters

THE ENDING OF
THIS VIDEO COULD
BE EXTREMELY
DISTURBING FOR YOU
Nederland 2021, 1 min, Dennis Lubbers

De titel zegt alles. Project voor meer
bewustzijn.

BEYOND THE SURFACE
Nederland 2021, 14 min, Tomas Ponsteen

Colombiaanse sekswerker Elkin
onderzoekt in Europa om zijn
genderidentiteit. (docu)

De voetbaltrainster van haar zusje
maakt in Nova nieuwe gevoelens los.

CINEVILLE
Reserveren met een Cinevillepas is helaas
NIET mogelijk. Je kan max. 1,5 uur voor
aanvang van een festivalvoorstelling een
kaartje kopen met je Cinevillepas.
WE ARE PUBLIC
Members of We Are Public can watch the
film selection of We Are Public free of
charge. For more practical information, visit
wearepublic.nl.
ONLINE VERKOOP
Kaarten voor de Roze Filmdagen
voorstellingen zijn online aan te schaffen via
de website www.rozefilmdagen.nl.
Wanneer je online kaartjes koopt, ontvang
je een bevestigingsmail met de e-ticket(s)

BEREIKBAARHEID
• Vanaf Centraal Station: bus 21, halte
Van Hallstraat of bus 22, halte Nassauplein.
• Vanaf het Centrum (via Museumplein):
tramlijn 3, halte Van Limburgstirumplein.
• Voor de actuele dienstregelingen verwijzen
wij je naar 9292.nl.
PUBLIC TRANSPORT
• From Central Station: the location is
reachable by bus 21, stop Van Hallstraat, or
bus 22, stop Nassauplein.
• From the Centre (via Museumplein):
tram 3, stop van Limburgstirumplein.
• Please go to 9292.nl for the current time
tables.
Parkeren kan in de dichtstbijzijnde
parkeergarage Westergasfabriek (Q-Park).
De parkeergarage is te besteden op de hoek
Haarlemmerweg / Van Slingelandtstraat.
Vervolgens is het een minuut of zes wandelen
door het Westerpark.
MEMBERS
De grootste korting is voor Members.
Om Member te worden, kun je tijdens het
festival een Memberkaart kopen voor het
festivalprogramma en die direct gebruiken
om gereduceerde tickets te kopen. Bovendien
steun je het festival. Gedurende het jaar krijg
je ook korting op evenementen en festivals
waar Roze Filmdagen mee samenwerkt.

uitgeprint. Perskaarthouders krijgen geen
gratis toegang.
MEMBERS
The biggest reduction is for Members. To
become a Member, you can buy a Member
card for Festival table during the festival,
and use that immediately to buy reduced
price tickets. Plus you’ll support the festival.
During the whole year you’ll also get
discounts at events and festivals with which
Roze Filmdagen collaborates. You can buy
tickets already with reduction before you
receive your physical Member card, but
you will have to show it as the door to use
the reduced-price tickets. Please be about
30 minutes early for your first screening if
you want to buy a Member card, and bring
€ 50, it will be printed out for you on the
spot. No free entry will be granted to Press
Card holders. Ketelhuis-strippenkaart is
NOT valid for the festival screenings. Once
purchased, tickets will NOT be reimbursed!
ONLINE TICKETS
You can order tickets through the website
www.rozefilmdagen.nl. When you buy tickets
online, you’ll receive a confirmation email
with the ticket as an attachment. Please
print the ticket or download them on your
phone at the door by the festival crew. Don’t
forget to take your discount card with you, if
applicable. You must show them during the
tickets check.
OFFLINE TICKETS
Tickets can be bought at the venue during
their opening hours (from about noon until
late in the evening). Screenings to tend to sell
out towards the festival, so it’s a good idea to
get tickets in advance.

Je kan al tickets met korting kopen voordat
je jouw fysieke Membercard ontvangt,
maar je moet deze wel bij de deur laten zien
om gebruik te maken van de gereduceerde
ticketprijzen.
Als je een Membercard wilt kopen, kom
dan ongeveer 30 minuten voor je eerste
voorstelling en neem € 50 mee. De
Memberkaart wordt dan ter plekke voor je

ONLINE VERTONINGEN
TICKETS ONLINE
Normaal / regular:
€ 8,50
Passe-partout*:
€ 170
*Helaas is het niet mogelijk om een
gecombineerd passe-partout voor online en
fysieke vertoningen te kopen.
*Unfortunately, it’s not possible to purchase a
combined passe-partout for online and offline
screenings.
BESTEL TICKETS
De tickets voor de online voorstellingen
zijn aan te schaffen via de website
www.rozefilmdagen.nl. Je kan meerdere films
tegelijkertijd aankopen. Nadat je het bestelen betalingsproces hebt doorlopen ontvang
je een bevestigingsmail met je tickets in de
bijlage. Voor de online vertoning volg je de
verdere stappen in die mail.
Het is helaas niet mogelijk tickets te
retourneren of te ruilen. De aankoop is
definitief zodra de betaling is verstrekt. Loopt
er toch iets mis met je bestelling, stuur dan
een mailtje met een korte omschrijving van
het probleem naar tickets@rozefilmdagen.nl.
Vermeld hierbij duidelijk om welke film en
welke speeltijd het gaat.
WE ARE PUBLIC
Leden van We Are Public kunnen gratis
naar het door We Are Public geselecteerde
filmaanbod. Ga voor meer praktische
informatie naar wearepublic.nl.

BEȘ
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KAARTEN / TICKETS
(midden-reductie / afternoon-discount)
Voor voorstellingen die op maandag t/m
vrijdag beginnen voor 18.00 uur.
For screenings starting Monday to Friday
before 18.00 hrs.

• Kaarten voor filmvertoningen in
Het Ketelhuis (en De Krakeling) kunnen
online gekocht worden en aan de kassa van
Het Ketelhuis.
• Kaarten reserveren voor Roze Filmdagenvoorstellingen is NIET mogelijk.
• Helaas is er geen gratis toegang met perspas
e.d.
• Ketelhuis-strippenkaarten zijn NIET geldig
voor festivalvoorstellingen
• Restitutie op aangeschafte kaarten is helaas
niet mogelijk
• Ruilen van aangeschafte kaarten is helaas
niet mogelijk.

in de bijlage. Print dit ticket en neem het
mee of zet het op je smartphone. Het wordt
bij de ingang van de zaal gescand door
onze servicevrijwilligers. Vergeet niet de
eventueel bijbehorende kortingskaart mee
te nemen. Deze moet getoond worden bij de
ticketcontrole.

ROZE FILMDAGEN ONLINE
De films staan voor je klaar in de online
bioscoop op de aanvangstijd die is
aangegeven in het blokkenschema.
• Klik op de link in je bevestigingsmail.
OF
• Ga naar de online bioscoop via de website
watch.rozefilmdagen.nl
• Vul links op het scherm je vouchercode in
• Log in aan de rechterzijde voor je passepartoutaccount. Zoek de gewenste film op
in de catalogus en start met kijken vanaf de
vermelde aanvangstijd.
BELANGRIJK
• Kijken in het buitenland is niet mogelijk,
vanwege licentierechten.
• Start de film binnen 60 minuten van de in
het blokkenschema vermelde aanvangstijd.
• Klik niet op de ‘back’ of ‘return’ als de film
eenmaal is gestart. Pauzeren kan wel voor
12 uur
• Zorg voor een stabiele internetconnectie.
• Maak het gezellig voor jezelf! Haal
wat snacks en drinken in huis voor een
volledige filmervaring.
HULP NODIG?
Heb je hulp nodig of kom je ergens niet
helemaal uit? Dan staan we voor je klaar
achter de schermen. Stuur ons een mailtje of
laat iets weten via WhatsApp.
tickets@rozefilmdagen.nl
WhatsApp nummer + 31 6 1277 9277

Of scan de QR-code met je mobiel
en start een gesprek

ORDER TICKETS
All online tickets are available through
the ticket shop on our website www.
rozefilmdagen.nl. You can purchase more
than one ticket at a time. After the order
and payment process are completed, you
will receive a confirmation e-mail with
your tickets attached. To access online
screenings, follow the instructions in your
confirmation e-mail.
Unfortunately it is not possible to return
or exchange your tickets. Your purchase is
definitive as soon it is confirmed. If something
unexpectedly went wrong, please send an
e-mail with a short description of the issue to
tickets@rozefilmdagen.nl. Please don’t forget
to mention the movie title and date.
ROZE FILMDAGEN ONLINE
Our online films are waiting for you in our
online movie theater and will start on specific
times as mentions in our timetable.

• Click on the link in the confirmation e-mail
OR
Access our online movie theater by visiting:
watch.rozefilmdagen.nl
• Ticket holders may enter their voucher code
on the left side of the log-in screen
• If you purchased a passe-partout, please
log in at the right side of the log-in screen.
• Select the film of your choice in the cata
logue and start watching it from the stated
time
IMPORTANT
• Watching outside of the Netherlands is not
possible due to licensing.
• Start your film within 60 min of the starting
time stated in the timetable
• Do not ‘restart’ or press ‘back’ one you
have started watching. You can, however,
pause the film for 12 hours
• Ensure that you gave a stable internet
connection.
• Make things cozy for yourself! Grab some
snacks and drinks for a complete movie
experience.
NEED HELP?
If you need help or something doesn’t work
as expected, we are there for you behind the
scenes. Send us an e-mail or drop us a line
via WhatsApp.
tickets@rozefilmdagen.nl
WhatsApp nummer + 31 6 1277 9277
OR scan the QR code with your phone
to start a conversation.
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KETELHUIS 1

KETELHUIS 2

KETELHUIS 3

do 10

10:00

STUDENTENVOORSTELLING (CL)

19:30

SWAN SONG

19:30

SWAN SONG

19:30

SWAN SONG

vr 11

15:30

RŪRANGI

15:45

MY FIONA

15:45

CROSSROADS (S)

17:30

THE SWIMMER

17:45

COUNT ON ME (S)

17:45

LANDLOCKED

za 12
zo 13
ma 14
di 15
wo 16
Do 17
vr 18
za 29
zo 20

19:30

BEY TO

19:45

MY FIRST SUMMER

19:45

THE CAPOTE TAPES (D)

21:30

ADVENTURES IN DATING (S)

21:45

GLÜCK

21:45

DEATH & BOWLING

De Kr akeling

19:30

SWAN SONG

18:00

COC-VOORSTELLING (CL)

20:30

GROSSE FREIHEIT

13:30

NICO

13:30

NICO

13:30

NICO

15:30

TO DESERVE YOU (S)

15:30

TO DESERVE YOU (S)

15:30

TO DESERVE YOU (S)

13:30

Narcissus And Goldmund

17:30

FLEE (D)

17:30

FLEE (D)

17:30

FLEE (D)

16:30

FIREBIRD

19:30

MASCARPONE

19:30

MASCARPONE

19:30

MASCARPONE

19:30

KAPANA (FREE TO BE ME - AWARD)

21:30

REBEL DYKES (D)

21:30

REBEL DYKES (D)

21:30

REBEL DYKES (D)

21:30

COP SECRET

13:30

THE CAPOTE TAPES (D)

13:45

ONE SWEET DAY (S)

13:45

BORN TO BE HUMAN

13:45

BORN TO BE HUMAN

15:30

AS WE LIKE IT

15:45

TWISTED (S)

15:45

BRIDESMAN

15:45

BRIDESMAN

17:30

THE DIVIDE

17:45

BILMEMEK

17:45

A SEXPLANATION (D)

17:45

A SEXPLANATION (D)

19:30

YOU LEARN (S)

19:45

THE FIRST DEATH OF JOANA

19:45

DEATH & BOWLING

19:45

DEATH & BOWLING

21:30

DESERTO PARTICULAR

21:45

CAMILA COMES OUT TONIGHT

21:45

RAW! UNCUT! VIDEO! (D)

21:45

RAW! UNCUT! VIDEO! (D)

09:00

SCHOOLVOORSTELLING (CL)

17:30

THE PERFECT DAVID

17:45

MY FIRST SUMMER

17:45

ONE OF US (S)

16:00

MET ZONDER BALLEN (T)

19:30

EVERY THING AT ONCE (D)

19:45

YOU'RE THE ONE (S)

19:45

DAWN, HER DAD & THE TRACTOR

19:30

MET ZONDER BALLEN (T)

21:30

MADE IN HOLLAND (S)

21:45

WANDERING HEART

21:45

MA BELLE, MY BEAUT Y

10:00

SCHOOLVOORSTELLING (CL)

10:00

SCHOOLVOORSTELLING (CL)

10:00

SCHOOLVOORSTELLING (CL)

17:30

GIVE OR TAKE

17:45

COUNT ON ME (S)

17:45

YOU LEARN (S)

19:30

FATHER AND SON (S)

19:45

THE FIRST DEATH OF JOANA

19:45

FINLANDIA

21:30

I CARRY YOU WITH ME

21:45

NO STRAIGHT LINES (D)

21:45

CUT!

17:30

DAWN, HER DAD & THE TRACTOR

17:45

POPPY FIELD

17:45

REBEL DYKES (D)

19:30

TWISTED (S)

19:45

SWEETHEART

19:45

IHLIA - VOORSTELLING (CL)

21:30

FIREBIRD

21:45

WET SAND

21:45

DESERTO PARTICULAR

10:00

SCHOOLVOORSTELLING (CL)

10:00

SCHOOLVOORSTELLING (CL)

10:00

SCHOOLVOORSTELLING (CL)

17:30

CROSSROADS (S)

17:45

ONE OF US (S)

17:45

LEADING LADIES

19:30

LA SANTA PICCOLA

19:45

CAMILA COMES OUT TONIGHT

19:45

ABNAMRO-VOORSTELLING (CL)

21:30

THE SCHOOLMASTER GAMES

21:45

THE DIVIDE

21:45

LA DOSIS

15:30

BRIDESMAN

15:45

EVERY THING AT ONCE (D)

15:45

BEAUTIFUL LIFE (S)

17:30

LES AMOURS D'ANAÏS

17:45

BILMEMEK

17:45

BORN TO BE HUMAN

19:30

WEIRD & WONDERFUL (S)

19:45

ONE SWEET DAY (S)

19:45

GIVE OR TAKE

21:30

POTATO DREAMS OF AMERICA

21:45

GLÜCK

21:45

WANDERING HEART

13:30

MA BELLE, MY BEAUT Y

13:45

A SEXPLANATION (D)

13:45

THE SCHOOLMASTER GAMES

15:30

MADE IN HOLLAND (S)

15:45

AS WE LIKE IT

15:45

THE PERFECT DAVID

17:30

MASCARPONE

17:45

YOU'RE THE ONE (S)

17:45

COLORS OF TOBI (D)

19:30

COP SECRET

19:45

MY FIONA

19:45

CHANGE THE WORLD (S)

21:30

ADVENTURES IN DATING (S)

21:45

I CARRY YOU WITH ME

21:45

WET SAND

13:30

SWEETHEART

13:45

NARCISSUS AND GOLDMUND

13:45

LANDLOCKED

15:30

FINLANDIA

15:45

LA SANTA PICCOLA

15:45

TO DESERVE YOU (S)

17:30

THE SWIMMER

17:45

POTATO DREAMS OF AMERICA

17:45

NICO

19:30

BEY TO

19:45

COMETS

19:45

RŪRANGI

21:30

THE BEST FAMILIES (+ AWARD NIGHT)

21:45

SUMMERTIME

21:45

CUT!

(D) DOCUMENTARY
(S) SHORT FILM PROGRAM
(T) THEATER
(CL) CLOSED EVENT ; NO
TICKET SALES - INVITE ONLY
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Online 1

Powered by
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SWAN SONG

vr 11

15:00

- WEEKEND TALKS (1) *

20:00

WANDERING HEART

za 12
zo 13

Online 2

20:00

SWEETHEART

(private desert)
15:00

- WEEKEND TALKS (2) *

19:00

KAPANA

19:00

MY FIONA

21:00

LA DOSIS

21:00

TWO

15:00

- WEEKEND TALKS (3) *

19:00

BILMEMEK

19:00

THE FIRST DEATH OF JOANA

21:00

THE PERFECT DAVID

21:00

REBEL DYKES (D)

ma 14

20:00

BEY TO

20:00

MA BELLE, MY BEAUT Y

di 15

20:00

MASCARPONE

20:00

CAMILA COMES OUT TONIGHT

wo 16

20:00

THE SWIMMER

20:00

COMETS

Do 17

20:00

BRIDESMAN

vr 18

15:00

- WEEKEND TALKS (4)*

19:00

GIVE OR TAKE

19:00

MA BELLE, MY BEAUT Y

21:00

RAW! UNCUT! VIDEO! (D)

21:00

SWEETHEART

15:00

- WEEKEND TALKS (5)*

19:00

LA SANTA PICCOLA

19:00

TWO

21:00

FIREBIRD

21:00

MY FIRST SUMMER

15:00

- WEEKEND TALKS (6)*

za 19
zo 20

DESERTO PARTICULAR

19:00

COP SECRET

21:00

THE BEST FAMILIES

20:00

AS WE LIKE IT

Brazilië / Portugal 2021, 120 min,
Aly Muritiba
Portugees gesproken, Engels ondertiteld
Portuguese, with English subtitles

Daniel, een 40-jarige politieman, wordt
geschorst omdat er een intern onderzoek loopt
wegens geweld. Wanneer zijn internetliefde
zijn sms’jes ineens niet meer beantwoordt,
besluit hij naar het noorden te rijden om zijn
geliefde-op-afstand te zoeken. Dit lijkt uit
zichtloos totdat er een man opduikt die zegt
dat hij de twee onder zeer specifieke voor
waarden met elkaar in contact kan brengen.
De Braziliaanse Oscarinzending voor Beste
Buitenlandse Film is een bijzonder innemend
verhaal dat vanuit twee gezichtspunten ver
teld wordt.
40-year-old Daniel has been suspended from
active police work and is under internal
investigation for violence. When Sara, his
internet love affair, stops answering his texts
he decides to drive north in search of her,
starting on what is apparently a fool’s errand.
He shows Sara’s picture around, but nobody
seems to recognize the woman. Until eventu
ally one guy pops up, saying he can put the
two in touch under very specific conditions.
This Brazilian Oscar candidate for Best
Foreign Film is a captivating story told from
two points of view.

EVERYTHING AT ONCE

FINLANDIA

FIREBIRD

Spaans gesproken, Engels ondertiteld
Spanish, with English subtitles

Spaans gesproken, Engels ondertiteld
Spanish, with English subtitles

Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

Chili / Spanje 2021, 102 min,
Alberto Fuguet

Deze film vervaagt de grens tussen traditio
nele documentaire en filmessay en observeert
het werk van twee Catalaanse fotografen en
hun visie om de seksuele aantrekkingskracht
van de gewone man te benadrukken. Paco en
Manolo, partners in werk en leven, zijn de
iconische fotografen achter KINK Magazine,
een underground fanzine dat bekend staat en
wordt bewonderd om zijn homo-erotische
esthetiek. Om beurten leggen ze hun model
len vast in intieme poses aan de hand van een
unieke signatuur. Een passend eerbetoon aan
hun vak: fotografische kunst die het menselijk
lichaam vangt in een naakt realisme dat vrij is
van vooroordelen.
A documentary slash film essay about a
singular couple, Paco and Manolo, two
Catalan photographers from the outskirts
of Barcelona, who have been together for
thirty years. Both have managed to work as a
single photographer and have captured their
imagery in KINK Magazine, an underground
photography fanzine with an essentially
Mediterranean homoerotic aesthetic. The film
gives Paco and Manolo a proper tribute to
their craft; a photographic art that captures
the human body in a naked realism that is free
from prejudice and modification.
Co-presenter:

19:00

Online 3

Mexico / Spanje 2021, 97 min,
Horacio Alcalà
Een verwoestende aardbeving raakt Oaxaca
en veroorzaakt veel slachtoffers. De schok
ken worden overal in Mexico gevoeld, en
de emotionele schokken zelfs tot in Finland.
De gevolgen zijn het grootst voor de Muxes,
mensen met het traditionele derde gender, en
niet-binaire mensen.
Dit is het uitgangspunt voor deze bijzondere
film, waarin we een groep Muxes volgen die
in hun onderhoud voorzien door het maken
van prachtige traditionele jurken, en het
verzorgen van hun ouderen. De buitenwe
reld dringt binnen in de vorm van modeontwerpers uit Europa, die de motieven van
hun gewaden willen plagiëren. Gedrenkt in
magisch-realisme is dit een film die je gezien
moet hebben.
In a small town outside of Oaxaca lives a
group of Muxes, third gender and non-binary
people, who make a living sewing and looking
after their elders. Parallel to this, fashion
designers in Spain plot a plan to appropriate
the traditional dresses that the Muxes create.
The film follows the highs and the lows of the
Muxes, indulging in their intoxicating ‘velas’
and grieving their lost loves, all in the beauti
ful setting of rural Mexico. As tragedy strikes,
the importance of kinship and chosen family
is reverberated across the town.

Estland / VK 2021, 107 min,
Peeter Rebane
Als Sergey, een jonge Russische soldaat, als
taak krijgt om piloot Roman te begeleiden op
de basis waar ze beiden zijn gestationeerd,
groeit er al snel meer tussen de twee. Maar
ook zijn vrouwelijke collega en vriendin
Luisa heeft een oogje op Sergey. Er ont
staat een gevaarlijke, maar ook opwindende
driehoeksrelatie die de mannen buiten het
waakzame oog van de KGB moeten houden.
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, is
de film een lust voor het oog. Sensueel en
weelderig gefilmd, vol erotische spanning en
oog voor drama.
On Haapsalu Air Force Base in Soviet-
occupied Estonia, Sergey is swept off his feet
by Roman, a dashing and kind lieutenant,
while fending off the romantic assumptions
of his female comrade and friend, Luisa.
Firebird has the real-life drama of Cold
War-era history and the swooning romance
of a love relegated to the shadows, always
threatening to burn through the dark.

REBEL DYKES (D)

Online 4
- ON DEMAND (24/7) -

vr 11
za 12

20:00

DEATH & BOWLING

19:00

LANDLOCKED

21:00

POPPY FIELD

19:00

FINLANDIA

21:00

A SEXPLANATION (D)
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20:00

di 15

zo 13

24/7

24/7

ON DEMAND SHORTS-PROGRAMMA’S

ON DEMAND SHORTS-PROGRAMMA’S

24/7

ON DEMAND SHORTS-PROGRAMMA’S

WET SAND

24/7

ON DEMAND SHORTS-PROGRAMMA’S

20:00

COLORS OF TOBI (D)

24/7

ON DEMAND SHORTS-PROGRAMMA’S

wo 16

20:00

NO STRAIGHT LINES (D)

24/7

ON DEMAND SHORTS-PROGRAMMA’S

Do 17

20:00

AVIVA

24/7

ON DEMAND SHORTS-PROGRAMMA’S

vr 18

19:00

PIER KIDS (D)

21:00

POPPY FIELD

24/7

ON DEMAND SHORTS-PROGRAMMA’S

24/7

ON DEMAND SHORTS-PROGRAMMA’S

24/7

ON DEMAND SHORTS-PROGRAMMA’S

za 19
zo 20

19:00

A SEXPLANATION (D)

21:00

DEATH & BOWLING

19:00

DAWN, HER DAD & THE TRACTOR

FLEE

Denemarken / Noorwegen 2021,
83 min, Jonas Poher Rasmussen

Deens, Engels, Dari, Russisch en Zweeds gesproken,
Engels ondertiteld
Danish, English, Dari, Russian and Swedish, with English subtitles

Niemand kent zijn exacte vluchtverhaal,
zelfs zijn vriend niet. Toch krijgt regisseur
Rasmussen zijn schoolvriend Amin aan het
praten over zijn pad van het Afghanistan uit
de jaren tachtig naar het Denemarken van
nu – met de belofte van volledige anonimiteit.
Rasmussen zorgt daarvoor door zijn soms
razendspannende, soms ontroerende verhaal
grotendeels te animeren. Handgetekend
schetst hij Amins tocht door het niemands
land tussen burger en illegaal, langs corrupte
Russische agenten en onmenselijke mensen
smokkelaars, levend met eindeloze verveling
en levensgevaarlijke spanning. Het is een film
die velen nog lang zal bijblijven.
An animated documentary telling the true
story about a man’s need to confront his past
in order to truly have a future. Amin arrived
as an unaccompanied minor in Denmark from
Afghanistan. Today, at 36, he is a successful
academic and is getting married to his longtime boyfriend. A secret he has been hiding
for over 20 years threatens to ruin the life he
has built for himself. For the first time, he is
sharing his story with his close friend.

GIVE OR TAKE

VS 2020, 104 min, Paul Riccio
Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

Martin is het toonbeeld van een pragmatische,
geslaagde, wat cynische New Yorker. Toch
knaagt er iets; hij voelt zich onthecht. Vooral
van zijn vader, Kenneth, een afstandelijke
man die hij nooit begrepen heeft. Al helemaal
niet nadat Kenneth op latere leeftijd uit de
kast kwam en een nieuw leven begon met
Ted. Als Kenneth overlijdt, gaat Martin naar
het huis in Cape Cod om het te verkopen,
maar zal daar moeten leren omgaan met Ted
en met de herinnering aan en het verlies van
de man van wie ze beiden hielden.
When a successful but disillusioned New
Yorker’s father dies, he goes home to Cape
Cod and prepares the house for sale while
sharing it with his father’s temperamental
live-in boyfriend. Grieving, they circle each
other, butt heads, and negotiate how to
remember the man they both loved, and the
significance of what he left behind.

GLÜCK

GROSSE FREIHEIT

Duitsland 2021, 89 min, Henrika Kull

Oostenrijk 2021, 116 min,
Sebastian Meise

(bliss)

Duits, Engels en Italiaans gesproken, Engels ondertiteld
German, English and Italian, with English subtitles

Sascha werkt al vele jaren in een Berlijns
bordeel. Maria is het nieuwe meisje, ze
is onafhankelijk, buitenbeentje en queer.
Sascha wordt onmiddellijk aangetrokken
tot dit anders-zijn, Maria is op haar beurt
gefascineerd door Sascha’s opperste gemak.
De aantrekkingskracht wordt een liefde die
anders werkt dan alles wat ze eerder hebben
meegemaakt. Maar het geluksgevoel begint
al snel wat barsten te vertonen: voor beiden is
het lastig om hun hele ziel en zaligheid bloot
te geven.
In a world where their femininity is con
sidered a commodity, two sex workers fall
in love with each other. Behind the closed
doors of a Berlin brothel and inside private,
domestic spaces Maria and Sascha can define
pleasure on their own terms. However, used
to catering to the specific needs of clients,
they are less adept at articulating their own.

(great freedom)

Duits gesproken, Engels ondertiteld
German, with English subtitles

Hans, die de concentratiekampen heeft
overleefd, wordt in het naoorlogse Duitsland
keer op keer in de gevangenis gegooid omdat
hij homoseksueel is en dat nog strafbaar is
onder Paragraaf 175. Tijdens een mentaal en
fysiek zware celstraf van 20 jaar is zijn enige
houvast celgenoot Viktor, een veroordeelde
moordenaar; de aanvankelijke afkeer tussen
beide mannen gaat gaandeweg over in liefde.
Grosse Freiheit won de juryprijs in Cannes en
is de Oostenrijkse Oscarinzending voor Best
International Feature.
After having survived internment camps,
Hans is imprisoned again and again in postwar Germany for being homosexual. Due to
Paragraph 175 his desire for freedom is sys
tematically destroyed through mistreatment
behind cell doors. The one steady relationship
in his life becomes his long time cell mate,
Viktor, a convicted murderer. What starts as
revulsion grows into something called love.
Grosse Freiheit won the jury prize at Cannes
and is the Austrian Oscar candidate for Best
International Feature.

*‘Weekend Talks’ zijn gratis te bekijken via rozefilmdagen.nl
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IHLIA LGBT Heritage is dé erfgoedinstelling met een
toonaangevende collectie over de lhbti-gemeeschap.
Door te verzamelen en toegankelijk te maken
garandeert IHLIA het behoud van de geschiedenis voor
de toekomst. IHLIA brengt de lhbti-geschiedenis tot
leven!

Steun het werk van IHLIA en word Vriend(in)!
De Stichting Vrienden van IHLIA (VvI) werft donaties
om haar werk mogelijk te blijven maken.
Je wordt al Vriend(in) voor slechts € 35 per jaar.
Vul het formulier in op
www.ihlia.nl/informatiebalie/vrienden-van-ihlia/

I CARRY YOU WITH ME
(te llevo conmigo)

Mexico / VS 2020, 111 min,
Heidi Ewing
Spaans en Engels gesproken, Engels ondertiteld
Spanish and English, with English subtitles

Een ambitieuze chef-kok en een leraar uit
het provinciale Mexico ontmoeten elkaar
in een ondergrondse homobar en worden
verliefd. Ze beginnen een relatie die meerdere
decennia zal duren. Onder maatschappelijke
druk emigreren ze naar New York, op
zoek naar een beter leven, maar niets zal
daar nog hetzelfde zijn. In dit op waarheid
gebaseerde epische verhaal worden de twee
geliefden, Iván Garcia and Gerardo Zabaleta,
belichaamd door de echte mannen in het
documentaire-heden en door acteurs in
flashbacks.
An epic love story spanning decades is
sparked by a chance encounter between an
ambitious chef and a teacher in provincial
Mexico. The instant chemistry in a gay bar
between Iván and Gerardo (embodied by the
real-life men in the documentary present and
by actors in flashbacks) turns into a harrow
ing tale of complicated timing and seizing
opportunity, which eventually crosses over
from Puebla, Mexico to New York City.

KAPANA

Namibië 2020, 60 min,
Philippe Talavera

Engels, Afrikaans en Oshiwambo gesproken, Engels ondertiteld
English, Afrikaans, Oshiwambo, with English subtitles

Dit is de eerste Namibische film die een queer
liefdesverhaal vertelt. In een land waar rela
ties tussen mensen van hetzelfde geslacht nog
steeds strafbaar zijn, beginnen twee mannen
een verhouding: George is een verzekerings
agent uit de middenklasse die redelijk open
is over zijn homoseksualiteit, Simeon is een
marktkoopman en zit diep in de kast. Beiden
worden op hun eigen manier uitgedaagd om
maatschappelijke verwachtingen en stigma’s
te trotseren.
This is the first ever Namibian film telling a
queer love story. In a country where sodomy
is still a crime and same-sex relationships
are stigmatized, two lives intersect: George,
an out middle-class insurance broker living
in central town, Windhoek, and Simeon, a
closeted kapana seller who lives in Katutura,
Windhoek’s township. Two secrets. One un
likely meeting in a bar.

Collecting the past and present informs
and inspires the future

LA DOSIS

LA SANTA PICCOLA

Argentinië 2020, 93 min,
Martín Kraut

Italië 2021, 97 min, Silvia Brunelli

(the dose)

Spaans gesproken, Engels ondertiteld
Spanish, with English subtitles

De ervaren verpleger Marcos doet al jaren de
nachtdienst in een privékliniek. Rustig en be
trouwbaar, toegewijd aan zijn patiënten. Toch
heeft hij een geheim: hij pleegt euthanasie
op ongeneeslijk zieken. Dan komt Gabriel in
de kliniek werken, een knappe en charmante
verschijning die zijn positie bedreigt. Ook
Gabriel lijkt echter het leven van patiënten
te beëindigen, maar met veel duisterder
motieven.
De wat macabere setting maakt al snel plaats
voor sterke homo–erotische ondertonen, in
een thriller die ongemakkelijke vragen stelt
over medische ethiek, mannelijkheid en de
gevaarlijke kanten van seksueel verlangen.
Marcos is an experienced nurse who works
the night shift at a private clinic. He is ap
plied and professional but has a secret: in
some extreme cases he applies euthanasia.
Gabriel, a new nurse, shakes the sector: he
is young, intelligent and beautiful. He soon
deciphers Marcos’ secret by progressively
taking control of his life. Marcos retracts
until he discovers that G
 abriel also kills, but
capriciously.
This homo-erotic thriller that poses uncomfort
able questions about medical ethics, masculin
ity and the dangerous sides of sexual desire.

(the miracle child)
Italiaans gesproken, Engels ondertiteld
Italian, with English subtitles

Mario en Lino zijn twee onafscheidelijke
vrienden in een zonnige wijk in Napels waar
iedereen elkaar kent. Zij leiden een een
tonig leven in hun buurt. Tot alles veran
dert: Annaluce, Lino’s kleine zusje, begint
wonderen te verrichten en wordt van het een
op het andere moment de beschermheilige
van de wijk. Voor Mario en Lino gebeurt het
ondenkbare: een deur opent naar een nieuwe
wereld waarbij ze alles riskeren. Zelfs het
belangrijkste dat ze hebben: hun vriendschap.
Eentje die in ieder geval voor Mario veel
verder gaat dan broederschap en voor ons
een van de meest intense seksscènes van het
festival oplevert.
Mario and Lino, two inseparable friends, live
day by day in the monotony of neighborhood
life of Naples. Until everything changes:
Annaluce, Lino’s little sister, starts to make
miracles and overnight becomes the patron
saint of the district. For Mario and Lino, the
unthinkable happens as a door opens to a
new world that will lead them to take differ
ent paths, risking everything, even the most
important thing they have: their fraternal
friendship. A friendship that at least for
Mario stretches fay beyond that, resulting in
one of the festival’s most intense sex scenes.

Co-presenter:

My body, my temple

De huidige maatschappij heeft een verwarrende en tegenstrijdige omgang met expliciet zichtbare
seksualiteit en lichamelijkheid. Aan de ene kant een nieuw soort preutsheid, waarin een redelijk
onschuldig kinderprogramma met blote mensen tot verhit debat leidt, en waar zelfs op Pridemanifestaties geprobeerd wordt de fetisj-community minder zichtbaar te maken. Aan de andere
kant staat het internet vol met instant-toegankelijke porno, met zeker niet altijd wenselijke
gevolgen voor het zelfbeeld. Tegelijk is er ook toenemend verzet tegen het ideaalbeeld van de
slanke, gespierde of anderzijds genormeerde lichamen. In zowel documentaires als features
worden de verbanden tussen seks, identiteit en transformatie op originele wijze onderzocht.
A SEXPLANATION
VS 2021, 85 min, Alex Liu

Onderzoeks-documentaire die
met veel humor de seksuele
schaamtecultuur blootlegt.

BORN TO BE HUMAN
Taiwan 2021, 105 min, Lily Ni

De film legt met het fictieve verhaal
van een intersekse persoon ethische
vraagstukken voor en toont mogelijke
gevolgen van keuzes die door derden
worden gemaakt of opgelegd.

EVERYTHING AT ONCE

Chili / Spanje 2021, 102 min, Alberto Fuguet

Observatie van het werk van twee
Catalaanse fotografen die de seksuele
aantrekkingskracht van de gewone
man te benadrukken.
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FINLANDIA

THE PERFECT DAVID

Magisch-realisme ondersteunt de
kleurrijkheid van een gemargi
naliseerde groep, de Muxes – het
traditionele derde geslacht en nietbinaire mensen.

Obsessieve bodybuilder streeft een
geïdealiseerd lichaam na, maar
zijn omgeving twijfelt aan zijn
mannelijkheid.

Mexico / Spanje 2021, 97 min,
Horacio Alcalà

Argentinië / Uruguay 2021, 75 min,
Felipe Gomez Aparicio

GLÜCK

Zweden 2021, 82 min, Ylva Forner

Homoseksualiteit is de norm,
erotische verlangens en
machtsspelletjes lijken op het
lesrooster te staan.

LEADING LADIES

LES AMOURS D’ANAÏS

Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

Spaans gesproken, Engels ondertiteld
Spanish, with English subtitles

Frankrijk 2021, 98 min,
Charline Bourgeois-Tacquet

VS 2021, 82 min, Tim Hall
Na de dood van zijn moeder wordt Nick, op
aandringen van zijn vrouw, herenigd met zijn
transgender ouder die sinds haar transitie leeft
als Briana. Ze hebben elkaar jaren niet gezien,
maar maken met ietwat tegenzin een roadtrip
om aan de laatste wens van Nicks moeder te
voldoen; haar as verstrooien voor de kust van
Georgia. Tijdens de autorit is er te veel tijd
om het gecompliceerde verleden tussen de
twee onbesproken te laten, dus al snel botsen
Briana en Nick en lijkt de reis voortijdig te
worden afgeblazen. Dit mooie ouder-kind
drama met veel herkenbaar onverwerkt
verleden is het speelfilmdebuut van trans
gender activist Delia Kropp, in de hoofdrol
als Briana.
Nick, a chef on the brink of opening his first
restaurant, struggles to put his life back
together following the loss of his mother.
At his wife’s urging, he reluctantly reaches
out to Briana, his estranged, transgender
parent. Seeking closure with both parental
relationships, he invites Briana to join him
on St. Simons Island, Georgia to scatter his
mother’s ashes. As they journey across the
American Southeast, Nick and Briana must
come to terms with the rocky emotional
terrain of their pasts. This touching and
relatable roadmovie is the feature film acting
debut of transgender activist Delia Kropp,
starring as Briana.

Duitslands 2021, 89 min, Henrika Kull

Sacha en Maria zijn sekswerkers
en gebruiken hun lichaam om geld
te verdienen. Maar hoe scheiden
ze werk en intimiteit wanneer ze
verliefd op elkaar worden?

RAW! UNCUT! VIDEO!
VS 2021, 79 min,
Ryan A. White / Alex Clausen

Over de opkomst en ondergang van
de homopornostudio Palm Drive
Video. Ontstaan uit de aids-epidemie
werden safe sex en sex positivity
gepromoot.

THE SCHOOLMASTER
GAMES

LANDLOCKED

Colombia 2021, 81 min, Ruth Caudeli
Lang bewaarde geheimen en nieuwe leugens
komen aan het licht tijdens een etentje onder
vijf queer vriendinnen. Diana, Ana, Silvia en
Ana María vieren dat Marce terug is. Maar
waarom is ze überhaupt vertrokken en waar
was ze naartoe? Deze op improvisaties geba
seerde film slaagt erin om met elke onthulling
een meer intieme, maar ook duisterdere set
ting te creëren. Een intens hedendaags drama
over de complexe relaties tussen vrouwen.
Based on improvisations, this film reflects
how guilt affects us in different ways based
on our perspective or memories. A welcome
dinner with five queer women is the excuse
to discover that we always keep a secret from
those who know us the best. Like a classic
murder mystery, they all descend upon a
single house, sly and sexy, edgy with guilt.
As we relive the party through each woman’s
eyes, every offhand comment takes on new
color, every stray touch and wine glass tipped
back careening them toward a point of no
return.

(anaïs in love)

Frans gesproken, Nederlands ondertiteld
French, with Dutch subtitles

De rusteloze Anaïs is 30 en rent en vliegt door
een chaotisch leven vol financiële problemen.
Ze ontmoet Daniel, die vindt ze wel leuk.
Maar Daniel woont samen met Emilie, en die
is voor Anaïs nog vele malen leuker. Anaïs
raakt stapelverliefd op deze haast onbereik
bare, wat oudere prachtige schrijfster. In deze
romantische comedy over het grote verlangen
haalt Anaïs alles uit de kast om de intrige
rende Emilie te veroveren.
This delightful romantic comedy follows
Anaïs, a restless 30-year old woman running
through a life filled with chaos and financial
struggles. She meets the older Daniel. But
Daniel lives with Emilie - whom Anaïs also
falls for. She gives her all to enchant the
intriguing older writer.

MA BELLE, MY BEAUTY
VS / Frankrijk 2021, 95 min,
Marion Hill
Engels en Frans gesproken, Engels ondertiteld
English and French, with English subtitles

Lane, Bertie en Fred deelden ooit een poly
amoreuze relatie in New Orleans, totdat Lane
uit hun leven verdween. Twee jaar later zijn
Bertie en Fred getrouwd en wonen op het
platteland van Zuid-Frankrijk. Wanneer Lane
onverwachts opduikt in Bertie’s idyllische
nieuwe leven, vindt ze haar voormalige
geliefde heel anders dan ze zich herinnert.
Lane probeert hun oude, zorgeloze dynamiek
opnieuw te vormen, in de hoop dat haar
terugkeer Bertie’s humeur zal verlichten.
Maar het lijkt erop dat de tijd niet alle won
den heeft genezen.
A surprise reunion in the South of France
reignites passions and jealousies between
two women who were formerly polyamorous
lovers. Is Bertie more whole when she shares
her heart solely with her husband in their
country house in the south of France? Or
is their relationship improved with their
former ex, Lane, in the picture? The answers
continually surprise in this film tackling the
layered realities of attraction, connection,
and polyamory as Bertie struggles in search
of her authentic voice.

Skin Talk
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MASCARPONE

MY FIONA

MY FIRST SUMMER

Italië 2021, 100 min,
Alessandro Guida / Matteo Pilati

Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

(maschile singolare)

Italiaans gesproken, Nederlands ondertiteld
Italian, with Dutch subtitles

Het leven van de dertigjarige Antonio staat
op z’n kop nadat hij plotseling door zijn
vriend wordt gedumpt. De Italiaan moet van
de ene op de andere dag op zoek naar nieuwe
woonruimte, een nieuwe baan en een nieuwe
levensinvulling. Al snel vindt hij een woon
ruimte in het appartement van de levens
lustige en seksueel actieve Denis en begint te
werken in de bakkerij van de knappe Luca. Is
hij in deze wereld vol (letterlijke en figuur
lijke) lekkernijen toch niet zo afhankelijk als
hij dacht?
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In this sensual journey, a freshly dumped
Antonio needs to re-invent himself completely.
He is guided by his sex positive roommate
and his very attractive boss at a bakery. The
whiff of independence wakes Antonio up
to many delicious possibilities. As hot as it
is heartwarming, Mascarpone is a Romeflavored treat that celebrates unexpected
bonds and the special taste of making it on
your own.

VS 2021, 87 min, Kelly Walker
Beste vriendinnen Jane en Fiona hebben
alles samen gedaan sinds de kleuterschool.
Na Fiona’s plotselinge zelfmoord blijft Jane
radeloos en stuurloos achter. Haar enige
manier om alles op een rijtje te zetten is door
Fiona’s weduwe Gemma te helpen met de
zorg voor hun jonge zoon Bailey. De twee
vrouwen zijn elkaars tegenpolen en hebben
niets gemeen, behalve hun gedeelde verdriet
en liefde voor Fiona. Maar als Jane’s hulp
enige stabiliteit biedt, begint Gemma zich tot
haar aangetrokken te voelen en ontstaat er een
onverwachte intimiteit tussen hen.
After Fiona’s death, Jane, her long-time
bestie, begins to act as a substitute for her
in increasingly discomfiting ways, leading
Jane to question many things, including her
sexuality, as she becomes enmeshed in the
life of Fiona’s widow, Gemma. As Jane and
Gemma clash over the care of Fiona’s son
and desperately look for someone to blame,
a paradox emerges: they are growing both
closer and further apart.

Australië 2020, 78 min, Katie Found
Claudia is door haar moeder geïsoleerd opge
voed in een afgelegen huis op het platteland.
Emotioneel niet toegerust om haar moeders
zelfmoord het hoofd te bieden, verstopt de
tiener zich in het bouwvallige huis, haar
geliefde hond als enige gezelschap – totdat de
pittige Grace haar leven binnenstroomt. Maar
hun idyllische zomer kan niet eeuwig duren.
Is Grace’s liefde sterk genoeg om Claudia
overeind te houden wanneer de volwassen
wereld hen nadert?
16-year-old Claudia has grown up in
isolation from the outside world. Stranded on
a remote property after her mother’s suicide,
she finds herself unequipped to manage this
new reality. Retreating in the shabby house,
she is shocked when Grace, a spirited local
teen, appears in the garden like a mirage, a
breath of fresh, sugary air. Can their summer
romance withstand the approaching of
adulthood?

NARCISSUS AND
GOLDMUND

Duitsland / Oostenrijk 2020, 110 min,
Stefan Ruzowitsky
Duits gesproken, Engels ondertiteld
German, with English subtitles

In deze epische bewerking van Herman
Hesse’s gelijknamige roman wordt de
jonge rusteloze Goldmund naar een klooster
gestuurd om te studeren. Daar ontmoet hij
de zeer religieuze Narcissus. Er ontstaat een
intieme vriendschap tussen de twee, vooral
de gevoelens van Narcissus gaan verder dan
broederliefde. De onstuimige en vrolijke kun
stenaar Goldmund realiseert zich al snel dat
het klooster niet past bij zijn ideeën over vrij
heid en begint, aangemoedigd door N
 arcissus,
aan een reis vol avontuur. Jaren later ont
moeten de twee mannen elkaar weer onder
dramatische omstandigheden. G
 oldmunds
gevoelens zijn nog niet verdwenen.
Young Goldmund is sent by his father to
study at a monastery and meets the religious
monastic student Narcissus. Narcissus has
dedicated himself to the ascetic and austere
life in the monastery with heart. An intimate
friendship soon develops between the two,
but the boisterous and fun-loving Goldmund
soon realizes that the convent life offers does
not match his ideas of freedom and, embold
ened by Narcissus, embarks on a journey
full of adventure. But years later, Narcissus
and Goldmund meet again under dramatic
circumstances .

basis

NICO

Duitsland 2021, 75 min,
Eline Gehring

Duits, Spaans, Macedonisch, Farsi en Engels gesproken,
Engels ondertiteld
German, Spanish, Macedonian, Persian and English,
with English subtitles

De opgewekte Duits-Perzische Nico houdt
van haar werk als geriatrisch verpleegkundige
en is populair bij iedereen vanwege haar
gemakkelijke en begripvolle karakter. Ze
geniet van de Berlijnse zomer met haar beste
vriendin Rosa, totdat een racistische aanval
haar plotseling uit haar zorgeloze leven haalt.
Geplaagd door dit trauma zoekt ze gerust
stelling bij pittige karatetrainingen en bij
de Macedonische Ronny, die op de kermis
werkt.
A vibrant and carefree German-Persian nurse
finds her world permanently shifted when she
becomes the victim of a xenophobic attack.
Nico begins seeking comfort in a rigorous
karate class, and a budding romance with a
pretty carnival worker. Sara Fazilat, who also
co-wrote, gives a dynamic performance in the
titular role, fully embodying a woman fighting
for strength in a hostile society.

NO STRAIGHT LINES
(the rise of queer
comics)
VS 2021, 79 min, Vivian Kleiman
Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

Als queer heldinnen niet bestaan, vind ze dan
uit! Strips en graphic novels zijn in dit opzicht
een van de meest toegankelijke en creatieve
expressievormen. Een potlood en papier (en de
kelder van een karateclub voor vrouwen) was
alles wat de Amerikaanse Mary Wings nodig
had om in 1973 de eerste lesbische strip te ma
ken. Naar het voorbeeld van Rupert Kinnard,
vader van de eerste Zwarte en homoseksuele
superheld, creëren LGBTQ+ auteurs vernieu
wende, vernietigende en diepgravende werken
om alle taboes te doorbreken. Deze documen
taire toont in bijpassende comic-stijl de magie
van de 9e kunstvorm, de queer pionier binnen
de populaire cultuur.
A very uplifiting history of five scrappy and
pioneering cartoonists who depicted every
thing from the AIDS crisis, coming out, and
same-sex marriage, to themes of race, gender,
and disability. Their work is funny, smart, and
profound, and provides a unique, uncensored
window into LGBTQ+ lives from the 1970s
onward, beginning at a time in which there
was no other genuine queer storytelling in
popular culture.

PIER KIDS

POPPY FIELD

Engels gesproken, Engels ondertiteld
English, with English subtitles

Roemenië 2020, 82 min,
Eugen Jebeleanu

VS 2019, 84 min, Elegance Bratton

(câmp de maci)

In deze documentaire volgen we een
aantal LGBTQ+ jongeren van kleur, die
aan de rafelranden van de stad leven en bij
Manhattan’s Chelsea Piers een alternatieve
community en familie vormen. Allemaal
balancerend op de rand van dakloosheid,
verstoten door hun eigen familie en bedreigd
door politie, een falende gezondheidszorg en
oprukkende gentrificatie.
Met echo’s van Paris is Burning, maar dan
gemaakt door een Zwarte queer filmmaker
die elk beeld voorziet van genadeloze
eerlijkheid en onvoorwaardelijke empathie.
Indrukwekkend.

Roemeens, Engels, Frans en Arabisch gesproken, Engels ondertiteld
Romanian, English, French and Arabic, with English subtitles

This documentary interrogates the meaning
of community, both within at-risk LGBTQ+
youth of color and in the larger gay com
munity. It puts the viewer in the skin of
the kids it depicts who form a community
by Manhattan’s Chelsea Piers, and shows
what happens to queer youth dealing with
houselessness, abandonment, police brutal
ity, failing health care and gentrification. An
impressive contemporary echo of Paris is
Burning made by a Black queer filmmaker.

Inspired by real-life protests at a Bucharest
cinema, the film recounts the visit from
Cristi’s openly gay, French Muslim boyfriend
and an escalating homophobic incident while
at work as a gendarme sending him into a
tailspin. The film follows the struggle of a
young Romanian gendarme, Cristi, who tries
to find the balance between two apparently
opposing parts of his identity: that of a man
working in a macho hierarchical environment
and that of a closeted gay person who tries to
keep his personal life a secret.

Cristi is een jonge politieagent in Boekarest
die zijn relatie met de Fransman Hadi ver
bergt voor zijn collega’s. Op de dag dat Hadi
hem komt bezoeken wordt Cristi opgeroepen
om in te grijpen in een bioscoop, waar fascis
ten de vertoning van een queer film hebben
gesaboteerd. Wanneer een van de bezoekers
Cristi herkent dreigt de situatie uit de hand
te lopen. Geïnspireerd op ware gebeurtenis
sen balanceert de film tussen intieme en
explosieve passages en toont een hedendaags,
verdeeld en verontrustend Roemenië.

Deze voorstelling wordt mede mogelijk
gemaakt door:
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REBEL DYKES

RIKKIE DE OOIEVAAR

Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

Nederlands gesproken, niet ondertiteld
Dutch, no subtitles

VS 2021, 95 min, Wes Hurley

VS 2021, 79 min,
Ryan A. White / Alex Clausen

Het Vladivostok van 1985 is duidelijk te
grauw en grijs voor de jonge Vasili, die on
redelijk opgewonden raakt van films met Jean
Claude van Damme. Zijn moeder, al evenmin
gelukkig, ziet maar één uitweg: zich opgeven
als postorderbruid. De droom lijkt uit te
komen als ze naar Seattle kunnen om bij John
te wonen, maar die blijkt een reactionaire
klootzak. Dus moet er een tweede ontsnap
ping komen.
In deze autobiografische donkere komedie
trekt Wes Hurley alle registers open: met veel
inventiviteit en humor schetst hij zijn migra
tieverhaal in een uiterst vermakelijke mix van
stijlen en tijdslijnen, die samen een krachtig
statement neerzetten. Aanrader!

Over de opkomst en ondergang van de
homopornostudio Palm Drive Video. In
1979 ontmoetten de legendarische leernicht
Jack Fritscher en Mark Hemry elkaar op
het verjaardagsfeestje van Harvey Milk en
werden halsoverkop verliefd op elkaar. Toen
de aids-epidemie San Francisco teisterde,
verliet het stel de stad om een nieuwe onder
neming te beginnen: het omtoveren van een
landelijke ranch in Sonoma County tot een
safe-sex pornostudio. Door het casten van
ruige niet-professionele modellen om hun
unieke erotische fantasieën op het scherm te
verkennen, verkende de studio een wild scala
aan queer kinks – en hielp zo om positieve
seks te promoten.

An autobiographical dark comedy about a
gay boy growing up in the Soviet Union, his
mail-order bride mother and their adventur
ous escape to America. We begin in the USSR,
in 1985, where the sketchiness of memory is
reflected in painterly sets and theatrical act
ing. After an awkward Potato and his mother
secure two tickets to America, the film’s style
and main actors shift, and we are transported
into a hyper-realized Seattle, where Potato
and his mother must outmaneuver her strict
new religious husband. A must-see.

The rise and fall of homegrown gay porn
studio Palm Drive Video; it explores how
a devoted couple helped battle a devastat
ing health crisis by promoting kinky sex.
When the AIDS epidemic swept through San
Francisco, the couple left the city to begin a
new venture: turning a rural ranch in Sonoma
County into a safe-sex porn studio that of
fered viewers new sexual possibilities in an
age of plague by casting rugged non-profes
sional models to explore their unique erotic
fantasies onscreen.

Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

The Ultimate Gay Shopping Experience

RAW! UNCUT! VIDEO!

VK 2021, 84 min,
Harri Shanahan / Siân A. Williams
Punk, potten en activisme tegen de repressie
ve regering van Margaret Thatcher vormden
een explosieve cocktail in het Londen van de
jaren ’80. In deze heerlijk ruige documentaire
vol historische beelden en muziek, afgewis
seld door gesprekken met de vrouwen nu,
wordt een krachtig beeld geschetst van een
decennium waarin deze vrouwen het meer
dan zat waren om netjes en beleefd te vragen
om wat tolerantie. Een absoluut noodzakelijk
stuk lesbische geschiedenis, waarin duidelijk
wordt dat de radikale-pottenstrijd veel gedaan
heeft voor de LGBTQ+ gemeenschap.
“We weren’t lesbians, we were dykes.” This
defiant statement represents just one of a
whole myriad of empowering sneers as we’re
dropped into the epicenter of the struggles,
misunderstandings, and dialogues between
punk and mainstream modes of feminism and
queer identity during London’s conservative
Thatcher 80s. That, and a whole lot of guitar
and good times. An absolutely unmissable
document of lesbian herstory.

Duitsland 2017, 85, min,
Reza Memari / Toby Genkel

Heerlijke animatiefilm over anders-zijn, en
dat dat nog helemaal niet zo verkeerd is. Ge
schikt voor iedereen ongeacht je pluimage.
Het wees-musje Rikkie is liefdevol opgevoed
door een familie ooievaars en denkt dat hij
zelf ook een ooievaar is. Als het herfst wordt
moeten de ooievaars vertrekken naar Afrika
en ze zijn gedwongen om Rikkie te vertellen
dat hij eigenlijk een mus is en daardoor niet
mee kan. Als niet-trekvogel zal hij de lange
reis niet overleven. Vastbesloten om te be
wijzen dat hij wel een echte ooievaar is, gaat
Rikkie samen de excentrieke uil Olga en de
disco-zingende parkiet Kiki op geheel eigen
wijze naar Afrika.
A heartwarming animated film setting out to
prove that being different isn’t all that bad.
Suitable for birds of any feather.
Rikkie the orphan sparrow is adopted by
storks and grows up thinking he is also a
stork. But when his family has to migrate to
Africa for the winter, they have to tell him the
truth - being a sparrow, he wouldn’t survive
the trek, and so he has to stay behind. Deter
mined to prove them wrong, Rikkie chases
after them, accompanied by the excentric owl
Olga and disco-singing parakeet Kiki.

WHEN ONE DOOR CLOSES

Er is een opvallend aantal films met een gelijksoortig startpunt voor hun verhaal: de
hoofdpersoon wordt vanwege het overlijden van een dierbare of familielid geconfronteerd
met een verleden. Het kenmerkt een realiteit die veel queer mensen herkennen: om jezelf
te kunnen zijn, heb je vaak ingrijpende keuzes moeten maken om uit je oude omgeving
te breken. Een botsing tussen die twee werelden zal zeker conflicten opleveren.
DAWN, HER DAD
& THE TRACTOR

Canada 2021, 90 min, Shelley Thompson

Dawn ervaart gemixte gevoelens als
ze terugkeert naar haar geboorte
dorp voor een uitvaart, maar de film
breekt een lans voor tolerantie en dat
allemaal door gesleutel aan een oude
tractor.

DEATH AND BOWLING
VS 2021, 64 min, Lyle Kash

Ontroerende en eigenzinnige film
over twee trans mannen die elkaar
ontmoeten op de begrafenis van
de aanvoerder van een lesbische
bowlingcompetitie in Los Angeles.

GIVE OR TAKE

VS 2020, 104 min, Paul Riccio

Als vader overlijdt, gaat zijn zoon
Martin naar het huis in Cape Cod toe
om het te verkopen. Daar moet hij
leren omgaan met Ted, de partner van
zijn vader, en met de herinnering aan
en het verlies van de man van wie ze
beiden hielden.

LANDLOCKED

RŪRANGI

Nick en zijn transgender ouder
Briana hebben jaren geen contact
gehad en maken nu een lange en
ongemakkelijke autorit om de as van
Nicks moeder uit te strooien.

Trans activist krijgt heel wat voor
zijn kiezen in indrukwekkende
‘episodic’, als hij de uitvaart van zijn
moeder heeft gemist.

VS 2021, 82 min, Tim Hall

MY FIONA

VS 2021, 87 min, Kelly Walker

Twee vrouwen zijn elkaars
tegenpolen en hebben niets gemeen,
behalve hun gedeelde verdriet en
liefde voor de overleden Fiona. Door
het gedeelde rouwproces ontstaat er
een onverwachte intimiteit.

Nieuw-Zeeland 2019, 96 min, Max Currie

SWAN SONG

VS 2021, 105 min, Todd Stephens

Een flamboyante kapper ontsnapt
uit het uitgebluste bestaan van het
verzorgingshuis om het haar te stylen
van een voormalige cliënt die is gaan
hemelen.

MY FIRST SUMMER

Australië 2021, 78 min, Katie Found

Geïsoleerd opgevoede tiener verstopt
zich na het overlijden van haar
moeder, maar stapt een nieuwe
wereld in als een pittige jonge meid
haar levensvreugde en liefde geeft.

THE FIRST DEATH
OF JOANA

Argentinië 2021, 91 min, Christiane Oliveira

Nadat een oudtante van Joana is
overleden, ontdekt ze veel over dier
verleden, maar nog meer over haar
eigen gevoelens.

WET SAND

Georgië / Zwitserland 2021, 115 min,
Elene Naveriani

Als Eliko, een oude man met een
verborgen liefdesleven, zichzelf van
het leven berooft, komt kleindochter
Moe de uitvaart organiseren.

RŪRANGI

SUMMERTIME

Engels en Maori gesproken, Nederlands ondertiteld
English and Maori, with Dutch subtitles

Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

Nieuw-Zeeland 2019, 96 min,
Max Currie

VS 2020, 95 min,
Carlos López Estrada

Indrukwekkend gespeeld door trans acteur Elz
Carrad, volgen we trans activist Caz Davis
die na tien jaar afwezigheid teruggaat naar het
platteland van Nieuw-Zeeland. Met een vader
die hem eerst niet herkent en nog altijd boos is
dat Caz niet bij de begrafenis van zijn moeder
was, een ex-vriendje dat begint te dubben
over zijn eigen seksualiteit nu hij ook na Caz’
transitie nog iets voor hem voelt, en een steeds
dichterbij komende milieucrisis die de hele
boerengemeenschap bedreigt, heeft hij mis
schien wel heel veel hooi op de vork genomen.

In deze muzikale reis maken we kennis met
de enorme veelkleurigheid van Los Angeles.
Gedurende een lange, zonovergoten dag
weven de verhalen en levens van maar liefst
25 jongeren zich door elkaar heen, in een
uitbundige stijl vol magisch realisme. De
in alle mogelijke aspecten zeer diverse cast
gebruikt de kracht en het ritme van spoken
word als perfect middel om hun dromen,
angsten, gedachten en verlangens vorm te
geven, evenals hun relatie tot de stad en haar
vele gezichten.

After skipping town a decade ago, transgender
activist Caz Davis returns to the remote, politi
cally divided dairy community of Rurangi.
He is hoping to reconnect with his estranged
father, who hasn’t heard from him since before
Caz transitioned, while also having to deal
with his ex-boyfriend’s emotions around still
being attracted to him post-transition. An im
pressive acting feat by trans actor Elz Carrad.

Over the course of a hot summer day in
Los Angeles, the lives of 25 young Angelinos
intersect. A skating guitarist, a tagger, two
wannabe rappers, an exasperated fast-food
worker, a limo driver – they all weave in and
out of each other’s stories. Through poetry
they express life, love, heartache, family,
home, and fear. A spoken-word ode to diversity
in all its forms, and to a city that is home to
them all.

€ 3,00 KORTING VOOR ROZE FILMDAGEN MEMBERS

April I Mei

THE MAN WITH THE ANSWERS
Juni I Juli

BEYTO
INERTIA
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SWAN SONG

SWEETHEART

THE BEST FAMILIES

THE CAPOTE TAPES

Engels gesproken, Nederlands ondertiteld
English, with Dutch subtitles

Engels gesproken, niet ondertiteld
English, no subtitles

Peru / Colombia 2020, 99 min,
Javier Fuentes-León

Engels gesproken, Nederlands ondertiteld
English, with Dutch subtitles

VS 2021, 105 min, Todd Stephens
De ooit zo flamboyante kapper Pat
Pitsenbarger, vroeger de onbetwiste ster van
het homoleven in een klein stadje in Ohio,
zit weg te kwijnen in een bejaardentehuis.
Wanneer zijn voormalige beste klant als
laatste wens heeft dat hij haar kapsel van de
nodige postume glamour voorziet, vertrekt
hij op een uitbundige reis langs oude rivalen,
nieuwe ontmoetingen en opzienbarende
outfits.
Met Udo Kier in wellicht zijn beste rol
ooit, fantastische bijrollen van Linda Evans
(Krystle uit Dynasty) en Michael Urie en een
verhaal vol warmte is dit een juweeltje vol
melancholie, hoop en troost. Kortom, een
fantastische opening van de 25e Roze Film
dagen. Puur genieten voor iedereen!
Legendary actor Udo Kier stars in what is
possibly his best role yet: retired hairdresser
Pat Pitsenbarger, who escapes the confines of
his small-town Sandusky, Ohio nursing home
after learning of his former client’s dying
wish for him to style her final hairdo. Soon,
Pat embarks on an odyssey to confront the
ghosts of his past. A comical and bittersweet
journey about rediscovering one’s sparkle,
and looking gorgeous while doing so.

VK 2021, 100, Marley Morrison
AJ is een milieubewuste en sociaal onhandige
tiener die zich door het leven sleept. Het liefst
zou ze een tussenjaar plannen om truien voor
olifanten te breien. Met tegenzin vergezelt ze
haar familie naar een troosteloos vakantiepark
in Dorset voor ‘a week of hell’. Maar dan
is daar ineens de vrijzinnige en energieke
strandwacht Isla door wie ze gefascineerd
raakt. Kan zij het begin betekenen van AJ’s
geluk?
A socially awkward, environmentally
conscious teenager named AJ is dragged to a
coastal holiday park by her painfully ‘normal’
family, in this refreshing take on the comingof-age story. AJ becomes unexpectedly
captivated by a chlorine smelling, sun-loving
lifeguard named Isla. Could she be the
beginning of happiness for AJ?

(las mejores familias)

Spaans gesproken, Engels ondertiteld
Spanish, with English subtitles

De zussen Luzmila en Peta werken als
huishoudsters voor twee rijke dames, buren
van elkaar, zo lang al dat ze de diepste
geheimen van alle kinderen weten. Zo was
de vriendschap tussen de zonen des huizes
heel wat meer dan dat. Tijdens een groot
verjaardagsdiner barst de bom en het feest
ontaardt in een bitter, maar hoogst vermake
lijk m
 oddergevecht tussen de twee señoras.
Met een formidabel ensemble van acteurs is
dit een vlijmscherpe, zeer grappige satire over
klasse, seksualiteit en het ophouden van de
schone schijn voor de buitenwacht.
In this bitingly funny upstairs-downstairs
comedy, Luzmila and Peta are sisters who
work as housemaids for next-door neighbors
Alicia and Carmen, two aristocratic ladies of
Peru. When both of the well-to-do women’s
extended families gather for a birthday
dinner, ex-lovers reunite, betrayals are
revealed, and all sense of decorum vanishes
as bitter warfare breaks out across the class
and sexuality divides.

VS / VK 2019, 98 min, Ebs Burnough
Van zijn jeugd vol armoede in Alabama tot
de jetset-glamour van New York, het leven
van Truman Capote was allesbehalve saai. De
film laat de opkomst en tragische ondergang
zien van een van Amerika’s meest bekende
schrijvers. Niet alleen door zijn literaire talent
(denk aan Breakfast at Tiffany’s en In Cold
Blood) was hij een icoon van zijn tijd. Hij
uitte zijn seksuele geaardheid onbeschroomd
in mediaoptredens, in een tijd waarin dit nog
verre van geaccepteerd was. Zijn gevatheid
en gebrek aan discretie maakten hem een
geliefde gast in de New Yorkse high society.
Zijn nooit afgeronde roman Answered Prayers
zou gaan over die elitaire wereld. De uptown
miljonairs en socialites vreesden pijnlijke
onthullingen over de schaduwzijde van hun
geliefde wereld.
From his poverty-stricken childhood in
Alabama to the jet-set glamor of New York;
the life of Truman Capote was anything but
boring. The Capote Tapes chronicles the
rise and tragic fall of one of America’s most
well-known writers. He was a living icon in
his time, not only due to his literary talent
(Breakfast at Tiffany’s, In Cold Blood), but
also because of his unabashed public expres
sion of his sexuality in a time where this was
far from the norm. His wit and lack of discre
tion made of him a beloved guest in New
York’s high society.
His unfinished novel Answered Prayers was
set to criticise this elitist world. the uptown
millionaires and socialites feared painful
reveals about the dark side of their world.

THE CUCKOO’S NEST
THE DIVIDE
(la fracture)

Frankrijk 2021, 97 min,
Catherine Corsini
Frans gesproken, Engels ondertiteld
French, with English subtitles

Twee vrouwen staan op het punt om de relatie
te verbreken als een van hen op de eerste hulp
terechtkomt door een klein ongelukje. Ze
komen al kibbelend midden in de hectiek die
is ontstaan omdat er buiten de deuren van het
ziekenhuis een Gele Hesjes-demonstratie is.
Buiten en binnen het Parijse ziekenhuis loopt
het flink uit de hand.
Een meeslepende film die zich uitstrekt over
een uitzinnige nacht waarin het relatiedrama
van de twee vrouwen verbleekt bij de maat
schappelijke discussies die gevoerd worden
door gewonde demonstranten. De spanning
loopt nog meer op als het gebouw belegerd
wordt en het personeel uit veiligheid de deu
ren moet sluiten.

stay safe

& see you

soon!

check our site or
facebook for
re-opening
date

Nieuwezijds Kolk 6
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bar&loungeturkishbathjetstreambathfinnish
saunaprivatecabinsdarkroommasseursmeals

Amsterdam

daily midday till 2 am
nieuwezijds armsteeg 95

www.cuckoosnest.nl

t +31 (0)20 3318327
www.sauna-nz.com

020 627 1752

Raf and Julie, a couple on the verge of
breaking up, find themselves in an Emergency
Department close to asphyxiation on the
evening of a major Yellow Vests protest in
Paris. Their encounter with Yann, an injured
and angry demonstrator, will shatter their
certainties and prejudices. Outside, the ten
sion escalates and soon, the hospital has to
close its doors and the staff is overwhelmed.
The night will be long …

THE FIRST DEATH
OF JOANA

(a primeira morte de joana)

Argentinië 2021, 91 min,
Christiane Oliveira

Portugees en Duits gesproken, Engels ondertiteld
Portuguese and German, with English subtitles

De oudtante van de dertienjarige Joana is net
overleden. Vele vragen blijven onbeantwoord:
waarom heeft deze vrouw nooit een partner
gehad? Moed of lafheid? De film, in de vorm
van een zintuiglijke reis, volgt de tiener
vergezeld door haar beste vriendin. Ze wordt
geconfronteerd met het rigide gedrag van de
vrouwen in haar familie vol geheimen en doet
ontdekkingen over haar eigen gevoelens.
Late summer of 2007, South of Brazil. Joana,
13, wants to find out why her great-aunt Rosa
died at 70 without ever having dated anyone.
Encouraged by her friend Carolina, Joana
starts an investigation about Rosa’s past. As
she confronts the values of her community,
Joana realizes that all the women in her
family have a secret, while something hidden
inside her also reveals.

THE PERFECT DAVID
(el perfecto david)

Argentinië / Uruguay 2021, 75 min,
Felipe Gómez Aparicio
Spaans gesproken, Engels ondertiteld
Spanish, with English subtitles

Tiener David werkt obsessief dag en nacht
aan zijn lichaam om het geïdealiseerde lijf
van een bodybuilder te bereiken. Zijn moeder
Juana, een bekend kunstenaar, houdt toezicht
op alle aspecten van zijn dagelijkse extreme
routine en training en gebruikt zijn gebeeld
houwde lijf als kunstobject. Terwijl David
zich wijdt aan het verder ontwikkelen van zijn
lichaamsbouw, en af en toe stoom afblaast
met homoporno, komt er veel sociale druk
vanuit zijn vriendengroep. Er wordt getwij
feld aan zijn mannelijkheid. Kan een gefor
ceerde intieme omgang met zijn klasgenote
Mica de geruchtenstroom doen afnemen?
David is not like your ordinary teenager. He
obsessively works on his body to reach the
idealized self of a bodybuilder. His mother
Juana, a well-known artist, controls David’s
every move and behavior, overseeing all
aspects of her son’s regimen and his daily
weightlifting training. As he dedicates himself
to further developing his physique, he goes
through an identity crisis that will mark his
destiny, while attractive classmate Mica sets
her eyes on David and works to win him over.

THE SCHOOLMASTER
GAMES
(magisterlekarna)

Zweden 2021, 82 min, Ylva Forner
Zweeds gesproken, Engels ondertiteld
Swedish, with English subtitles

In een wereld die geïnspireerd lijkt door highschoolfilms en jaren ’90-boybands, vinden we
onszelf terug in de St. Sebastian Academy.
Hier zijn uitsluitend mannen en jongens te
vinden, verwikkeld in erotische verlangens en
machtsspelletjes. De zoektocht naar wie de
jaarlijkse processie mag voorzitten vormt de
opmaat naar dramatische gebeurtenissen.
Gebaseerd op het gelijknamige boek van
Kristofer Folkhammar, en welbewust
gestileerd met een overdaad aan camp, laat
de film de fictieve kostschool geleidelijk
veranderen in een spiegel van de alledaagse
wereld. Verbazend, soms verontrustend, uniek
regiedebuut.
Based on the popular novel by Kristofer
Folkhammar, this sensual and visual melo
drama takes place at the all male St Sebastian
Academy, where homosexuality is the norm
at a place that pulsates with eroticism and
power games. In a stilized filmic universe
inspired by high school flicks and 90s boy
bands, the search for who will be allowed to
lead the yearly procession leads up to dra
matic events. A daring, disturbing and unique
debut feature film from Ylva Forner.

Co-presenter:
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THE SWIMMER

Israël 2021, 85 min, Adam Kalderon
Hebreeuws gesproken, Engels ondertiteld
Hebrew, with English subtitles

Speedo’s, water, verlangen en slechts één
ticket voor de Olympische Spelen. Erez is een
zeer getalenteerde Israëlische zwemmer die in
een streng trainingskamp in de woestijn strijdt
om een plaats op de Olympische Spelen. Hij
moet omgaan met de homofobie van de sport
wereld en met zijn verborgen verlangen naar
zijn kampgenoot Nevo. De gevoelens blijken
wederzijds, maar ze tonen kan gevaarlijk zijn.
De zwemcoach waarschuwt de beide mannen
dat er geen vriendschap kan bestaan tussen de
rivalen, maar Erez kan en wil zijn gevoelens
niet uitschakelen.
Erez, a rising star in the Israeli swimming
scene, arrives at a godforsaken training
camp held in a boarding school, where the
one to win the competition gets a ticket to the
Olympics. There he meets the beautiful and
talented Nevo, who awakens subconscious
desires in him. However, their swimming
coach does not believe in friendship between
competitors. Warned to stay away from Nevo,
Erez is still too attracted to him.

THE FUTURE OF QUEER CINEMA

TWO

WANDERING HEART

Israël 2020, 75 min, Astar Elkayam

Argentinië / Brazilië / Nederland
2021, 112 min, Leonardo Brzezicki

(shtaim)

Hebreeuws gesproken, Nederlands ondertiteld
Hebrew, with Dutch subtitles

De twee jonge vrouwen Omer en Bar zijn
hopeloos verliefd en kunnen niet wachten
om samen een gezin te beginnen. Het eerste
bezoek aan de spermabank nemen ze met veel
humor op, maar na het vijfde bezoek begint
de twijfel te knagen en neemt de spanning
toe. Hoe ver willen ze gaan voor het moeder
schap?
In dit sterke debuut van regisseuse Astar
Elkayam, met ijzersterk spel van de twee
hoofdrolspeelsters, onderzoekt ze de licha
melijke en emotionele obstakels die twee
vrouwen tegenkomen als ze een gezin willen
stichten.
In her remarkable debut, director Astar
Elkayam tackles the physical and emotional
challenges two women face when they decide
to start a family. Initially optimistic, Bar and
Omer embrace the process, eagerly comb
ing through a catalog of potential donors
and facing the insemination process with
humor. After Omer repeatedly fails to become
pregnant, a sense of failure gnaws at them,
threatening to undermine their relationship.
Mor Polanuer and Agam Schuster deliver
outstanding performances, realistically cap
turing the toll that the process takes on the
young couple.

(errante corazón)

Spaans, Portugees en Engels gesproken, Engels ondertiteld
Spanish, Portuguese and English, with English subtitles

Santiago, een alleenstaande homoman heeft
een keerpunt in zijn leven bereikt. Aan het
bijkomen van een pijnlijke relatiebreuk,
ziet hij met lede ogen aan dat zijn dochter
Laila op zichzelf gaat wonen. Ze hebben een
hechte, maar ook emotioneel heftige relatie.
Naarmate de angst om alleen te zijn hem vol
ledig dreigt op te slokken, wordt zijn gedrag
steeds grilliger. Met drank, drugs en gefor
ceerde seks probeert hij zichzelf door alles
heen te slaan. In de loop van een chaotische
zomer, verdeeld tussen Argentinië en Brazilië,
moet Santiago leren loslaten. Dit emotioneel
ontroerende drama gaat over het intense
verlangen om lief te hebben en bemind te
worden.
Gay single father Santiago who liked to party
has reached a tipping point in his life. Reeling
from a bitter breakup, Santiago is also fac
ing the impending departure of his daughter
Laila, with whom he shares a close yet emo
tionally charged relationship. As the fear of
being alone threatens to swallow him whole,
his behavior becomes increasingly erratic.
Over the course of a chaotic summer divided
between Argentina and Brazil, Santiago must
learn to let go of Laila so each can find their
own freedoms.

WET SAND

Georgië / Zwitserland 2021, 115 min,
Elene Naveriani
Georgisch gesproken, Engels ondertiteld
Georgian, with English subtitles

Eliko, een oude man met een verborgen
liefdesleven, heeft zichzelf van het leven
beroofd. Zijn kleindochter Moe wordt
opgeroepen om de begrafenis te organiseren.
Met Amnon en Fleshka zal zij een complex
en ontroerend trio vormen, dat geconfron
teerd wordt met een giftige behoudsgezinde
gemeenschap in dit bijzondere drama aan de
Zwarte Zee; een poëtische hymne van verzet
tegen een discussie die zich kant tegen de
emancipatie van de LGBTQ+-gemeenschap
van het Georgië.
One day, in a village on the Georgian Black
Sea, Eliko is found hanged. His granddaugh
ter Moe comes to organize his funeral. She is
confronted with a web of lies and the tragic
consequences of Eliko’s hidden love life. She
is assisted by Amnon, the owner of the Wet
Sand bar, and his one employee, Fleshka. To
maintain their personal dignities, these misfits
must challenge the hatred of the townspeople
and contend with a police officer whose al
legiances are yet to be determined.

The best families

De golf van toegenomen bewustzijn over representatie, inclusie en verschillende vormen van privilege laat
zich ook binnen de queer cinema duidelijk gelden. Dat is mooi, want alhoewel ook in de mainstream cinema
wat meer LGBTQ+ thema’s opduiken, ligt de grootste nadruk daar nog wel op ‘keurige’ middle-class gay
& lesbian verhalen uit westerse landen. Dat kan spannender en origineler, vinden steeds meer filmmakers
uit de hele wereld – een verrijking die we van harte willen ondersteunen en laten zien. De persoonlijke ver
halen vanuit de community doorbreken de dominantie van de cis heteronormatieve vertelstructuur. Dat de
community ook nog het heft in eigen hand neemt op elk mogelijk niveau binnen het creëren van filmische
vertelling, biedt originaliteit en vernieuwing en waarachtige representatie.
AS WE LIKE IT
Taiwan 2021, 107 min,
Chen Hung-i / Muni Wei

Waar Shakespeare’s origineel al
met genderrollen speelde, gaat deze
moderne niet-binaire adaptatie een
stap verder met onder meer een all
female cast.

COP SECRET

IJsland 2021, 98 min,
Hannes Þór Halldórsson

Actie-komedie neemt de homoerotische subtekst van de buddy-film
op de hak en geeft daarmee queer
personages als filmhelden het hoogste
podium.

DEATH AND BOWLING
VS 2021, 64 min, Lyle Kash

Ontroerende en eigenzinnige film
over twee trans mannen die elkaar
ontmoeten op de begrafenis van
de aanvoerder van een lesbische
bowlingcompetitie in Los Angeles.
28

NICO

Duitsland 2021, 75 min, Eline Gehring

Een Duits-Perzische verpleegster
wordt slachtoffer van een xenofobe
aanval en vecht zich krachtig een
weg terug.

POPPY FIELDS

Roemenië 2020, 82 min, Eugen Jebeleanu

Geïnspireerd op ware gebeurtenissen
balanceert de film tussen intieme
en explosieve passages en toont
een hedendaags, verdeeld en
verontrustend Roemenië.

POTATO DREAMS
OF AMERICA
VS 2021, 95 min, Wes Hurley

Deze autobiografische donkere
komedie trekt alle registers open:
ze schetst met veel inventiviteit en
humor een migrantenverhaal in een
uiterst vermakelijke mix van stijlen
en tijdlijnen, die samen een krachtig
statement neerzetten.

Dustin
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‘Wij hebben geen kinderen en bijna
geen overige familie. Als we komen
te overlijden, zouden zij alles moeten
regelen. Dat konden we hen niet aandoen.’
‘We hadden het er al langer over dat we
iets moesten regelen. In het TV-programma

De Nalatenschap lieten ze zien dat de
Dierenbescherming als executeur alles voor
je kan afhandelen: begrafenis, tal van formaliteiten, het huis zorgvuldig en respectvol
ontruimen. Maar de hoofdzaak was dat zij
liefdevol voor je dieren zorgen als je er niet
meer bent. Onze dieren zijn alles voor ons.

Nadia Leijdesdorff

We konden precies aangeven hoe we het
met de dieren geregeld willen hebben. De
Dierenbescherming staat overal voor open
en garandeert dat het ook zo gebeurt.
Mochten wij onze dieren overleven, dan
nog gaat de hele erfenis naar de Dierenbescherming, want het is zo prima geregeld.’

POSTER IMAGE

Mannschaft
PRINTED PROGRAMME

Mannschaft
WEBSITE

De Dierenbescherming helpt, nu en in de toekomst!
De Dierenbescherming is de
grootste organisatie in Nederland
die opkomt voor de belangen
van dieren, nu en in de toekomst.
Ook u kunt een bijdrage leveren,
bijvoorbeeld door lid te worden,
een specifiek project te steunen
of de Dierenbescherming op
te nemen in uw testament.
Zorg voor uw huisdier bij overlijden
De Dierenbescherming kan de zorg voor
uw huisdier op zich nemen als u komt
te overlijden. Uw huisdier kunnen wij
desgewenst opvangen in een van onze
gastgezinnen van waar uit we opzoek gaan
naar een nieuw thuis.

Specifieke projecten
Wanneer u het werk van de Dierenbescherming wilt steunen kunt u uw gift
toewijzen aan een specifiek project. Dit
kan een landelijk project zijn, zoals ons
inspectiewerk, Dierenambulances of een
van onze asielen verspreid over heel
Nederland.
U kunt deze projecten steunen bij leven
en ook bezoeken, maar u kunt uw steun
ook vastleggen in uw testament.
Executeurschap
De Dierenbescherming kan ook het
executeurschap op zich nemen wanneer
u ons heeft opgenomen in uw testament.
Wij doen er alles aan om een deskundige
afwikkeling te waarborgen.

Paula Polyester

basis

SERVICE VOLUNTEER
COORDINATION

HvA Pride

Martin van Amersfoorth
PATRONESS

Dolly Bellefleur

Wilt u meer informatie over schenken of
nalaten aan de Dierenbescherming en/of het
steunen van een specifiek project, neem dan
contact met ons op via:
nalaten@dierenbescherming.nl
of 088 811 3066.
Vraag onze brochure op of maak een afspraak
met een van onze relatiebeheerders; Jana van
Muijden of Agnes van Veen (niet op de foto).

THANK YOU

Funds, sponsor, donors,
advertiser and members
The wonderful team at Het Ketelhuis

Partner Festivals

and all the service volunteers.
Follow us
Facebook “f ” Logo

facebook.com/rozefilmdagen

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

twitter.com/rozefilmdagen

De Dierenbescherming is geen overheidsinstelling. Om dieren te kunnen helpen,
zijn we afhankelijk van giften van mensen zoals u.

instagram.com/roze_filmdagen
tiktok.com/@roze_filmdagen

31

Wereldwijd strijdt Hivos samen met
moedige mensen tegen discriminatie,
ongelijkheid en machtsmisbruik.

Steun onze missie en sluit je aan!
Ga naar hivos.nl

