1

Inhoud

Welkomstwoord

Specials

Prijzen
Films
Regulier		
CJP, Student & <16
Lumière pashouders
Openingsfilm McQueen		

8.50
6.50
7.50
5.00

Specials
Het Verdrietconcert
Het Verdrietconcert + Over the Limit
DocKids Sunday Morning filmprogramma
Happy Breakfast > Enkel tel. te boeken via 043/321 40 80 (Lumière)
Activiteiten
DocReads
DocKids Workshop
DocLab > *Ledenkorting CineSud		
Extra kortingen
Tweede filmkaartje > Enkel aan Lumière kassa		
Yogaplace pashouders > Enkel eerste filmkaartje		

Festivaldagen & openingstijden
vrij 28/9/2018		
za 29/9/2018		
18.00 — 01.00		
17.00 — 01.00		

Meer...

12.00
18.50
5.00
19.00
2.50
2.50
57.50 / *47.50

6-21
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Docu’s A-Z

22-29

31-42

Programma vrij/zat/zon

6.50
6.50

43-49

zo 30/9/2018
10.00 — 22.30

Lumière Cinema
Het Bassin 88, Maastricht
> Parkeren: Sphinxparking of Q-Park Bassin
Tickets via www.lumiere.nl/docfest of aan de Lumière-kassa.
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Welkom bij de vierde
editie van Docfest,
hét documentairefilmfestival
in Maastricht!

Ook deze editie kun je je weer laten verrassen door
bijzondere en vernieuwende documentaires en
aansprekende gasten. Zoals elk jaar staan tijdens
ons festival de mooiste verhalen uit binnen- en
buitenland centraal. Bij Docfest kom je de wereld
tegen in verhalen die raken, ontroeren, ontdooien,
schuren en die je soms zelfs naar adem laten
snakken.
This year you’ll get to experience unique, innovative
documentaries with an inspiring undertone. Like
every year, we’ve selected the most beautiful stories
from home and abroad for our festival. At Docfest
you’ll experience stories that move you, make you
laugh, open your eyes to new perspectives, and
sometimes leave you breathless.
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Dit jaar vindt het festival wederom
plaats in Lumière Cinema, een van
de meest markante cinema’s van
Nederland. Hierbinnen krijgt Docfest
haar eigen hart, met bijzondere
documentaires, lekker eten, VRervaringen, unieke specials en een
drankje en een dansje.

This year the festival takes place in the
Lumière Cinema again, one of the most
striking cinemas in the Netherlands.
Here you’ll experience the heart of
Docfest, with great documentaries, good
food and drinks, unique VR-experiences,
compelling specials and great parties to
top it all off.

Met het festivalthema Rise Up! laten
we vanuit diverse invalshoeken zien
wat het betekent om in een snel
veranderende wereld vol verwachtingen
en uitdagingen je eigen weg te blijven
bewandelen. Hoe krabbel je op na
een tegenslag? Hoe kun je anderen
inspireren om hun eigen verhaal te
vertellen? Deze editie van Docfest biedt
ruime inspiratie om na het zien van
een documentaire een goed gesprek te
hebben aan de bar.

Within the festival’s theme Rise Up!
we’re showcasing different perspectives
on what it means to forge your own
path in a rapidly changing world full
of expectations and challenges. How
do you write again after a devastating
setback? How can you inspire others to
tell their own story? How do you follow
your dreams in the face of impossible
odds? This edition of Docfest will
provide inspiration, insight and plenty
of opportunities for a good conversation.

Dit jaar tellen we meer dan 10 premières!
Daarnaast DocTalks, VR-bioscopen,
interessante gasten en filmmakers, de
Maastrichtse video-installatie Identities,
een sleep-over experience en meer.
Enkele highlights: Over the Limit met
gastspreker Edit Bosch, winnaar van
een olympisch goudenplak, een Rise Up
Sunday Morning special met Power Yoga
en de Nederlandse première van DMFFtopper Hannah: Buddhism’s Untold
Journey. En wat dacht je van de nieuwe
film van John Appel? Neem je oma,
of juist die van een ander, mee naar
Granny Project of laat je verrassen door
de liefde in Happy.

This year there are more than 10
premieres! Additionaly, there are
DocTalks, Virtual Reality cinemas,
appealing guests and filmmakers, the
Maastricht video installation Identities,
a sleep-over experience and more. Some
highlights include: Over the Limit with
guest speaker Edit Bosch, former top
athlete and Olympic gold medal winner,
a Rise Up Sunday Morning special with
Power Yoga and the Dutch première of
DMFF-highlight Hannah: Buddhism’s
Untold Journey. Or how about the new
John Appel film? Take your grandma, or
someone elses to Granny Project, or let
love inspire you in Happy.

Wij wensen je een mooie 4e editie van
Docfest: documentaire film festival!

We wish you a great 4th edition of
Docfest: documentary film festival!

Richard Dols en Elise de Ruiter

Richard Dols and Elise de Ruiter
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Specials
Under Pressure

Rise Up Sunday Morning

Granny Project

Over het toelaten van verdriet
en de gevolgen van de
prestatiemaatschappij.

Flow Yoga in de buitenlucht,
een documentaire en
een meditatiesessie.

Dedicated to sorrow and sadness
combined with the consequenses of
high-pressure culture.

Start the morning with Flow Yoga in the outdoor,
a documentary and a meditation session in your
cinema-seat.

Neem je oma en/of opa (of
die van iemand anders) mee
naar de prachtige film Granny
Project. Take your grandmother and/
or -father (or someone else’s) to the
heartwarming film Granny Project.

Lees meer op pagina 8

Lees meer op pagina 10

Lees meer op pagina 11

DocKids &
YoungDocs

Limburg Special:
‘Zoervleis’

...en meer!

Voor kids (7—12) en jongeren
(12—18) tijdens Docfest.
Maak zelf een docu, volg een
workshop of neem deel aan
een voorleessessie. For kids (age

Documentaires vanuit of
over Limburg. Highlight: Noa
‘t Zuuje kijken met Zienen
Hoegen Hoeglöstegheid Rolam
d’n Ierste. Documentaries from or

7 to 12) and youngsters (age 12 to 18).
Make your own documentary, join a
workshop or a reading session.

about Limburg. Watch Nao ‘t Zuuje
with prince carnaval of Maastricht. A
unique opportunity!

Daarnaast ook nog een
LBG Sleep-over Experience
(19), Video Power Nights
(13), Happy Breakfast
ontbijtspecial (20), een
programma over de
Voedselindustrie (18) en
dansen met Docfest tijdens
Dance, Docfest, Dance (21).

Lees meer op pagina 14 & 16

Lees meer op pagina 12

Blader snel door!

6

Rise up!
Het thema van 2018
In het thema Rise Up! laten we
vanuit diverse invalshoeken
zien wat het betekent om in een
snel veranderende wereld vol
verwachtingen en uitdagingen
je eigen weg te bewandelen. Hoe
kun je anderen inspireren om
hun eigen verhaal te vertellen?
Met o.a. Papieren Land, Life to
Come, Hannah: Buddhism’s
Untold Journey (Nederlandse
première), Paradogma
(Nederlandse avant-première),
McQueen, Lon, Scent of
Geranium, Granny Project
(Nederlandse première),
Tafelgeheim (Virtual Reality),
Speak Out! (Nederlandse avantpremière) en Reggae Boyz
(Nederlandse première).
The theme of 2018
Within the theme Rise Up! we aim to
uncover from different viewpoints
what it means to walk your own
path in a fast paced world filled with
challenges and expectations. How do
you inspire others to tell their story?
With, among others, Papieren Land,
Life to Come, Hannah: Buddhism’s
Untold Journey (Dutch première),
Paradogma (Dutch avant-première),
McQueen, Lon, Scent of Geranium,
Granny Project (Dutch première),
Tafelgeheim (Virtual Reality), Speak
Out! (Dutch avant-première) and
Reggae Boyz (Dutch première).
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Special: Under Pressure
In deze special richt Docfest de aandacht op het toelaten
van verdriet en de gevolgen van de prestatiemaatschappij.
Een combinatieprogramma in samenwerking met Het
Verdrietfestival met de docu Over the Limit en op zaterdag 29
september gastpreker Edith Bosch, voormalig topsporter en
Olympisch medaillewinnaar.
In this special, you’re invited to consider the acceptance of
grief and the consequences of our high-performance culture.
A combo program in collaboration with The Festival of
Sadness. It includes the documentary Over the Limit, and
guest speaker Edith Bosch, former top athlete and Olympic
medalist on Saturday September 29.
Concert of Sadness
By director Margreet Sweerts and
singer Christina Fischer, who want
to offer a counterbalance to the
image of the self-made man. They
literally want to create a space for
purifying grief. In collaboration with
partners in Aachen and Maastricht,
they’ve curated a program in which
each partner contributes to the
Festival of Sadness. Each Concert of
Sadness is unique to each location.
A vocalist sings a selection of
classical, pop and nursery rhymes
about sorrow, taking the role of
pastor in a wonderful ceremony.
Supported by a young performer
and pianist, they’ll take the
audience on a journey to the depths
of the grief.

> Verdrietconcert I: za 29 sept 2018 / 18.45
> Verzamelen om 18.45 in lobby Lumière Cinema

> Verdrietconcert II: zo 30 sept 2018 / 18.45
> Verzamelen om 18.45 in lobby Lumière Cinema
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> Christina Fischer > Beeld: Pierre Hanssen

> Edith Bosch

Verdrietconcert
Een initiatief van regisseur Margreet
Sweerts en zangeres Christina Fischer,
die een tegenwicht willen bieden aan
het ideaalbeeld van de maakbare mens.
Zij willen letterlijk ruimte maken voor
louterend verdriet. In samenwerking
met verschillende partners in
Aken en Maastricht stelden zij een
programma samen, waarbij iedere
partner een bijdrage toevoegt aan het
Verdrietfestival. Op elke locatie staat een
Verdrietconcert centraal. Een zangeres
bezingt verdriet van klassiek tot pop
tot kinderliedje. Zij is voorganger in een
wonderlijke ceremonie, ondersteund
door een jonge performer en een pianist,
die het publiek meevoeren naar de
bodem van het verdriet. De zon gaat
langzaam onder...

> Het Verdrietconcert

Edith Bosch
Edith Bosch zal op zaterdag 29
september om 21.00 uur voorafgaand
de documentaire Over the Limit,
vanuit haar ervaring en kennis haar
visie geven op de gevolgen van de
prestatiemaatschappij en hoe je daar
mee om kunt gaan. Edith is voormalig
topsporter. Als judoka haalde zij 3
Olympische medailles, een Wereldtitel
en 4 Europese titels. Zij is 1 van de beste
vrouwelijke judoka’s die Nederland
kent. Na haar topsportcarrière nam
Edith deel aan en won zij Expeditie
Robinson (2013). In 2016 verscheen
haar biografie Expeditie Edith. Het is
een passie van Edith om mensen te
inspireren en in beweging te krijgen.
Edith is vanuit de combinatie topsport
en presteren op hoog niveau en
gedragswetenschappelijke interesse
zich gaan richten op coaching en
begeleiding. On Saturday 29/9 at
21.00 Edith Bosch talks about the
consequences of our performanceobsessed society and how to handle it.
Edith is a former professional athlete: a
judoka who has won 3 Olympic medals,
a world title and 4 European titles. After
her sporting career Edith took part
in, and won the Dutch edition of the
Expedition Robinson (2013). In 2016 her
biography Expeditie Edith was published,
communicating Edith’s passion to
inspire others and get people moving.
Edith has focused on coaching and
guidance, combining her interests in
elite athletics and behavioural science.

> za 29 sept 2018 / 21.00 / zaal 1
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Special:
Rise Up Sunday Morning

Start je zondagochtend met Flow
Yoga in de buitenlucht, verzorgt door
Yogaplace, en breng daarna een bezoek
aan de mooie & indrukwekkende
film Hannah: Buddhism’s Untold
Journey. Je sluit de ochtend af met een
meditatiesessie in de, waar anders,
bioscoopstoel! Tussen de yogasessie en
de film kun je van een hapje & drankje
genieten in het restaurant Lumière
Cinema.
Start your Sunday morning with
Flow Yoga in the open air, provided
by Yogaplace. Then visit Hannah:
Buddhism’s Untold Journey, an
impressively beautiful film. You’ll end
the morning with a meditation session
in your cinema seat - where else!
Between the yoga session and film you
can enjoy a snack and/or drink in the
Lumière Cinema restaurant.
> zo 30 sept 2018 / 10.00 / Grasveld Lumière Cinema
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> Hannah: Buddhism’s Untold Journey

Special:
Granny Project

Neem je oma en/of opa (of
die van iemand anders)
mee naar de prachtige film
Granny Project.
Take your grandmother
and/or -father (or someone
else’s) to the heartwarming
film Granny Project.
In het kader van de alsmaar stijgende
eenzaamheid bij veel ouderen kan
het geen kwaad om even om je heen
te kijken. Vaak is een kopje koffie al
genoeg om net dat lichtpuntje te zijn op
de dag die toch al zo lang duurt. Docfest,
Envida and United World College slaan
de handen ineen om een aantal ouderen
de gelegenheid te geven om samen
met vrijwilligers naar de film te gaan.
Uiteraard mag dat kopje koffie niet
ontbreken!

> Granny Project

In the context of the ever-increasing
loneliness of many elderly people, it
doesn’t hurt to look around, because
often a cup of coffee is enough to
be a bright spot on someone else’s
day. Docfest, Envida and United
World College are joining forces to
give a number of elderly people the
opportunity to go to this film together
with volunteers. Of course, there’ll also
be a cup of coffee.

> zo 30 sept 2018 / 15.00 / zaal 3
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Limburg Special:
‘Zoervleis’

Special:
Video Power Nights

Binnen dit programma
zijn speciaal geselecteerde
documentaires vanuit of over
Limburg te zien. L1 LimburgDoc
films & de film Noa ’t Zuuje met
aansluitend een bezoek van Ziene
Hoege Hoeglöstigheid Rolam d’n
Ierste.

Tijdens deze avonden worden
twee nieuwe filmproducties,
Papieren Land van Marie van
Vollenhoven en de avant-première
Speak Out! van Jan van Opstal
vertoond.

This program features specially
selected documentaries from or
about Limburg. L1 LimburgDoc
films & the film Noa ‘t Zuuje,
followed by a visit from Ziene
Hoege Hoeglöstigheid Rolam
d’n Ierste (Prince Carnaval of
Maastricht).

> Nao ‘t zuuje

> zo 30 sept 2018 / 11.30 / zaal 4
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> Tegenpolen in Blerick

During these evenings, two new
film productions, Papieren Land
by Marie van Vollenhoven and the
avant premiere Speak Out! by
Jan van Opstal will be shown.

Video Power is een non-profitorganisatie
die onafhankelijke films produceert
en distribueert. Ze ondersteunen
filmmakers met de realisatie van
hun films. Video Power is gevestigd in
Maastricht.
www.videopower.eu

Video Power is a non-profit organization
that produces and distributes
independent films. They support
filmmakers with the realization of
their films. Video Power is based in
Maastricht.
www.videopower.eu

> Papieren Land

> za 29 sept 2018 / 21.15 / zaal 2		

> Speak Out!

> zo 30 sept 2018 / 18.30 / zaal 2
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Special: DocKids

> De wereld van Kim en Bob

Voor kinderen van 7 tot 12 jaar oud.

Op zondag 30 september kun je
vanaf 11:30 naar het ‘DocKids op
zondagochtend’ filmprogramma
met de films De wereld van Kim
& Bob, Raffaelo in het wild en
Hallo Salaam in aanwezigheid
van de regisseurs en de
hoofdrolspelers uit de films.
Tevens is er de prijsuitreiking
van het Storytellers schoolproject
waarin de winnaars bekend
worden gemaakt die met hun hele
klas naar een film in Lumière
Cinema mogen. In de middag is
er de CineKid workshop o.l.v.
Mirjam Marks.
Workshop: een zelfportret in filmvorm
Deelnemers aan deze workshop krijgen
(in duo’s) een iPad en een aantal vragen.
De antwoorden op de vragen worden
in video-vorm gegeven. Deelnemers
stellen zich voor, vertellen bijvoorbeeld
iets over hun toekomstdromen of
laten zien wat belangrijk voor ze is. De
deelnemers zijn vrij in hoe en op welke
manier ze de antwoorden filmen. Als
alle onderdelen zijn opgenomen gaan
de deelnemers in iMovie de fragmenten
mixen en monteren. Zo ontstaat er een
mooi persoonlijk videodocument van de
groep, of van één persoon (afhankelijk
van op welke manier er wordt gemixt).

On Sunday, September 30th,
you can visit to the ‘DocKids on
Sunday Morning’ movie program
starting at 11.30 am, the directors
and the protagonists from the
films De wereld van Kim & Bob,
Raffaelo in het wild and Hallo
Salaam will be present. Then
the award ceremony for the
Storytellers school project, in
which winners of the film-making
contest will be announced. In the
afternoon the CineKid workshop
led by Mirjam Marks will take
place.
Workshop: a selfportrait in film
Participants in this workshop (in pairs)
will be handed an iPad and asked a
number of questions. The answers to the
questions must be given in video form.
Participants introduce themselves, talk
about their dreams for the future and
have the chance to express what’s is
important to them.
Participants are free
in how they film the
answers., and when
filming is complete
they’ll edit the
fragments together.
The result will be (a)
beautiful, personal
film(s).

> Filmprogramma: zo 30/9 / 11.30 / zaal 2 > Voorleessessies: zo 30/9 / 11.30 & 13.00 / zaal 6
> Workshop: zo 30/9 / 14.00 — 16.00 / zaal 6 / aanmelden via educatie@docfest.eu
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DocReads: voorleessessies
Op zo 30/9 om 11.30 & 13.00 zijn er
voorleessessies van schrijfster Janny
van der Molen uit haar boek ‘Heldinnen’.
Op papier hebben vrouwen dezelfde
rechten en kansen als mannen, maar in
werkelijkheid is dat nog lang niet altijd
zo. Daarom is het belangrijk dat meisjes
zien hoe andere vrouwen hun dromen
waargemaakt hebben of opkomen voor
anderen. Zodat zij later zelf ook kunnen
bereiken wat ze willen! Van Florence
Nightingale tot Malala, van Laura Dekker
tot Emma Watson: vijftig inspirerende
vrouwen die laten zien dat je als meisje
voor niks en niemand onderdoet!

DocReads: reading sessions
Join a reading session on 30/9 at 11.30
and 13.00 with writer Janny van der
Molen from her new book ‘Heroines’. On
paper, women have the same rights and
opportunities as men, but in reality this
isn’t always the case. So, it’s important
girls see how other women have fulfilled
their dreams and stood up for others, so
that they can also reach for the stars!
From Florence Nightingale to Malala,
from Laura Dekker to Emma Watson:
fifty inspiring women who show that
you, as a girl, can determine your own
destiny!

Janny van der Molen werd op 11 oktober
1968 geboren in een Fries dorp. Als kind
was ze al dol op lezen. Ze ging vaak
naar de bibliotheek en kon urenlang
in boekwinkels rondhangen. Ook is ze
altijd nieuwsgierig geweest naar wat
er speelt in de wereld, zowel nu als in
de geschiedenis. Met haar verhalen wil
ze nu graag kinderen betrekken bij de
samenleving en inspireren om het beste
uit zichzelf en anderen te halen.

Janny van der Molen
was born on October 11th,
1968 in a Frisian village.
As a child she was
always fond of reading,
and spent hours hanging
around in bookstores
and libraries. She is
curious about the world around her,
both now and in the past. Her stories
inspire children to see the best in
themselves and others.

Er wordt voorgelezen in het Nederlands.

The reading sessions are in Dutch.

> Filmprogram: Sun 30/9 / 11.30 / theatre 2 > Reading sessions: Sun 30/9 / 11.30 & 13.00 / theatre 6
> Workshop: Sun 30/9 / 14.00 — 16.00 / theatre 6 / sign up via educatie@docfest.eu
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Special: YoungDocs
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar oud.

Het programma voor jongeren
tussen 12 en 18 jaar oud
vindt dit jaar geheel plaats
op de vrijdagmiddag en
valt geheel binnen het ckvschoolprogramma. Met meerdere
documentaires en een VRworkshop.

The program for young
people between 12 and 18
years old takes place entirely
on Friday afternoon and
falls within the ckv school
program. This includes
multiple documentaries and
a VR workshop.

YoungDocs Jury
Vijf leerlingen uit het voortgezet
onderwijs beoordelen op basis van een
aantal elementen de voorgeselecteerde
documentaires en geven daarmee
aan welke film volgens hen het beste
aansluit bij de doelgroep 12 tot 18
jaar. Five pupils judge the preselected
documentaries on the basis of a
number of vital elements, and thereby
deciding which movie they think best
suits the target audience of 12 to 18 year
olds.
Storytellers
Eerder dit jaar is er een oproep
uitgegaan waarin aan leerlingen uit
het basis-en voortgezet onderwijs is
gevraagd om in het thema ‘Besties’
een korte documentaire te maken over

bijzondere, liefdevolle relaties tussen
twee of meerdere personen. Uit de
inzendingen is door een vakjury een
selectie gemaakt welke zal worden
vertoond tijdens het festival. Tevens zal
er uit basis-en voortgezet onderwijs 1
winnaar worden gekozen die met zijn
of haar hele klas een VIP-behandeling
ontvangt in Lumière Cinema. Earlier
this year, a call was issued in which
pupils from primary and secondary
education were asked to make a short
documentary about special, loving
relationships between two or more
people in the theme ‘Besties’. From the
submissions a selection has been made
by a professional jury which will be
shown during the festival. In addition, 1
winner will be chosen from primary and
secondary education who will receive VIP
treatment in Lumière Cinema with their
entire class.
VR Workshop
Tijdens deze workshop maken de
leerlingen kennis met Virtual Reality,
leren ze over interessante projecten die
deze techniek gebruiken en gaan ze op
basis van de geleerde theorie zelf aan de
slag met het creëren van een VR-movie.
Ze krijgen een smartphone mee om de
film op te nemen en te editen. Uiteraard
mag deze daarna mee naar huis! During
this workshop, students get acquainted
with Virtual Reality. Armed with only a
smartphone to record and edit, they’ll
learn about interesting projects using
this technique and they start creating
a VR movie based on the what they’ve
learned. Of course, the film can be taken
home afterwards!

> vr 28 sept 2018 / enkel toegankelijk via scholen / aanmelden via educatie@docfest.eu
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Special:
De Voedselindustrie

De voedselindustrie is een
programma dat Docfest samen met
Sphinx debat en Gedeelde Weelde
organiseert. Het programma start
tijdens Docfest, editie 2018, met
de Limburgse première van Ceres
en zal in zowel januari en april
van 2019 (jubileumeditie Docfest)
worden vervolgd.
The Food Industry is a program
that Docfest organizes together
with Sphinx Debat and Gedeelde
Weelde. The program starts during
Docfest, with the Limburg première
of Ceres and will be continued
in January and April of 2019
(anniversary edition Docfest).

Special:
LBG Sleep-over
Experience

Tijdens deze experience op
zaterdag 29/9 in Lumière Cinema,
word je in een bijzondere setting
verwelkomd als ware hotelgast.
Je checkt in om 23.15. Geniet van
de geweldige film Love Hotel en…
enjoy your stay!
During this experience on Saturday
29/9 at Lumière Cinema you will
be welcomed as a true hotel guest.
Check in is at 23.15. Enjoy the
amazing film Love Hotel and...
enjoy your stay!
> za 29 sept 2018 / 23.15 / zaal 5

> zo 30 sept 2018 / 16.45 / zaal 2

> Ceres
18

> Love Hotel
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Special:
Happy Breakfast

Special:
Dance, Docfest, Dance!

Combineer je ontbijtje bij Lumière
Cinema met de Nederlandse
première van de liefdevolle en
ontroerende documentaire Happy

In samenwerking met de
Nederlandse Dansdagen en
Bureau Europa toont Docfest de
documentaire Een uitzinnige
beheersing: Leven en dans van
Krisztina de Châtel en de korte
film Vlucht met choreografie van
Krisztina de Chatel.

Tip: Op zaterdag 29/9 kun je de
protagonisten (Eric Genreith en zijn
vrouw) uit Happy ontmoeten.
Combine a Sunday breakfast at
Lumière Cinema with the Dutch
premiere of Happy, a moving, loveinfused documentary.
Tip: On Saturday, September 29th,
you can meet the protagonists of
Happy; Eric Genreith and his wife.
> zo 30 sept 2018 / 11.00 / Restaurant

> Vlucht

> Happy

In collaboration with the Dutch
Dance Festival and Bureau
Europa, Docfest is screening
A Frenzied Control: Life and
Dance by Krisztina de Châtel. In
combination with the short film
Flight, featuring choreography by
Krisztina de Chatel.
> Een uitzinnige beheersing

> za 29 sept 2018 / 17.30 / zaal 4

Reserveren
De Happy Breakfast special is
enkel telefonisch te boeken
via 043/321 40 80 (Lumière).
Reservations
The Happy Breakfast special
can only booked by phone via
043/321 40 80 (Lumière).
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Tip: Bezoek tijdens het
festival ook even de
overzichtstentoonstelling in
Bureau Europa. De Nederlandse
Dansdagen vinden plaats
in Maastricht van 10 t/m 14
oktober.

Tip: During the festival
you can pay a visit to the
retrospective in Bureau
Europa. The Dutch Dance
Festival takes place in
Maastricht from 10 to 14
October.
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Pssst...

Meer...

Docfest 2019
We verklappen je het vast: vanaf
volgend jaar vindt ons festival
voortaan plaats in april. Na 4
jaar het festival in september te
hebben georganiseerd gaan we
ons 5-jarig jubileum vieren van 5
tot 7 april 2019! Dat is mooi, want
over een half jaar kun je alweer
naar Docfest!

DocTalks | Q&A’s

‘Identities’

DocLab

Met o.a. John Appel, Edith Bosch,
Marijn Poels, Marie van Vollenhoven,
Jimmy Duchateau en anderen.

Video-installatie met portretten
van mensen die leven in Nederland,
maar met een ander cultureel DNA.

With, among others, John Appel, Edith Bosch,
Marijn Poels, Marie van Vollenhoven, Jimmy
Duchateau and others.

Video installation featuring portraits of
people who live in the Netherlands, but have
an entirely different cultural DNA.

Een programma met
masterclasses en workshops
voor professionals en
studenten. A programme with

Lees meer op pagina 24

Lees meer op pagina 25

Lees meer op pagina 26

‘Eat a HotDoc’

Docfest Awards

VR-Corner

Drie korte documentaires in
een bijzondere mini-cinema
in het restaurant van Lumière.
Laat je verrassen! Three short

Docfest presents... Docfest
Awards! Voor filmmakers,
producenten en jongeren.

Twee opmerkelijke Virtual
Reality documentaires. Laat je
meeslepen! Two inspiring Virtual

documentaries in a remarkable minicinema in the restaurant of Lumière.

Docfest presents...Docfest Awards.
Incentivising awards for filmmakers,
producers and up-and-comers.

Reality documentaries. Put on your
glasses and become fully immersed
in VR-worlds!

Lees meer op pagina 28

Lees meer op pagina 27

Lees meer op pagina 29
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masterclasses and workshops for
professionals and students.

Vrijwilligers, partners & team
Zonder onze trouwe vrijwilligers,
kernteam en partners is er geen
Docfest. Onze grote waardering
gaat ook dit jaar weer naar hen
uit. Dank jullie wel!
Docfest 2019
After this edition our festival
will take place in April. After
having organized the festival in
September for four years, we are
going to celebrate our five-year
jubilee from April 5th to 7th,
2019! Great news, because in
half a year you can visit Docfest
again!
Volunteers, partners & team
We are nowhere without our
loyal volunteers, core team
and partners. Our immense
apprecation goes out to them.
Thank you!

23

Overzicht:
DocTalks | Q&A’s
In het hart van Lumière Cinema:
DocTalks. Korte gesprekken
met makers en gasten van het
festival. Met o.a. John Appel,
Edith Bosch, Marijn Poels, Marie
van Vollenhoven en anderen.
De DocTalks worden musicaal
omlijst door Jimmy Duchateau.
DocTalks: short conversations
with film makers and experts.
With, amongst others, John
Appel, Edith Bosch, Marijn
Poels, Marie van Vollenhoven,
the DocTalks will be musically
framed by Jimmy Duchateau.

Met...
> Jan van Opstal (regisseur Speak
Out!), Edith Bosch (Olympisch
medaillewinnares) en Marta György
Kessler (regisseur Hannah: Buddhism’s
Untold Journey).
Zat 29 sept 2018 / 20:30

> John Appel (Sprekend Nederland) &
Bálint Révész (Granny Project).
Zon 30 sept 2018 / 14:00

> Margreet Sweerts (Het Verdrietfestival),
Erik Meijer & Rick Alberigs (Identities)
en de deelnemers van CineKid.
Zon 30 sept 2018 / 16:30

> Marie van Vollenhoven (Papieren
Land), YoungDocs juryleden, Elise de
Ruiter & Richard Dols (Docfest). Met
de bekendmaking van de Docfest en
CIneSud Publieksprijs en Young Talent
Award.
Zon 30 sept 2018 / 18:30

Q&A’s
Blijf na de film nog even zitten voor
een vraaggesprek met de maker of
een gastspreker. In het programmaoverzicht zie je welke films worden
gevolgd door een Q&A.

Q&A’s
Stay a bit longer after a film voor a
question and answer-session with
the maker of guest. In the programme
overview you can see which films are
followed by a Q&A.

Gemodereerd door Floortje Dessing, George
Vogelaar, Kiki van Aubel, Bart van den Eynden,
Svenja van Vondelen, Elise de Ruiter, Richard
Dols e.a.

Moderated by Floortje Dessing, George Vogelaar,
Kiki van Aubel, Bart van den Eynden, Svenja
van Vondelen, Elise de Ruiter, Richard Dols and
others.
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Video-installatie:
‘Identities’

De komende twee jaar maakt
Studio Take Twee (audio-visueel
kunstenaars Eric Meyer & Rick
Alberigs) portretten van mensen
die leven in Nederland, maar met
een ander cultureel DNA.

Over the next two years, Studio
Take Twee (audio-visual artists
Eric Meyer & Rick Alberigs) will
create portraits of people who
live in the Netherlands, but have
a different cultural DNA.

Zij strijken hiervoor neer in Nederlandse
steden waar zij bewoners portretteren.
Tegelijkertijd wordt deze groeiende
portretgalerij in de vorm van pop-up
installaties in deze steden geëxposeerd.
Tijdens Docfest worden zeven portretten
van bewoners uit Maastricht getoond:
Kamanzi (Rwanda), Nina (Griekenland),
Lamin (Gambia), Anu (India), Abakoula
(Niger), Saima (Pakistan) en Julian
(Colombia).

Created in the Dutch cities where
the portrait subjects reside, this
ever-increasing portrait gallery will
be exhibited in different cities in the
form of pop-up installations. During
Docfest seven portraits of residents
from Maastricht are shown: Kamanzi
(Rwanda), Nina (Greece), Lamin
(Gambia), Anu (India), Abakoula
(Niger), Saima (Pakistan) and Julian
(Colombia).

Ontmoet de
geportreteerden
Kom in gesprek met de
zeven geportreteerden op
zaterdag 29/9 om 19.00 en
21.30 — en op zondag 30/9
om 13.00, 15.30 en 18.00.

Meet the
protagonists
Meet the seven protagonists
of Identities on Saturday
29/9 at 19.00 and 21.30 —
and on Sunday 30/9 at
13.00, 15.30 and 18.00.
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Masterclass & workshop:
DocLab
Docfest & CineSud presenteren
DocLab; een programma
op 28 september 2018 met
masterclasses en workshops
waarin de focus ligt op de
doorontwikkeling van je
eigen visie, stijl en plan van
documentaires.
Docfest and CineSud present:
Doclab. A programme on 28
September with masterclasses
and workshops with a focus on
the development of your own
vision, style and planning in
documentary film making.

Op het
programma...
Masterclass Creative
Storytelling
door Peter Krüger
vanaf 11.30

Coaching ‘Wat is een
goed projectplan?’
door Peter en Petra
Lataster
vanaf 14.00

Dineren
bij Lumière Cinema
vanaf 18.00
> optioneel > EUR 20.00

> vr 28 sept 2018 / 11.30 - 18.00 / Lumière Cinema

Info & aanmelden
Interesse? Meld je online aan
via www.docfest.eu/doclab

Info & sign up
Interested? Sign up online via
www.docfest.eu/doclab

Reguliere prijs
EUR 57,50 excl. BTW

Regular price
EUR 57,50 excl. VAT

Prijs voor CineSud-leden
EUR 47,50 excl. BTW

Price for CineSud-members
EUR 47,50 excl. VAT

De prijs is inclusief een ticket voor de
openingsfilm McQueen op vrij 28/9
/ 20.30.

Price includes a ticket for the opening
film of Docfest: McQueen on Fri 28/9
/ 20.30.
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Docfest presents...
Awards

Tijdens het festival worden
drie awards uitgereikt
om de waardering uit te
spreken naar filmmakers
en producenten voor hun
uitzonderlijke werk.

During the festival three
awards will be presented
to commend exceptional
work by filmmakers or
producers.

YoungDoc Award
Is een door jongeren geselecteerde
documentaire die voor hen het meest
inspirerend of bijzonder is.
De award biedt filmmakers een extra
stimulans om voor een jong publiek
documentaires te realiseren.

YoungDoc Award
This award goes to a documentary
selected by young people for its
inspiring or special qualities.
The award offers filmmakers an extra
incentive to create documentaries for a
young audience.

Best Newcomer Award
Om jong talent te stimuleren in het
maken van films en ondersteuning
te bieden bij het ontwikkelen van een
nieuwe film, rijkt CineSud tijdens het
festival de stimuleringsprijs voor een
coaching traject t.w.v. EUR 750.

Best Newcomer Award
In order to stimulate young talent in
making films and to offer support in
the development of new films. During
the festival, CineSud will award EUR 750
to the winner of the incentivising Best
Newcomer Award.

Publieksprijs
Deze prijs geeft het publiek een
stem in wat zij de meest geweldige
documentaire van het festival vinden.
Dit is een eervolle prijs voor filmmakers
en producenten.

Audience Award
We’re giving you a voice! Tell us
what you think is the most amazing
documentary of the festival and help us
in awarding an honorary prize for the
best filmmakers and producers.
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Mini-cinema:
‘Eat a HotDoc’

Virtual Reality:
VR-Corner

Ontdek drie korte documentaires
in een bijzondere setting: een
mini-cinema in het restaurant
van Lumière Cinema.
Discover three short
documentaries in a special
setting: a mini-cinema in the
restaurant of Lumière Cinema.

Zet je VR-bril op! Deze twee
VR-docs laten je volledig
onderdompelen.
> Slagershart

Put on your VR-goggles! These
two VR-docs will immerse you
completely.

Nests of Gold

Tafelgeheim

Alan Poon (2017) / Engels, Kantonees & Filipijns
gesproken / Engels ondertiteld / 19 min

Sara Kolster (2016) / Engels & Nederlands
gesproken / Geen ondertiteling / Virtual Reality

> Zie documentaireoverzicht.
See documentary overview.

> Zie documentaireoverzicht.
See documentary overview.

Jesser and the Sugarcane

Life to Come 360°

Godelieve Eijsink (2016) / Spaans gesproken /
Nederlands ondertiteld / 15 min

Fouzi Louahem (2016) / Frans gesproken /
Engels ondertiteld / Virtual Reality / 12 min

> Zie documentaireoverzicht.
See documentary overview.

> Zie documentaireoverzicht.
See documentary overview.

> Tafelgeheim

> Life to Come 360°

Slagershart
Marijn Frank (2017) / Nederlands gesproken /
Geen ondertiteling / 15 min

> Zie documentaireoverzicht.
See documentary overview.
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> Jesser and the Sugarcane
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Documentaires
A—Z
Dec 2018
— Apr 2019
Maastricht

This retrospective is organized within the framework
of the David Lynch exhibition ‘Someone is in my House’
at Bonnefantenmuseum Maastricht.
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Zo 30/9 16.45
Za 29/9 22.15

Zo 30/9 15.30

Lumière zaal 3

Lumière zaal 4

Anita’s Pack
Marlies Smeenge (Nederland, 2018) / Nederlands
gesproken / Engels ondertiteld / 14 min

Een portret van hondenfokker Anita die met
haar 17 honden op een boerderij woont. En het
gaat binnenkort nog drukker worden in huis.
Een empathische film over het leven van
Anita en haar onvoorwaardelijke liefde voor
haar honden, met oog voor de unieke details
in haar dagelijks leven. A portrait of dog breeder
Anita who lives on her farm with her seventeen
dogs. The house is about to become even fuller.
An empathetic film about the life of Anita and her
unconditional love for her dogs, with an eye for the
unique and quirky details in her everyday life.

Lumière zaal 2

> Limburgse Première

Ceres
Janet van den Brand (Nederland, 2018) /
Nederlands gesproken / Engels ondertiteld / 73 min

Een poëtische en voelbare documentaire die
vier kinderen en hun ervaring met de cyclus
van het leven op een boerderij volgt. In een
intiem portret verkent de documentaire
de wereld door de ogen van de kinderen
en onderzoekt het de relatie die zij hebben
met de natuur en de maatschappij. A poetic
and tangible documentary film that follows four
children as they experience the natural cycle
of life on a farm. In an intimate portrait, the
documentary explores the world through their
eyes and examines their relationship to nature
and human society.

Za 29/9 20.45

Zo 30/9 16.45

Lumière zaal 5

Lumière zaal 4

De spiegel van de
kunstenaar
Tamino Parren (Nederland, 2017) / Nederlands
gesproken / Engels ondertiteld / 10 min

Beeldend kunstenaar Hans Hansen (83)
woont en werkt in zijn atelier in Maastricht.
Zijn visie op kunst vertaalt zich naar het
interieur van zijn huis. Maar ondanks een
uitgesproken mening, lijkt hij niet zonder
een "spiegel" te kunnen werken. Artist Hans
Hanssen (83) lives and works in his atelier in
Maastricht. His vision on art translates perfectly
into his home’s interior. But despite his strong
opinions, he doesn’t seem to be able to work
without a ‘’mirror’’.

Zo 30/9 11.30
Lumière zaal 2

De wereld van Kim en Bob
Sanne Rovers (Nederland, 2016) / Nederlands
gesproken / Engels ondertiteld / 15 min

Kim en Bob zijn al sinds hun geboorte
beste vrienden. Ze hebben beide een rijke
fantasie en houden van samen spelen in
hun zelfbedachte werelden. Ondanks dat ze
bijna dertien zijn, kunnen Kim en Bob er niet
onderuit dat ze aan het opgroeien zijn. Wat
zal dit voor hun speciale band betekenen?
Kim and Bob have been best friends since birth.
Both have a rich fantasy and love playing together
in their own imaginary worlds. Even though they
are almost thirteen, Kim and Bob are growing up.
How will this affect their special bond?

Zo 30/9 11.30 / 12.30 / 13.30 / 14.30 / 15.30
LBG Hotel Bunkbed > Foyer Lumière

Za 29/9 20.45

Zo 30/9 16.45

Lumière zaal 5

Lumière zaal 4

De spelende mens
Sanne Rovers (Nederland, 2018) / Nederlands
gesproken / Engels ondertiteld / 27 min

Een weekend als Viking door het leven of
crossen door een modderpoel: de een gaat
er helemaal in op, de ander vindt het een
wonderlijk tijdverdrijf. Maak kennis met
deze waaghalzen, vrije geesten en noeste
knutselaars. Dressing up as a Viking for the
weekend or racing through mud pools: some
people lose themselves in these games while
others find it a curious way of passing time. Meet
these dare devils and free spirits.
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De belofte van Slek
Nathalie Crum (Nederland, 2017) / Nederlands
gesproken / Engels ondertiteld / 16 min

Andy (13) heeft zijn opa en oma beloofd om
hun geliefde schutterij nooit in de steek
laten. Andy is al jaren het jongste lid van deze
traditionele schietvereniging en fanfare. Andy
zet alles op alles om kinderen te verleiden
zich aan te melden om de schutterij voort
te laten bestaan. Andy (13) promised his late
grandfather and mother to never abandon their
beloved rifle club. Andy has been the youngest
member of this traditional rifle club and brass
band for years, he does everything in his power to
persuade other children to sign-up.

Za 29/9 17.30
Lumière zaal 4

Een uitzinnige beheersing
Leven en dans van Krystinal de Châtel

Manon Lichtveld & Bas Westerhof (Nederland,
2018) / Hongaars en Nederlands gesproken /
Nederlands ondertiteld / 54 min

Choreograaf Krisztina de Châtel wordt
gevolgd naar Hongarije op haar zoektocht
naar de bronnen van ‘uitzinnige beheersing’.
Choreographer Krisztina de Châtel is followed to
Hungary to find the sources of what they call De
Châtel’s ‘uncontrollable restraint’.

Za 29/9 22.15

Zo 30/9 15.30

Lumière zaal 3

Lumière zaal 4

Een onvergetelijk afscheid
Cláudio de Oliveira Marques (Nederland, 2017) /
Nederlands gespr. / Engels ondertiteld / 23 min

Wanneer je een geliefde aan zelfmoord
verliest, blijf je vaak achter met een groot
aantal onbeantwoorde vragen. Deze film volgt
het rouwproces van Claudio die zijn beste
vriendin op nieuwjaarsavond verloor. When
you lose a loved one to suicide, you’re often left
behind with unanswered questions. This film
follows Claudio, who unexpectedly lost his best
friend on New Year’s Eve.
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> Nederlandse Première

Zo 30/9 11.30
Lumière zaal 2

Za 29/9 20.45 Za 29/9 21.30
Lumière zaal 5

Lumière zaal 4 > Voorfilm Reggae Boyz

Zo 30/9 16.45 Zo 30/9 17.15
Lumière zaal 4

Lumière zaal 3 > Voorfilm Reggae Boyz

Fire Mouth
Luciano Pérez Fernández (Brazilië, 2017) /
Portugees gesproken / Engels ondertiteld / 9 min

Voetbalclub Carcará speelt op een extreem
hete dag een belangrijke wedstrijd. Boven
in zijn cabine levert Didi Souza, bijgenaamd
‘Fire Mouth’, zijn immer opzwepende
radiocommentaar. Een film waarin het
publiek en hun omgeving centraal staat.
Football club Carcará plays an important match
on a very hot day. In his cabine, Didi ‘Fire Mouth’
Souza delivers his passionate commentary. A
film that centers around the crowd and their
surroundings.

Hallo Salaam
Kim Brand (Nederland, 2017) / Nederlands & Engels
gesproken / Engels ondertiteld / 15 min

Sil (10) en Merlijn (11) gaan een grote reis
maken: ze gaan een vluchtelingenkamp
bezoeken op het Griekse eiland Lesbos. Hun
moeders, die hier als vrijwilligers werken,
hebben al veel verhalen verteld over de
kinderen die er wonen. Nu is het aan hun om
dit te ervaren. Sil (10) and Merlijn (11) are about to
go on a big journey: they will visit a refugee camp
on the Greek island of Lesbos. From their mothers
– who both volunteer in refugee camps – they’ve
heard the stories about the children who live there.
Now it’s their turn to experience it.

Vr 28/9 22.00
Za 29/9 13.00—16.30 / 18.30 / 20.30 / 22.30
Zo 30/9 17.30 / 19.30 / 21.30
LBG Hotel Bunkbed > Foyer Lumière

Heidi at the Foley Artist
Christian Frei (Zwitserland, 2016) / Duits gesproken
/ Engels ondertiteld / 14 min

Anuk Steffen (9) vertolkt de hoofdrol in de
nieuwe ‘Heidi’ film. Aandachtig kijkt ze toe
hoe de filmcrew zijn werk doet, maar ze is
vooral geïntrigeerd door de geluidsman. Een
verhelderende les over een legendarisch
filmkarakter en het belang van een
soundtrack. Anuk Steffen (9) plays the title
role of the new ‘Heidi’ film. She watches the film
crew at work, and is especially intrigued by the
sound engineer. A lesson about a legendary film
character and the importance of a soundtrack.

> L1mburg Doc

Zo 30/9 11.30

Lumière zaal 4 > Voorfilm Tegenpolen in Blerick

Het papierparadijs
Floor de Bie & Eva van Roekel (Nederland, 2017) /
Nederlands gespr. / Engels ondertiteld / 25 min

Jenny en Dion doen hun best om samen
een leven op te bouwen in Nederland, maar
Jenny heeft geen Nederlands paspoort. Om
de strikte Nederlandse immigratie wet te
vermijden, besluit het koppel in België te
gaan wonen. Al snel wordt hun leven een
bureaucratische nachtmerrie. Jenny and Dion
try to build a life together in the Netherlands, but
Jenny does not have a Dutch passport. To evade
the strict Dutch immigration law, the couple
decide to move to Belgium. After wich their life
turns into a bureaucratic nightmare.

Zie ook: Life to Come 360°

> Nederlandse Première
> Nederlandse Première

Za 29/9 20.00 Zo 30/9 12.30
Lumière zaal 3

Happy
Zo 30/9 11.45

> DMFF Highlight

Lumière zaal 1

Hannah: Buddhism’s
Untold Journey
Marta György-Kessler & Adam Penny (VK, Spanje,
Nepal, India, Hongarije, Hong Kong, Duitsland,
Denemarken & Bahrein, 2014) / Engels gesproken /
Nederlands ondertiteld / 90 min

Over Hannah Nydahl, een pionier die een
spreekwoordelijke Boedhistische brug wist te
slaan tussen het Tibet en het Westen. About
Hannay Nydahl, a pionier who managed to build
a bridge between Tibet and the West through
Buddhism.
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Lumière zaal 3

Carolin Genreith (Duitsland, 2016) / Duits
gesproken / Engels ondertiteld / 85 min

Een aandoenlijke, en persoonlijke
documentaire over mannen die op zoek zijn
naar geluk in de laatste jaren van het leven,
terwijl ze tegelijkertijd een antwoord aan het
zoeken zijn op de vraag hoe liefde eruitziet
na je 60ste en hoe het is om alleen oud te
worden. An affectionate, cheerful and personal
documentary on men searching for happiness in
the twilight of their lives, while simultaneously
dealing with the question of what love truly is
when you are over 60 and afraid of growing old
alone.

Vr 28/9 18.30 / 21.00 / 22.45
Za 29/9 17.30 / 19.15 / 21.00 / 22.45
Zo 30/9 11.30 / 13.15 / 15.00 / 16.45 / 18.30 / 20.15
‘Eat a HotDoc’ Mini-Cinema > Restaurant Lumière

Jesser and the Sugarcane
Godelieve Eijsink (Nederland, 2016) / Spaans
gesproken / Engels ondertiteld / 15 min

Jesser (11, Nicaragua) verzorgt de planten
in de gemeenschapstuin en hoopt later een
landbouwbedrijf op te zetten. Zolang er maar
geen suikerriet staat. Suikerriet is een grote
bron van inkomsten waar Jesser woont, maar
het maakt ook veel mensen ziek, waaronder
zijn vader. Jesser (11, Nicuragua) takes care of
the plants in the communal garden. He wants to
become a farmer. Not a sugarcane farmer though.
Sugarcane makes people ill, amongst who is his
father.

Za 29/9 17.45

Zo 30/9 18.30

Lumière zaal 3

Lumière zaal 4

Life to Come
Claudio Capanna (België, 2016) / Frans gesproken /
Engels ondertiteld / 75 min

Tweeling Eden en Léandro zijn prematuur
geboren en komen terecht in de vijandige en
zorgelijke wereld van het ziekenhuis. Terwijl
de weken in de neonatale zorg voorbij gaan
vechten moeder en kinderen voor hun leven.
The twins Eden and Léandro were born severely
premature. They find themselves propelled into the
hostile and worrying world of the hospital. As the
weeks pass in the neonatal service, mother and
children fight for survival.
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Special

LBG

Sleep-over
Experience

Vr 28/9 18.00—19.30 / 20.30—23.30
Za 29/9 16.45—23.45 Zo 30/9 11.00—22.30
Virtual Reality Corner > Foyer Lumière

Life to Come 360°
Fouzi Louahem (België, 2016) / Frans gesproken /
Engels ondertiteld / Virtual Reality / 12 min

We herinneren ons de eerste dagen van
ons leven niet, vooral de dagen net na de
geboorte. Dit is je kans: ontdek door middel
van virtual reality de neonatale afdeling
vanuit het oogpunt van een premature baby.
We don’t remember the first days of our life,
especially the ones right after birth. Our long term
memory only starts to develop in the second year
of our life. This is your chance: enter the virtual
reality world of a neonatal ward.

Za 29/9 23.45*
Lumière zaal 5

> *Check in at 23.15!

Love Hotel
Philip Cox & Hikary Toda (Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk & Japan, 2014) / Japans gespr. / Engels
ondertiteld / 75min

Gepensioneerden, advocaten, getrouwde
stellen en tieners zijn allemaal klanten van
het Angel Love Hotel in Osaka Japan. Deze
film volgt de worstelende manager en het
personeel terwijl ze hun hotel runnen en biedt
een kijkje in de intieme, privélevens van de
klanten. Pensioners, lawyers, married couples
and teenagers are all customers at the Angel Love
Hotel in Osaka Japan. This film follows the Love
Hotel’s struggling manager and staff as the try to
keep their hotel running, as well as revealing the
intimate and private lives of the customers who
visit.

Za 29/9 20.45 Za 29/9 18.00
Vr 28/9 21.00 / 23.00
Lumière zaal 5 > Voorfilm Spettacolo
Za 29/9 13.00—16.30 / 17.30 / 19.30 / 21.30 / 23.30 Lumière zaal 5
Zo 30/9 16.30 / 18.30 / 20.30
Zo 30/9 16.45 Zo 30/9 20.30
Lumière zaal 4 > Voorfilm Spettacolo

LBG Hotel Bunkbed > Foyer Lumière

Lumière zaal 4

Luister

Lon

Astrid Bussink (Nederland, 2017) / Nederlands
gesproken / Engels ondertiteld / 15 min

Nina Landau (België, 2017) / Nederlands gesproken
/ Engels ondertiteld / 7 min

Dagelijks krijgt de Kindertelefoon
telefoontjes van kinderen op zoek naar een
luisterend oor. In ‘Luister’ wordt de audio
van de telefoongesprekken vergezeld door
beelden die de gesprekken letterlijk kleur
geven. The Kids Help Line receives phone calls
from children looking for a listening ear on a
daily basis. In ‘Listen’, the audio of these phone
calls is accompanied by images that bring the
conversations to life.

Over een Joodse podiumontwerper wiens
leven een andere wending kreeg tijdens WO II.
Hij wordt gevangen gehouden in een Belgisch
Nazi kamp. Hij besluit positief te blijven en
te doen waar hij goed in is: droomwerelden
bouwen. About a Jewish stage designer whose
life takes a turn during World War II. He is held
captive in a Belgian Nazi camp, but decides to
stay positive and do what he knows best: building
dream worlds.
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Vr 28/9 20.30

Zo 30/9 18.45

Lumière zaal 1 & 2

Lumière zaal 5

McQueen

Ian Bonhôte & Peter Ettedgui (Verenigd Koninkrijk,
2018) / Engels gesproken / Nederlands ondertiteld
/ 111 min

Alexander McQueen’s ‘van rags-to-riches’
verhaal is een hedendaags sprookje,
doorspekt met gotiek. Een reflectie van de
woeste schoonheid, durf en levendigheid
van zijn ontwerpen, deze documentaire is
een intieme onthulling van McQueen’s eigen
wereld, zowel gemarteld als geïnspireerd, en
die een radicale en fascinerende genie van
diepgaande invloed viert. Alexander McQueen’s
rags-to-riches story is a modern-day fairy tale,
laced with the gothic. Mirroring the savage
beauty, boldness and vivacity of his design,
this documentary is an intimate revelation of
McQueen’s own world, both tortured and inspired,
which celebrates a radical and mesmerizing
genius of profound influence.

Zo 30/9 13.30
Lumière zaal 4

Nao ‘t zuuje
Rob Hodselmans (Nederland, 2018) / Dialect
gesproken / Nederlands ondertiteld / 75 min

Lex Uiting ontmoet tijdens het Venlosche
carnaval vijf personages met ieder een eigen
verhaal. Van oudere generaties die lange
tradities in stand houden, tot de nieuwe
jonge garde die in die tradities stapt en ook
nieuwe tradities creëert. A film that shows Lex
Uiting meeting five typically ‘Venlose’ characters
during the big national event ‘carnaval’. From
older generations keeping traditions alive, to the
youngsters following in those footsteps, but also
creating new ones.

> Nederlandse Première

Vr 28/9 18.00—19.30 / 20.30—23.30
Za 29/9 16.45—23.45 Zo 30/9 11.00—22.30
Vr 28/9 19.00 / 21.30
Virtual Reality Corner > Foyer Lumière
Za 29/9 18.00 / 19.45 / 21.30 / 23.15
Zo 30/9 12.00 / 13.45 / 15.30 / 17.15 / 19.00 / 20.45
‘Eat a HotDoc’ Mini-Cinema > Restaurant Lumière

Nests of Gold

Alan Poon (Canada, 2017) / Engels, Kantonees en
Filipijns gesproken / Engels ondertiteld / 19 min

Een visuele reis van één van ’s werelds meest
bijzonder delicatessen. Van de creatie in
de Filipijnen tot de transformatie naar het
legendarische gerecht ‘Bird’s nest soup’. A
visual journey of a remarkable delicatesse. From
its creation to transformation into ‘Bird’s nest
soup’.

Tafelgeheim

Sara Kolster (Nederland, 2016) / Engels &
Nederlands gespr. / Geen ondert. / Virtual Reality /
5 min

Een handgetekende virtual reality film dat je
meeneemt in de wereld van Lena (9) en haar
vader. Zonder het te weten, denken ze beide
aan hetzelfde; het verlies van Lisa, haar zus
en zijn dochter. A drawn virtual reality that takes
you to the world of Lena (9) and her father. Without
knowing, they are both thinking about the same:
the loss of Lisa, her sister and his daughter.
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> Nederlandse Première

Vr 28/9 18.00 / 20.30 / 22.15
Za 29/9 17.00 / 18.45 / 20.30 / 22.15
Zo 30/9 12.45 / 14.30 / 16.15 / 18.00 / 19.45 / 21.30
Za 29/9 21.00

Zo 30/9 14.45

Za 29/9 21.15

Zo 30/9 19.30

Lumière zaal 1

Lumière zaal 2

Lumière zaal 2

Lumière zaal 2

Over the Limit

Papieren Land

Marta Prus (Duitsland & Polen, 2017) / Russisch
gesproken / Engels ondertiteld / 74 min

Marie van Vollenhoven (Nederland, 2018) /
Nederlands gesproken / Engels ondertiteld / 52 min

Een intiem portret van ritmische turnster
Margarita Mamun, de belangrijkste
vertegenwoordiger van het prestigieuze
Russische nationale team. De film
presenteert een baanbrekend jaar in haar
leven, toen de turnster de kans had om
Olympisch kampioen te worden. Maar wat
betekent het om onder de constante druk van
verwachtingen te leven? An intimate portrait
rhythmic gymnast Margarita Mamun, the main
representative of the prestigious Russian National
Team. The film presents a groundbreaking year
in her life, when the gymnast had the chance to
become an Olympic champion. But, what does
it mean to constantly live under the pressure of
expectations?

Op zijn negende vluchtte Shahib Sidow voor
de Somalische burgeroorlog naar Nederland.
Na twintig jaar zonder legale status, probeert
hij nog steeds zijn leven op orde te krijgen. In
deze film vertelt Shahib over zijn avonturen
in een muzikale en sensuele reis. De film
trekt de robuustheid van goede bedoelingen
zowel in vriendschap als in bureaucratie in
twijfel. When he was nine, Shahib Sidow fled from
Somalia’s civil war to the Netherlands. After twenty
years without legal status, he’s still picking up
the pieces. Shahib recounts his adventures as a
musical and sensual journey. The film questions
the robustness of good intentions both in
friendship and in bureaucracy.

‘Eat a HotDoc’ Mini-Cinema > Restaurant Lumière

Slagershart
Za 29/9 21.30

Zo 30/9 17.15

Lumière zaal 4

Lumière zaal 3

Reggae Boyz
Till Schauder (Duitsland, 2017) / Engels,
Jamaicaans & Duits gespr. / Engels ondert. / 75 min

‘Tuffy’ Anderson droomt ervan om in het
Jamaicaanse nationale team te spelen,
genaamd de ‘Reggae Boyz’. Hij werkt overdag
in een staalfabriek en speelt ‘s nachts in
de plaatselijke amateurbond. Hij weigert
zijn droom om ooit in het nationale team te
spelen op te geven. ‘Tuffy’ Anderson dreams
of playing the Jamaican national team (called:
‘Reggae Boyz’). During the day he works in a steel
mill, at night het plays in the local amateurleague.
He refuses to give up his dream of one day playing
in the national team.

> Avant-première
> Nederlandse Avant-première

Marijn Frank (Nederland, 2017) / Nederlands
gesproken / Engels ondertiteld / 15 min

Wessel (13) is trots op zijn familiebedrijf; het
slachthuis en de slagerij. Wessel twijfelt aan
zijn toekomst. Wil hij met levende dieren
werken of wordt hij slager, net als zijn stoere
vader en grootvader? Wessel (13) is proud of his
family business; the abattoir and the butcher’s
shop. Wessel is doubting about his future. Does
he want to work with living animals or will he
become a butcher, just like his tough father and
grandfather?

> Limburgse Première
> i.s.m. Nederlands Film Festival

Zo 30/9 14.30

Zo 30/9 19.45

Lumière zaal 1

Lumière zaal 3

Sprekend Nederland
John Appel (Nederland, 2018) / Nederlands
gesproken / Nederlands ondertiteld / 90 min

Zo 30/9 11.30
Za 29/9 18.45
Lumière zaal 2

Paradogma
Marijn Poels (Duitsland & Nederland, 2018) /
Engels, Duits & Nederlands gesproken / Engels
ondertiteld / 105 min

Wie zich kritisch uitspreekt of vragen stelt
over bepaalde vraagstukken wordt al snel
weggezet als verdacht of gevaarlijk. Waarom
eigenlijk? Those who express themselves
critically or ask questions about certain issues
are easily put away as suspicious or dangerous.
But why?
38

Lumière zaal 2

Raffaelo in het wild
Rachel Vischer (Nederland, 2016) / Nederlands &
Fries gesproken / Engels ondertiteld / 16 min

Raffaelo Storm (8) droomt ervan om
bioloog te worden. Het liefst treedt hij in de
voetsporen van zijn voorbeeld; bioloog Freek
Vonk. Er is alleen een probleem. Raffaelo is
doodsbang voor kikkers. Raffaelo Storm (8)
dreams of becoming a biologist. He would like to
follow in the footsteps of his example; biologist
Freek Vonk. There is only a problem. Raffaelo is
terrified of frogs.

Za 29/9 21.15

Zo 30/9 19.30

Lumière zaal 2

Lumière zaal 2

Speak Out!
Jan van Opstal (Nederland & Zuid-Afrika, 2018) /
Engels gesproken / Engels ondertiteld / 39 min

Over de stigma’s en taboes rond hiv/aids in
Zuid-Afrika, gemaakt door een Nederlandse
‘long term survivor’. Documentary about the
stigmas and taboos around HIV / AIDS in South
Africa, made by a Dutch ‘long term survivor’.

Een portret van Nederland waarin aan
de hand van toespraken op bruiloften en
partijen, maar ook bij protestmarsen en
allerlei openbare manifestaties de tijdgeest
van nu wordt gevangen. De film laat een
multicultureel land zien dat nog steeds
lijkt te moeten wennen aan het feit dat het
multicultureel ís. A portrait of the Netherlands
in which the zeitgeist of today is captured by
speeches at weddings and parties, but also at
protest marches and all kinds of public events.
The film shows a multicultural country that still
seems to have to get used to the fact that it is
multicultural.
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> L1mburg Doc

Za 29/9 20.45

Zo 30/9 16.45

Lumière zaal 5

Lumière zaal 4

Sammy

Vr 28/9 21.30
Za 29/9 13.00—16.30 / 18.00 / 20.00 / 22.00
Zo 30/9 17.00 / 19.00 / 21.00
LBG Hotel Bunkbed > Foyer Lumière

Scent of Geranium

Nicole Jachmann (Nederland, 2018) / Nederlands
gesproken / geen ondertiteling / 9 min

Naghmeh Frazaneh (Verenigde Staten, 2016) /
Engels gesproken / geen ondertiteling / 5 min

Sammy (27) geeft ladies-nights bij vrouwen
thuis. In plaats van magnetron-bakjes brengt
zij seksspeeltjes aan de man. Haar open en
grappige persoonlijkheid komt hierbij goed
van pas. Ze houdt ervan om een beetje te
provoceren, is impulsief en zegt alles wat in
haar opkomt. Ze heeft echter ook een andere
kant. Sammy is namelijk bipolair. Sammy
(27) gives ladies nights at home. Instead of
microwave-trays she sells sex toys. Her open and
funny personality comes in handy here. She likes
to provoke a bit, is impulsive and says everything
that comes to mind. However, she also has another
side. Sammy is bipolar.

Immigratie is een nieuw hoofdstuk
in iemands leven, een hoofdstuk met
onverwachte gebeurtenissen die je leven op
andere wegen kunnen brengen dan je dacht.
Deze film is een autobiografisch verslag
van de ervaringen de regisseur heeft met
immigratie. Immigration is a new chapter in
one’s life, a chapter with unexpected events that
can take one’s life down paths different from the
one imagined. This film is an autobiographical
account of the director’s experience with
immigration.

Zo 30/9 11.00 / 12.00 / 13.00 / 14.00 / 15.00
LBG Hotel Bunkbed > Foyer Lumière

Si-G
Frederike Migom (België, 2017) / Nederlands
gesproken / Engels ondertiteld / 16 min

De rapper Si-G (13) droomt van roem maar
nooit dacht dat ze met rappen iets te kunnen
bereiken. Wanneer de Brusselse rapper
Omar-G samen met haar een nummer
wil maken, komt haar droom onverwacht
dichtbij. Rapper Si-G (13) dreams of fame. When
the Belgian rapper Omar-G wants to make a song
with her, her dream comes unexpectedly close.
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Za 29/9 18.00

Zo 30/9 20.30

Lumière zaal 5

Lumière zaal 4

Spettacolo
Jeff Malmberg & Chris Sheller (Verenigde Staten
& Italië, 2017) / Italiaans gesproken / Engels
ondertiteld / 91 min

In een klein heuveldorp in Toscane vonden
de mensen een opmerkelijke manier om
hun problemen het hoofd te bieden; ze
veranderden hun leven in een toneelstuk
waarbij elke dorpeling van 6 tot 90 een rol
speelt, de rol van zichzelf. In a tiny hill town in
Tuscany the people found a remarkable way to
confront their issues - they turned their lives into
a play wherein every villager from 6 to 90 plays a
role - the role of themselves.

Zo 30/9 11.30
Vr 28/9 20.30 / 22.30
Za 29/9 13.00—16.30 / 17.00 / 19.00 / 21.00 / 23.00
Zo 30/9 16.00 / 18.00 / 20.00
LBG Hotel Bunkbed > Foyer Lumière

Sulukule mon amour
Azra Deniz Okyay (Turkije, 2016) / Turks gesproken /
Engels ondertiteld / 7 min

Twee jonge vrouwen in Sulukule, een district
van Istanbul dat binnenkort gesloopt zal
worden, dansen in de straten en bovenop
de oude stadsmuren met een triomfantelijk
geheven fakkel. Ze willen discriminatie
van vrouwen, Koerden, Arabieren en Roma
bestrijden. Two young women in Sulukule, a
district of Istanbul that is facing demolition,
dance in the streets and atop the ancient city
walls with a torch raised triumphantly. They want
to fight discrimination against women, Kurds,
Arabs and Roma.

Lumière zaal 4

Tegenpolen in Blerick
Tanja Nabben (Nederland, 2018) / Nederlands
gesproken / Nederlands ondertiteld / 50 min

Wie wil er nu nog in een typische
‘slechte’ wijk in Blerick wonen? Dat vroeg
documentairemaker Tanja Nabben zich af
na een golf van geweldsdelicten in de wijk
waar ze opgroeide. 10 jaar na haar wijkportret
Droomwijk schetst Nabben weer de ‘state of
mind’ van een probleembuurt door de ogen
van een kleurrijke groep bewoners. Who wants
to live in typically ‘bad’ neighborhood in Blerick?
This is what documentary maker Tanja Nabben
was wondering after a series of violence that
took place in the neighborhood she grew up in. 10
years after her documentary Droomwijk, Nabben
manages to capture the state of mind of another
problem area through the eyes of a colorful group
of residents.

> Nederlandse Première

Za 29/9 19.15

Zo 30/9 15.00

Lumière zaal 4

Lumière zaal 3

Granny Project
Bálint Révész (Hongarije & Verenigd Koninkrijk,
2017) / Engels, Duits & Hongaars gesproken /
Engels ondertiteld / 89 min

Drie kleinzonen begeven zich op een
anarchistische reis naar het verleden met
hun grootmoeders: een voormalig Engelse
spion, een voormalig danser uit naziDuitsland en een holocaust overlevende. Three
grandsons go on a rebelious trip to the past with
their grandmothers: a former English spy, a former
dancer from Nazi-Germany and a communist
holocaust-surviver.

Zo 30/9 16.30
Lumière zaal 5

> Nederlandse Première

Vallen en opstaan
Der Ernst des Lebens

Miriam Pucitta, Michael Chauvistré, Sergej Kreso,
Remy Kooi & Abou, Benhur, Ibrahim, Mamin,
Mohammed, Tanzis, Youssef, Zarah & Zeyad
(Nederland & Duitsland, 2017) / Nederlands, Duits
& Arabisch gespr. / Engels ondertiteld / 85 min

Over opgroeien, vriendschap, tegen muren
aanlopen en dromen terwijl je volwassen
wordt. Een film gerealiseerd door gevluchte
jongeren. A film by refugee youngsters about
growing up, friendship, hitting walls and having
dreams.
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> Nederlandse Première

Za 29/9 17.30

Lumière zaal 4 > voorfilm bij Een uitzinnige beheersing

Za 29/9 22.15

Zo 30/9 15.30

Lumière zaal 3

Lumière zaal 4

Vaarwater

Jessica Kulka (Nederland, 2018) / Nederlands
gesproken / geen ondertiteling / 12 min

Wat doe je als je collega ook je partner is?
Een kijkje in het leven van 2 mensen die meer
dan 20 jaar samen werken als partners op
een binnenvaartschip. What do you do if your
colleague is also your partner? A look into the
lives of 2 people who have been working together
for more than 20 years as partners on an inland
vessel.
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Vlucht
Wiam Al-Zabari (Nederland, 2018) / Geen dialoog
/ 12 min

In deze dansfilm geven regisseur Wiam AlZabari en choreograaf Krisztina de Châtel
ons een idee van hoe het is om te moeten
vluchten. Door de ogen van een van de
achtergelaten mensen, zien we een groep
dansers vluchten uit een typisch Nederlands
dorp, op weg naar hun vrijheid. In this film with
Dance, director Wiam Al-Zabari and choreographer
Krisztina de Châtel give us an idea of what it is like
to have to flee. Looking through the eyes of one of
the people left behind, we see a group of dancers
fleeing from a typical Dutch village, heading
towards their freedom.

Programma
vrij/zat/zon
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Programma vr 28/9
Opening film

McQueen
> vr 28/9 20.30 zaal 1
De officiële kick-off van
Docfest 2018 vindt plaats
met de spraakmakende
documentaire McQueen. Zien
we je daarna op de friday
afterparty?
The official kick-off of
Docfest 2018 is given by the
breathtaking documentary
McQueen. Meet us at the friday
afterparty afterwards?

Video-installatie

Identities

> all days > Foyer Lumière
Gedurende het hele festival
kun je genieten van de
Maastrichtse video-installatie
Identities. Over mensen die
leven in Nederland, maar met
een ander cultureel DNA.
During the whole festival
you can enjoy the video
installation Identities.
About people who live in
the Netherlands, but have a
different cultural DNA.
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Programma za 29/9
Virtual Reality

VR-Corner
> all days > Foyer Lumière
Elke festivaldag geven wij
je de kans een VR-bril op te
zetten en je volledig te laten
onderdompelen in de werelden
van Tafelgeheim en Life to
Come 360. Mis het niet!
Every day we give you
the opportunity to put on
VR-goggles and become
immersed in the worlds of
Tafelgeheim (Out of Sight)
and Life to Come 360. Don’t
miss it!

Have a snack!

DocFood

> all days > Café Lumière
Een kleine, lekkere, hap tussen
de films door? Bezoek de
Docfest foodbar in het café.
In the mood for a small yet
delicious bite in-between
films? Visit the Docfest
foodbar in the café.
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Programma zo 30/9
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49

50

51

52

5 — 7 april 2019

5 — 7 April 2019

De jubileumeditie van hét
documentaire
film festival in
Maastricht

The anniversary
edition of thé
documentary
film festival in
Maastricht

Docfest viert feest in 2019! Hét
documentaire film festival in
Maastricht bestaat in 2019
5 jaar. Dit keer niet in het
najaar, maar in de lente van
2019: noteer alvast: 5 t/m 7
april in het Sphinxkwartier van
Maastricht.

A celebration for Docfest
in 2019! In which year thé
documentary film festival in
Maastricht celebrates its 5th
anniversary. Not in the fall,
but in the spring. Put it in your
calender: 5 — 7 April in the
Sphinx Area of Maastricht.

