Met films van: Arab Camera Festival
Architecture Film Festival Rotterdam | CAMERA JAPAN Festival
Cinema Culinair | CineSonic | Eastern Neighbours Film Festival
Festival Latino Americano Rotterdam | Imagine | KLIK!
Roffa Mon Amour | Wildlife Film Festival Rotterdam

Cinema Concert
La Antena en The Chi Factory
Esteban Sapir

CineSonic – Bass Beek

Als de nacht valt vervagen de grenzen. We voelen
ons anders. In het donker stellen we ons open;
gedragen we ons vrijer of juist bedachtzamer.
La Notte is een ode aan de nacht. 11 festivals komen
samen en programmeren een nacht vol films.
Vreemde, mooie, heftige, romantische, confronterende maar bovenal geweldige films waarvoor je wakker
wilt blijven.

Over de films:
La Notte

Michelangelo Antonioni
'Stanotte vorrei solo morire'

Het Rotterdamse ambient collectief CHI is opgericht in
de jaren 80 door Jacobus Derwort en Hanyo van
Oosterom. Nu, 23 jaar verder, keren ze terug naar de
plek waar ze ooit hun allereerste optreden gaven,
aan de Gouvernestraat in het oude LantarenVenster.
Voor de retro-futuristische thriller La Antena maken
zij een nieuwe soundtrack.
In een fictieve Metropolis-achtige stad heeft niemand
nog een stem, ontnomen door Mr. TV. Een familie gaat
op zoek naar de stem en vindt haar bij een zangeres
zonder gezicht en haar zoon zonder ogen. Deze film is
zowel een betoverend mooie en surrealistische zwartwit film, als een aanklacht tegen de massamedia, die
het individu monddood maakt.
Argentinië, 2007, 99 min.

Cinema Eetfestijn
Estômago
Marcos Jorge

Verward over het nieuws dat haar beste vriend
Tomasso op sterven ligt verdwijnt Lidia van een chique
feestje dat ter ere van de nieuwe roman van haar man
Giovanni wordt gehouden. Verblind door verdriet
dwaalt ze over de straten van Milaan en denkt ze na
over haar ontaarde huwelijk. Giovanni verleidt
ondertussen de speelse miljonairsdochter Valentina.
“Stanotte vorrei solo morire”, is slechts een van de vele
memorabele quotes uit La Notte. Een film die laat zien
hoe de nacht de mens verandert. Hoe ze vrijheid biedt,
of juist wanhopig maakt, een andere realiteit laat zien,
bewustzijn creëert en grenzen vervaagt.
Italië, 1969, 122 min.

Cinema Culinair – Harold Smits & Wies Sanders
Nonato is kok in een restaurant en belandt in de gevangenis. Waarom? Daarvoor moet je de complete versie
van de film zien. Deze 30 minuten versie toont de
culinaire carrière van Nonato in de Braziliaanse gevangenis aan de hand van zijn kookkunsten. Niet voor niets
de lievelingsfilm van Cinema Culinair. Ter gelegenheid
van La Notte is de gevangeniscel nagebouwd, waar
je op een van de stapelbedden plaats kunt nemen om
precies getimed van de film en een heerlijke maaltijd te
genieten, net als in de film. What you see is what you eat.
Brazilië, 2007, 30 min.

Blue Movie

Wim Verstappen
AFFR / Jord den Hollander
'De eerste Nederlandse softporno film voor in de
late uurtjes.'
Michael komt vrij uit de gevangenis en wordt in een
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flat in de Amsterdamse Bijlmer geplaatst. Hij voelt zich
er eenzaam maar dat wordt al snel verholpen door
de vele aanhankelijke vrouwen in de flat. Deze eerste
Nederlandse softporno film is een gedenkwaardige
architectuurfilm omdat het een uniek beeld toont van
de Bijlmer in aanbouw. De film speelt zich af in flat
Hoogoord, die alle sloopplannen heeft overleefd en
in de jaren 90 grondig is gerenoveerd.
Nederland, 1971, 88 min.

komen mannen, zonen en broers; ze bouwen met
elkaar aan een nieuw café en ze delen een dorpstelevisie. Als de nieuwsuitzending bericht over het oplopend
conflict tussen Christenen en Moslims wordt deze
abrupt verstoord door de dames des dorps. De onderbreking is slechts een van de vele, vaak ludieke acties,
die de vrouwen inzetten om de vrede in hun dorp te
behouden.
Libanon, 2011, 110 min.

Best of KLIK! animatieshorts 1
KLIK! /Iris Frankhuizen

Vijf korte animatiefilms over oorlog en leven.
Twee animaties waarin oorlogsgeweld op de hak wordt
genomen en drie bijzondere vertelde levensverhalen.
Spin, Max Hattler, UK 2010, 4 min.
Demontable, Douwe Dijkstra, Nederland, 2014, 12 min.
A Single Life, Job, Joris, Marieke, Nederland 2014, 4min.
Historia de un oso, Gabriel Osorio, Chili, 2014, 11 min.
Luminaris, Juan Pablo Zaramella, Argentinië, 2011, 7 min.

Best of KLIK! animatieshorts 2

Hentai Kamen: The Abnormal Crisis
Fukuda Yûichi

KLIK! /Iris Frankhuizen

CAMERA JAPAN Festival / Alex Oost

Vier animatiefilms: van een scheppend meisje, via een
genderhond langs een cruisende agent naar een half
jongen, half vis.

'Hentai Kamen is wederom bewijs dat je voor films
met totale gekkigheid toch echt naar het land van
de rijzende zon moet kijken.'

In the beginning, Arthur Metcalf, USA, 2013, 3 min.
The dog who was a cat inside, Siri Melchior,
Denemarken, 2012, 4 min.
Cruise Patrol, Bobby de Groot & Arjan van Meerten,
Nederland, 2013, 8 min.
Ziegenort, Tomasz Popakul, Polen, 2013, 20 min.

Hentai is zo’n Japans woord dat het, mede dankzij de
populaire hentai comics, tot ver over de grens heeft
geschopt. Voor wie het nog niet wist: het betekent
zoiets als pervers. Hentai Kamen is het superhelden
alter ego van brave student Kyõsuke. Wanneer hij een
damesslipje op zijn hoofd zet, dan verandert hij in een
naakte superheld met uitgesproken, perverse magische krachten waarmee hij het kwaad bestrijdt.
Hentai Kamen, The Abnormal Crisis is het vervolg op
culthit Hentain Kamen: Forbidden Super Hero.
Japan, 2016, 119 min.

Et maintenant on va où?
Nadine Labaki

Arab Camera Film Festival / Rosh Abdelfatah
'De Arabische wereld van Nadine Labaki, is de
Arabische wereld zoals we allemaal willen dat het
zou zijn.'
In een Libanees bergdorp leven Christenen en
Moslims in harmonie. Afgezien van religie delen ze lief
en leed met elkaar. Samen rouwen ze om hun omge–4–

Koolhaas Houselife
Ila Bêka en Louise Lemoîn

Architecture Film Festival Rotterdam / Jord den
Hollander
'Een komische, atypische architectuurfilm over een
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van de meest toonaangevende villa’s.'
Rem Koolhaas' huis in Bordeaux wordt door de
filmmakers nu eens niet uitgelegd aan de hand van
de architectuur en structuur. Zij tonen de intimiteit
van het dagelijks leven in het huis door Guadalupe
Acedo, de werkster, op de voet te volgen.
Wat volgt is een onverwachte blik op de bijzondere
structuur en ruimten van het huis, maar ook een
tongue-in-cheek aanklacht op het onhandelbare van
deze conceptuele architectuur.
Frankrijk, 2007, 63 min.

Polen. Terwijl Silver zich probeert te gedragen als een
voorbeeldig mens, doet Golden zich te goed aan
mensenbloed. Unieke, absurde musical met prachtige
beelden en kleuren.
Polen, 2016, 96 min.

Light on Earth
David Attenborough

Wildlife Film Festival Rotterdam /
Raymond Laagerwaard
'Een film vol lichtgevend leven en wie kan dat
nou beter vertellen dan David Attenborough!'

Magical Girl
Carlos Vermut

Roffa Mon Amour / Lisa Smith, Charlotte van Zanten
Duizenden vuurvliegjes, lichtgevende haaien,
fluorescerende zwammen en vreemde oplichtende
wezens uit de diepzee. Onze aarde wordt bevolkt
door lichtgevende dieren. Waarom geven ze eigenlijk
licht? Communiceren ze? En als dat zo is: wat zeggen
zij dan eigenlijk?
David Attenborough, de 'national treasure' van
Groot-Brittannië, neemt je mee op een nachtelijke reis
langs wouden, bergen en naar de diepste diepten van
de zee op zoek naar antwoorden op deze vragen.
Groot-Britannië, 2016, 52 min.

'Deze mix van klassieke film noir en Koreaanse crime
film laat je sprakeloos achter.'

The Lure

De laatste wens van terminaal zieke 12-jarige Alicia is
het dragen van de exorbitant dure designersjurk van
haar favoriete anime figuur Magical Girl. Haar vader
Louis, een werkloze literatuurdocent, wil er alles aan
doen de laatste wens van zijn dochter in te willigen
en chanteert de labiele, rijke en bloedmooie Barbera.
Met de focus op morele complexiteit, chantage en
gitzwarte humor is Magical Girl een mix tussen
klassieke film noir en Koreaanse crime film.
Spanje, 2014, 127 min.

Imagine Film Festival / Chris Oosterom

Poesia Sin Fin

Agnieszka Smoczynska

Alejandro Jodorovsky
'Strippende zeemeerminnen slash vampieren musical. '
Festival Latino Americano / Roderik Lentz
Zeemeerminnenzusjes Silver en Golden ambiëren
een leven tussen de mensen. Geen probleem,
want eenmaal opgedroogd veranderen hun vissenstaarten als vanzelf in een paar geslachtloze benen.
Hun femme fatale gedrag en gouden stem
bezorgen hen al snel een baan in een nachtclub in
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'Ik ben 86 jaar oud. Waarom maak ik films?
Mijn voeten doen pijn, mijn benen doen pijn, mijn
heupen doen pijn. Mijn lichaam doet pijn. Maar, wat
een geluk! Dat ik een film maken kan die heelt.
Geen zieke, destructieve film, over mensen die niet
weten hoe ze lief moeten hebben. Die denken dat
liefde een zielig spelletje is. Geen film die gemaakt
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is voor geld. Alsof geld het beste is wat het leven te
bieden heeft!'
Nee, in Poesia Sin Fin gaat een man op zoek naar
schoonheid in de wereld, in de ander en in hemzelf.
De oude Jodorovsky kreeg dit voor elkaar dankzij een
vlammende indiegogo-video die viral ging.
Chili, 2016, 128 min.

in hun buitenwoning in de Deense bossen. Ver weg
van alle moderne techniek en zelfs elektriciteit.
Louises grootste wens is een baby, maar ze heeft
zojuist een zoveelste miskraam gehad. De twee vinden
een draagmoeder in de jonge Roemeense hulp Elena.
In ruil voor een enorm bedrag, waarmee ze haar zoon in
Roemenië onderhouden kan, stemt ze in. De zwangerschap verloopt echter niet helemaal zoals gewenst:
in Elena groeit een kwaad...
Denemarken, 2016, 92 min.

Theeb

Naji Abu Nowar
Arab Camera Film Festival / Rosh Abdelfatah
'Een vernieuwende Arabische western in het
Jordanië van 1920.'

Racing Extinction
Louie Psihoyos

Wildlife Film Festival Rotterdam / Raymond Lagerwaard
‘Een film die de werkelijkheid onthult hoe wij als
mensheid omgaan met bedreigde dieren.'
Louie Psihoyos, van de bekroonde documentaire
The Cove, brengt een team van kunstenaars en
activisten bijeen om het uitsterven van diersoorten
in kaart te brengen. Aan de hand van een aantal
undercover activisten beland je op illegale
dierenmarkten in Hong Kong, ga je op manta-jacht
in Indonesië en kijk je uit over daken waarop duizenden
haaienvinnen drogen. Vreselijke, confronterende
beelden afgewisseld met het sprookje dat natuur in
feite kan zijn. Een must see voor iedereen.
Verenigde Staten, 2015, 90 min.

Shelley
Ali Abbasi

Roffa Mon Amour / Lisa Smith, Charlotte van Zanten
'Rosemary’s Baby maar dan met glutenvrije blueberry
pancakes'
Louise en Kasper leiden een teruggetrokken bestaan
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Waar Lawrence of Arabia de rol van de Engelsman
romantiseerde, sneuvelt hij hier in de eerste tien minuten. Jordanese debutant Naji Abu Nowar richt zich
op het bedoeïen jochie Theeb, wolf, dat moet zien te
overleven in de Wadi Rum woestijn tijdens de Grote
Arabische Opstand.
Met schitterende beelden en prachtige muziek biedt
deze bekroonde woestijnthriller een realistische kijk
op hoe het er echt aan toe moet zijn gegaan in WW I.
Jordanië, 2014, 100 min.

Tititá

Tamás Almási
Eastern Neighbours Film Festival / Rada Sesic
'Een opmerkelijk, ontroerend verhaal over een Roma
jongen en zijn gitaar.'
Anti, een 18-jarige Roma jongen, speelt het liefst heel
de dag gitaar. Noten lezen kan hij niet, want muziek is
voor hem vooral een gevoel dat hij niet onderdrukken
kan. Als hij wordt geselecteerd voor een muziekzomerkamp krijgt hij de kans van zijn leven. Maar op dit
kamp zitten een heleboel getalenteerde muzikanten
die wel prima noten lezen en heel veel over muziektechniek weten...
Een documentaire die zich richt op de mensen die aan
de rand van onze samenleving leven, vol drama, hoop
en, niet onbelangrijk, vol humor.
Hongarije, 2015, 87 min.
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Timetable
van 17 tot 5 uur

KINO 1

KINO 2

KINO 3

KINO 4

KINO
Garage

KINO
Foyer

17:00
17:15

TITITÁ
87 min
Eastern
Neighbours Film
Festival

17:30
17:45
18:00
18:15

ET MAINTENANT,
ON VA OU?
102 min
Arab Camera
Festival

Cinema Culinair

Cinema Culinair

18:30
18:45

KOOLHAAS
HOUSELIFE
58 min
AFFR

19:00
19:15
19:30

Cinema Culinair

KLIK! 1
35 min

19:45

Kaartverkoop
www.kinorotterdam.nl

Cinema Culinair

20:00
20:15
20:30

ENDLESS
POETRY
128 min
Festival Latino
Americano
Rotterdam

20:45
21:00
21:15
21:30

RACING
EXTINCTION
94 min
Wildlife Film
Festival Rotterdam

Cinema Culinair

KLIK! 2
37 min

Cinema Culinair

Soundtrack
Filmquiz
Cinema Culinair

21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00

THE LURE
100 min
IMAGINE

23:15
23:30
23:45
00:00

Cinema Culinair
Soundtrack
Filmquiz

MAGICAL GIRL
127min
Roffa
Mon Amour

Cinema Culinair

00:15

Cinema Culinair

00:30
00:45
01:00
01:15

LA ANTENA
100 min
CineSonic

LIGHT ON EARTH
53 min
Wildlife Film
Festival Rotterdam

THEEB
110 min
Arab Camera
Festival

01:30
01:45
02:00

SHELLEY
92 min
Roffa
Mon Amour

02:15
02:30
02:45
03:00
03:15
03:30
03:45

HK2
119 min
CAMERA
JAPAN
Festival

LA NOTTE
122 min
La Notte

Cinema Culinair

BLUE MOVIE
88 min
AFFR

Cinema Culinair

04:00
04:15
04:30
04:45
05:00
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Reguliere kaartjes €10,La Antena €15,Estomago €24,95
Klik! €5,-

www.lanotte-filmnacht.nl
www.kino.nl
–
Graphic Design by
Floor Bijkersma
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