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1. VOORWORD
Het is een sociologisch feit dat fantasy en horrorfilm in tijden van
sociale en economische onrust altijd op vernieuwde belangstelling
kunnen rekenen vanwege publiek en pers. Onnodig te zeggen dat
de oogst in het huidige internationale klimaat bijzonder rijk is!
Italië komt niet alleen aanzetten met extremisten die hun toevlucht
zoeken in een asielcentrum (GO HOME), maar ook met het
fascisme in hoogsteigen persoon (voor wie niet bij les is: Mussolini),
bezig aan een comeback in de eenentwintigste eeuw (I’M BACK)!
De Scandinaviërs richten de blik op grensoverschrijdend
terrorisme (THE UNTHINKABLE) en klimaatrampen (THE
QUAKE). De Koreanen dreigen met de derde wereldoorlog
(TAKE POINT) terwijl de Amerikanen in het reine trachten te
komen met hun veelvoudige massamoorden (THE DEAD ONES).
Maar ook de dystopieën doen het goed, dank je wel. LEVEL
16 splitst cosmetisch verknipte weeskinderen in je maag,
ROCK STEADY ROW velt een vernietigend oordeel
over het Amerikaanse onderwijssysteem en ANIARA
plant een gedwongen uittocht naar de planeet Mars …
Voor zij die halsstarrig in de mensheid blijven geloven: geen paniek! De
37e editie van het BIFFF heeft ook heel wat grote kanonnen klaarstaan:
PET SEMATARY, HELLBOY, IRON SKY 2 (THE COMING
RACE), GRETA, ASSASSINATION NATION, THE BEACH BUM,
DRAGGED ACROSS CONCRETE en LITTLE MONSTERS.
In totaal vertonen we 97 films: tien wereldpremières, elf
internationale en tien Europese premières, met een selectie die je
tot in India en Thailand brengt! Nieuws van het thuisfront is er
ook, met negen Belgische speelfilms of coproducties, waaronder
THE ROOM (met Kevin Janssens en Olga Kurylenko), PLAY OR
DIE, EXTRA ORDINARY en THE HOLE IN THE GROUND.
Bij de talrijke nieuwigheden is er de allereerste ZOMBIFFF
RUN, enigszins te vergelijken met de klassieke Winterpret. Met
dit verschil dat de deelnemers dreigen te worden opgepeuzeld in
een apocalyptisch decor in hartje Brussel! Een andere delicatesse
voor veeleisende filmliefhebbers is de NANARLAND-vertoning,
een heerlijke double bill met SAMURAI COP en TROLL 2.
Nostalgische zielen zullen blij zijn met de terugkeer van het raftenop-mensenzee, in samenwerking met het Magic Land Theatre.
Genoeg geleuter, wat er voor de rest nog op het programma staat
van dit buitengewone festival laten we je helemaal zelf ontdekken!

2. HET OFF FESTIVAL
37TH BRUSSELS INTERNATIONAL FANTASY, FANTASTIC, THRILLER AND SCIENCE FICTION FILM FESTIVAL
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2.1. ZOMBIFFF RUN
Welkom op de nachtelijke ZomBIFFF Run, een ongeziene obstakelrace door het centrum van Brussel! Zodra de avond valt, dwalen de zombies door de straten
van de hoofdstad op zoek naar lekker vers vlees …
Een uniek avontuur om te doorlopen – en vooral van
weg te lopen – zonder je te laten vangen door horden
hersensmullers. Gevoelige zielen kunnen beter wegblijven!
Elke loper ontvangt een survivalpack met een riem waaraan twee bandjes hangen.
Die symboliseren je twee levens en kunnen weggegrist worden door de zombies.
Het zijn de enige twee kansen om levend uit deze postapocalyptische hel te raken.
Slaag

jij

erin

om

je

vege

lijf

te

redden?

De race vindt plaats op zaterdag 13 april 2019 in speciaal aangeklede omgeving,
over een afstand van vier kilometer. Het startpunt bevindt zich op het Muntplein
en elke race duurt maximum één uur. Er zijn vier vertrektijden: 20u-21u-22u-23u.
We vragen een financiële bijdrage van de menselijke lopers: € 30 (race
+ survival pack) of 35 euro (race + survival pack + zombiefilm op het
BIFFF op dezelfde dag). We mikken op 1500 lopers en 100 zombies

Inschrijving verplicht.

Meer info: https://www.bifff.net/nl/zombifff-run-infos/

2.2. Fantasy Market

Fan van het eerste uur, collectioneur van limited editions of gewoon
nieuwsgierig? De Fantasy Market opent haar deuren op woensdag 17
april 2019 van 13.00 tot 22.00 uur in de prestigieuze Hortahal in BOZAR.
Voor fans en merchandisingcollectioneurs betreffende fantastische film en cinema in het algemeen: slechts één adres!
Kom genieten van een fantastisch familiemoment, want van 13.00
tot 17.00 uur vindt ook FantastiKids plaats. Deze speciale BIFFF-dag staat helemaal in het teken van kinderen, met gepaste filmvertoningen en een hoop animatie voor het allerjongste publiek.

2.3. Body Painting Contest
Voor de 32ste editie van de Body Painting Contest organiseert het BIFFF met de steun van Mikim FX
een adembenemende wedstrijd met merkwaardige creaties van internationale en professionele deelnemers. Het thema is het fantastische in al zijn vormen!Tijdens deze schilderwedstrijd-op-levende-lichamen (meer dan dertig jaar geleden begonnen en intussen over de gehele wereld gecopieerd) steken
de mafste, mooiste en beangstigendste creaties elkaar naar de kroon. De deelnemers treden op 21
april 2019 vanaf 13.00 uur in het strijdperk in de Rotonde Bertouille. Ze hebben vijf uur de tijd om
hun creaties af te werken. Deze ruimte staat vanaf 13.00 uur open voor het publiek.Vervolgens stemt
een professionele jury over de werken, die in de Rotonde Bertouille aan het publiek vertoond worden.

INFOS
Zondag 21 april 2019
Palais des Beaux-Arts
13h – 19h : Public acces for body make up (free) – Rotonde Bertouille

2.4. 36th Make Up Contest

Gratis en toegankelijk voor iedereen!
Beginners, amateurs of semiprofessionals, kom jullie maquillagetalenten tonen tijdens de 36ste Make-up Contest,
met thema’s die ons na aan het hart liggen: het fantastische,
het imaginaire, het wonderlijke, sciencefiction en horror.
Schrijf je in bij een van de drie categorieën: AMA-

TEUR, SEMI-PROF, SPECIAL FX. Inschrijven is verplicht en kan de avond zelf aan de maquillagestand.
We stellen producten ter beschikking, maar het is
aangeraden om ook eigen materiaal mee te brengen.

Aan de hand van foto’s zal de jury de winnaars bepalen en
prijzen uitreiken op vrijdag 19 april om 21.00 uur (Cine 3).
Klaar om de vreemdste en gewaagdste gezichten te schminken? Haal die make-up, penselen en potloden alvast boven! Veel plezier!

2.5. 4th International Art Contest
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Van 10 tot 18 april 2019 nodigt het BIFFF je uit voor
de vierde editie van de Internationale Art Contest!

De kandidaten houden een Live Performance van vijf uur, waarbij ze aan het
einde een schilderij aan de professionele jury moeten tonen. De wedstrijden vinden plaats op 10, 12, 13, 14, 16 en 18 april van 17.00 tot 22.00 uur op het BIFFF.
Met de Fantastische Kunst als thema mogen de artiesten alle technieken gebruiken om een standaard schilderdoek van 80 x 100 cm te beschilderen. Een professionele jury kent een score toe aan elk schilderij en de doeken worden vervolgens tijdens het volledige festival tentoongesteld in de exporuimte van het BIFFF.
De winnaars worden bekendgemaakt op zaterdag 20 april om 19.00 uur.

2.6. ArtBIFFF
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@lan_someart
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(Nu hebben we je aandacht.)
LAN heeft altijd al een grote verbeeldingskracht en passie gehad voor
fantastische verhalen. Illustratie
wordt zo het voornaamste medium om eigen verhalen mee tot
leven te brengen. Monsters en
fantastische schepsels leven naast
elkaar in deze werelden en stijlen,
die soms heel verschillend zijn,
maar altijd doordrongen van een
dromerige en/of nachtmerrieachtige sfeer.En wat zou je ervan denken om deze wezens op je hoofd te
hebben?In gepersonaliseerde hiphop-petten LAN vermengt manga-, fantasy- en sciencefictioninvloeden en thema’s in de stijl van
een ‘rariteitenkabinet’. Elk model
is uniek en LAN werkt ook graag
op bestelling. De kunstenaar stelt
zich tot doel de karaktereigenschappen van mensen weer te geven als
magische en monsterlijke wezens.
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Mothmeis@mothmeister

T

:
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Instagram
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N

Mot h m e i s t e r
is het non-stop
muterende alter
ego van twee artistieke soulmates
uit België, de bakermat van het surrealisme.
Met hun bevreemdende,
imaginaire post-mortem fairy tales
portretteren ze allerlei gemaskerde, groteske
personages, vaak vergezeld door opgezette
dieren en andere curiosa uit hun privécollectie.Net zoals in het Victoriaanse tijdperk
toen overleden, opgebaarde dierbaren gefotografeerd werden als aandenken voor de nabestaanden worden de dieren hier vereeuwigd in
een weird and wonderful sprookjeswereld.
Naast de talrijke excentrieke portretten
toont Mothmeister met dit boek een
unieke blik behind the mask. Van
intrigerende avonturen op ’s
werelds meest verlaten en afgelegen plekken, over hun
ongetemde passie voor taxidermie en maskers tot fascinerende on the road beelden
die hun onverzadigbare
Wanderlust
illustreren.
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Instagram : Samy Netta : @Samy_Netta

N

Samy Netta werd geboren in
Luik (België) in november
1989.Haar
geestdrift
voor
verschillende
kunstvormen
uitte
zich reeds in haar
kindertijd, eerst als
danseres en daarna als
beeldend kunstenaar.
Zij studeerde af aan het
Hoger Instituut voor
Schone Kunsten te Luik
en behaalde daarna
ook haar pedagogisch
diploma.Na haar studie
heeft zij zich volledig
toegelegd op twee van
haar grote passies: ‘de kunst
van de tatoeage’ en haar ‘
schilderijen en tekeningen ’. In
beide brengt zij haar eigen kleine
vrouwelijke personages als het ware ‘tot
leven’. Zowel haar beeldende kunst als haar tatoeages
omschrijft zij als ‘Beautiful and Bizarre’ en veeleer
‘pop-surrealistisch’ dan illustratief. Haar universum
vertegenwoordigt over het algemeen de vrouw, het
kindvrouwtje met haar dromen en haar nachtmerries,
haar vreugdes en haar pijn, de vrouw … in al haar pracht.
Haar kleine ‘dolls’ lijken soms op Samy Netta … zowel
qua figuur als spiritueel; het onderbewuste doet de rest.
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2.7. Animaties

OPENING

Tribal Bump
Een formatie van 10 percussionisten slagen in ritmisch op hun tonnen. Ze nodigen ons uit voor een verbijsterend spektakel van metalen slagen, kracht en choreografie!

Miam Miam Creative Lab
In 2010, Miam Miam Creative Lab was founded
in the center of the Flagey neighborhood. Their
aim is to realize quality projects with equal attention to skills and passion in each creation.
Motion design, videos, special effects for movies, musical compositions, interactive installations… The versatility of our skills assures a
detailed and rigorous completion of projects.

RAFTING :
Magic Land - Rafting
De rafting-race op een mensenzee keert terug naar het BIFFF. Deze hartverwarmende gekte is de perfecte illustratie van
de decennialange samenwerking van dit filmfestival met dit
uitzonderlijk theatergezelschap. Geen enkel ander filmfestival durft het om zo’n opblaasbare kanowedstrijd te programmeren die plaats vindt over de hoofden van de toeschouwers.
Geen enkel ander theatergezelschap had zo’n steekspel vol
olijke spanning kunnen bekokstoven. De rest is geschiedenis.

Hypnospeare
Hypnospeare is een collectief van twee
dynamische Brusselse hypnotiseurs
geschoold in hypnose à l’improviste. Ze organiseren vandaag
de dag verschillende soorten interessante evenementen, maar
steeds rond een centraal thema: hypnose. Ze zijn voor
de eerste keer aanwezig op
het BIFFF en willen ons met
humor meenemen in griezelige hypnotische momenten.

Takapa
Vierpotige monsters
Wees niet bang! Achter de wrede
monsters schuilen twee schattige
harige bolletjes. Dat is, als ze genoeg gegeten hebben uiteraard…
Durven jullie dichterbij te komen?

Het monster van Frankenstein
Franky leeft! Onze extravagante, verstrooide professor is
erin geslaagd om hem tot leven
te wekken. Maar hij mist een
vijs. Zijn hersenen zijn verrot en
worden nu bewoond door wormen. De kindjes mogen ze er
uit komen peuteren, want alles
wat in zijn hersenpan resideert,
is om op te eten. Als het niet te
weerzinwekkend is, natuurlijk.

Trollandia

De fantastische schepsels
van Trollandia zijn de interdimensionele weg kwijt
geraakt. Ze wurmden zich
toevallig door een denkbeeldige deur en bevinden zich nu in
de vreemde wereld van Zhumanie.
Nieuwsgierig en guitig ontdekken
de Trollandiërs met veel plezier
nieuwe bizarre wezens, want
de Zhumainen gaan zonder
haar en hoorns door het leven.

Vernack
“Heb je je als eens afgevraagd of een
boom en een rots kunnen bewegen,
kunnen mompelen en je kunnen
volgen?
De geesten van het bos zijn verdwaald
en willen je ontmoeten. Misschien
krijgen jullie de kans om hen te benaderen.
Door Ver’Nack

Puck Company

De Puck Company is terug
op het BIFFF voor de zevenhonderd-drieëndertigste keer op rij! Deze bende
vreemde en schreeuwlelijke wezens die je eerder zullen
laten lachen dan rillen (alhoewel…)
kijkt ernaar uit om je terug tegen te komen in de donkere gangen van de Bozar… Op het
menu, trollen en bloederige offers op basis van opgezette eend!
Jep, zeg het maar, dit jaar zal je je afvragen: “Maar waarom zijn
ze gemeen?” We vermoeden dat je het antwoord wel weet…

CLOSING
Choreograaf:
Azora
Dance
School
Het zijn zussen, maar wie zijn ze?
Niemand weet het. Wat wel
zeker is, is dat ze door middel van hun dans ons betoveren. Voor deze oorlogsdans,
op een melodie van ritmische percussie, vragen ze onze zielen ten dans.

2.8. Vampierenbal

2.9. VR Experience
Jury

Marine HAVERLAND
Marine Haverland is sinds 2008 actief in de filmindustrie. Na hoofd
projectontwikkeling te zijnn geweest bij Versus Production, richt ze in 2012
Aura Films op, een productiebedrijf voor nieuwe media. Ze organiseerde
ook conferenties en trainingen betreffende digitale productie en was
medeoprichter van Liège Web Fest, het eerste transmedia-, webserieen digitale kunstenfestival in België. Momenteel is ze verantwoordelijk
voor virtual reality, gaming en nieuwe media bij screen.brussels.

Jérôme COLLETTE
Jérôme Collette werkt al meer dan twintig jaar voor Ubisoft als spelontwerper,
scenarioschrijver en verhaalbedenker. Hij werkte mee aan Rayman 3, Ghost
Recon, The Crew, Les Lapins Crétins en Red Steel (waarvoor hij het script
schreef). Met een diploma in audiovisuele regie (ESRA) en journalistiek
(ESJ-Parijs) heeft hij altijd al zijn passie voor film, regie en videogames willen
combineren. Tegenwoordig houdt hij zich bezig met het regisseren van virtuele
realiteit op dynamische fauteuils (Rabbids) of in kamers (Assassin’s Creed).

Jean-Louis DECOSTER
Na zijn studie kunst en communicatie in Brussel richtte Jean-Louis
Decoster zich begin jaren 2000 op fotografie en video. In 2004 begon hij
zijn carrière in VJing (VJ: visual jockey), met meer dan 250 evenementen
in Europa voor meer dan 100 artiesten. Begin 2015 ontdekte hij de
virtuele realiteit en richtte hij Poolpio op, een bureau voor het ontwerpen
van VR & AR-omgevingen. Binnen dat bedrijf is hij momenteel Artistic
& Creative Director en leidt hij de evenementenafdeling KORAI.
events. Sinds januari 2019 is hij Senior Event Manager bij Stereopsia.

Teal GREYHAVENS
Teal Greyhavens is scenarist en creatief directeur bij Dark Corner, een van ’s
werelds toonaangevende studio’s en distributieplatforms voor VR-content.
Hij is een pionier van een reeks veelgeprezen virtualrealityervaringen,
waaronder CATATATONIC, MULE en NIGHT NIGHT NIGHT, die werden
vertoond in Venetië, Tribeca, Cannes, SXSW, AFI, Sitges, Fantastic Fest en
andere. Sinds het prille begin is Dark Corner een van de meest gedownloade
gratis apps in de Oculus Store voor Gear VR, Rift en Go. Hun content wordt
gebruikt in locatiegebaseerde plekken van New York tot Parijs en Sjanghai.

Technologie wordt steeds verrassender. Nu kunnen we
fantastische werelden betreden zonder dat we ver hoeven te gaan. Totale onderdompeling blijft de Heilige
Graal voor genrefilms. Daarom is Virtual Reality opnieuw
aanwezig op het BIFFF. Het is jouw kans om een vijftiental internationale genretitels te leren kennen: horror, mysterie, thriller, sciencefiction … Treed binnen
in de virtuele wereld. Tien gears staat tien dagen voor je
paraat: van 9 tot 14 april en van 17 tot 20 april, telkens
van 14 tot 23 uur. En weet je wat? Het is helemaal gratis!
Voor het eerst hebben we een VR-competitie met een
professionele jury. Welke productie zal het halen?

Campfire Creepers :
Midnight March

Deerbrook

The Exorcism of Sarah Sparrow

Diary Of A Madman

Ghost In The Shell :
Virtual Reality Diver

Lost In Time

Seance 360

Meeting A Monster

The Tag-Along VR

Volt : Chaos Gem

And More To Come...

2.10. Gaming Madness

Zin
om
eens
goed
te
beven
tijdens
een
intergalactische oorlog? Een zwaardgevecht te houden? Of ongelooflijk ingewikkelde keuzen te maken in een interactieve wereld?
Dan
kom
je
zeker
aan
je
trekken,
want
gaming
maakt
nu
officieel
deel
uit
van
het
BIFFF!
De vierde editie van de Gaming Madness, van 10 tot 20 april 2019,omvat een
divers aanbod aan activiteiten betreffende dit parallelle universum, intiem
verweven met de zevende kunst: een selectie van de laatste gezelschapsspellen van onze partners, de mogelijkheid om originele videospelletjes
te komen testen, alsook om deel te nemen aan exclusieve evenementen.
Zo ontdekken jullie alle geheimen van onze geliefde virtuele werelden!

HANDIGE INFORMATIE
Waar? Palais
des Beaux-Arts (BOZAR)
Wanneer? Van 10 april 2019 tot zaterdag 20 april 2019
Tijdschema ? Van Maandag tot donderdag 17u00-23u00
Vrijdag de 17u00-01u00
Zaterdag 14u00-01u00
Zondag 14u00-23u00

2.11. Mini-Moi

Heb je je al eens afgevraagd hoe je er zou
uitzien in 3D: een echte miniatuur van jezelf of je naasten?
Tegenwoordig is dit mogelijk dankzij de 3D-scanner
en de 3D- kleurenprinter.
De resultaten zijn ongelooflijk gedetailleerd: een
geanimeerde 3D-GIF of
een levensecht beeldje dat je zo kunt oppakken en aan alle
kanten
bestuderen.
Voortaan is het mogelijk om jezelf te vereeuwigen met of zonder
accessoire(s), verkleed als
vampier of stormtrooper …
Deze fotostudio van de
toekomst – met de mogelijkheid om je 3D-beeldje in
kleur te winnen – is van de partij op het BIFFF 2019 op 19 en 20 april.
Kom en vereeuwig jezelf, neem je geanimeerde GIF mee
naar huis en … misschien win je wel je eigen beeldje!

Welkom in de wereld van 3D!

3. BOEKEN & SIGNEERSESSIES

3.1. Christophe
GOFFETTE

In 2016 publiceert Christophe Goffette een collectie van twaalf
volumes met thematische interviews (Rencontres, Portraits,
Entretiens), die meer dan 32 jaar van bezeten activiteit beslaan
(1400 interviews in totaal!). Met maar liefst vierduizend pagina’s moet een en ander hem toelaten om dit lange hoofdstuk
vol cinematografische en muzikale omzwervingen af te ronden.
Drie van de twaalf volumes zijn uitsluitend gewijd aan interviews
over film, twee met mannelijke en vrouwelijke regisseurs (Cinéma Nexus en Cinéma Plexus, verschenen in 2018), en een met
acteurs en actrices. Alle volumes van deze collectie zijn identiek:
348 pagina’s, formaat 18x24, net papier, een beperkte oplage van
duizend genummerde en gesigneerde exemplaren. Bovendien
zijn ze niet beschikbaar in het traditionele distributiecircuit.
Christophe houdt immers van het idee om op zijn manier te
vechten tegen overconsumptie en verspilling, maar ook om elk
van zijn lezers persoonlijk te leren kennen en met hen te keuvelen,
vooral dan in salons en op festivals, zoals dit jaar op het BIFFF.

3.2. David P

« N’est pas mort à jamais qui dort dans l’éternel,
En d’étranges éons, la mort même est mortelle. »
Abdul al-Hazred

H.P. LOVECRAFT

HERBERT
WEST
,

LE REANIMATEUR
Une adaptation graphique de David P.
Étudiant en médecine à l’université de Miskatonic
à Arkham, dans le Massachusetts, Herbert West
tente de trouver un remède pour vaincre la mort.
À l’abri des regards indiscrets et à l’aide de son comparse, ils parviennent à mettre au point une étrange
mixture... Parviendront-ils à réanimer les morts?
Cette bande dessinée est librement inspirée de la
nouvelle « Herbert West, réanimateur » écrite en 1922
par Howard Phillips Lovecraft.
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3.3. Alain
PONCELET

Azmandeh is het geesteskind van actrice
Anna D’annunzio (die behalve het schrijven
ook haar trekken gaf aan het hoofdpersonage) en illustrator Alain Poncelet. Het eerste
deel van een trilogie wordt in april gepubliceerd in stripvorm. De auteurs zijn aanwezig op het BIFFF om hun werk te signeren!

3.4. Séma éditions

Emmanuelle NUNQ
BIBLIO: LES CHERCHEURS DU TEMPS

Van 15 tot 19 april
Camille ADLER
BIBLIO: INCROYABLE CHARLOTTE

Van 15 tot 19 april
Denis LABBÉ
BIBLIO: LES AVENTURES DE BÉRÉNICE ET PROFITROLL,
TOMES 1, 2 ET 3 ; PROFITROLL - LE LIVRE DE COLORIAGE ;
PROJET CORNÉLIA, TOMES 1 ET 2 ; SORTILÈGES

13 april

Frédéric LIVYNS
BIBLIO: LES GRISOMMES, TOMES 1, 2 ET 3 ; THE DARK GATES
OF TERROR ; THE DARK GATES OF MADNESS ; LE MIROIR DU
DAMNÉ ; LES INITIÉS ; LES CONTES D’AMY ; PHÉNIX 59

Van 10 au 14 april

Livéric
PETITES HISTOIRES À FAIRE PEUR...
MAIS PAS TROP VOLUME 1 ET 2

Van 10 au 14 april

4. BOULEVARD DU POLAR
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Er is een nieuwe spectaculaire overval in de Bozar! De BOULEVARD DU POLAR is terug van de partij om Brussel om te dopen
tot hotspot voor internationale ontmoetingen voor misdaadsfictie.
Een netwerk van tal van schrijvers, scenaristen, illustrators en regisseurs bereidt een nieuw offensief voor op 12, 13 en 14 april 2019. En
het belooft een briljante driedaagse te worden. Het onthullen van de
identiteit van de eerste beschuldigden dreigt een ware aardverschuiving te veroorzaken. Niemand zal gespaard blijven: de politie, de
justitie, de showbizz, televisie, beeldende kunsten, cinema, onderwijs en de uitgevers. Kortom, de hele samenleving staat op het spel!
De misdaadroman is een geducht wapen van protest, spot en ontspanning. Iedereen weet dat België daar een arsenaal van heeft, waardoor alle
spots gericht staan op Brussel als draaischijf voor genre in al zijn vormen!
Onder hechtenis geplaatst zijn Nadine Monfils en Patrick Raynal, de
meter en peter van deze “French Connections”, die niet hebben ingeboet in activisme! Hun netwerk is uitgestrekt, veelvormig en internationaal. Hoewel ze braafjes ontkennen en beweren dat het om een
complottheorie gaat, weten we wel beter. Het “kleine Belgenlandje”?
“Van een groot kaliber, zeker en vast!”, Frédéric Ernotte en Jean-Sébastien Poncelet zitten achter slot en grendel. Nadine Monfils doet
er alles aan om de Zweden Tove Alsterdal, Malin Persson en Emelie
Schepp te beschermen, die zich klaar maken om het BIFFF te infiltreren. Raynal ontkent tevergeefs Hervé Le Corre te kennen. Dat is buiten
Dick Tomasovic gerekend, die verklaart dat Hervé “alle flamboyante
romaneske frutsels opvreet om zo het hoogtepunt van de “noir” bij
het nekvel te grijpen”. Is dit niet deels omdat Dick zijn eerste uitgever was? Hoe zullen ze hun verdediging aanpakken? JB Pouy is wel
degelijk zijn handlanger, want het is dit duo dat de Graaf van Monte
Cristo heeft doen verrijzen onder de naam van Lord Gwynplaine.
De identificatie en het onderzoek van de eerste verdachten geeft
je ongetwijfeld koude rillingen. Kunst en Dood staat op het programma, giechelt Sophie Hénaff angstvallig. Ze dreigt haar lijst van Poulets Grillées te verklikken en het laagje eerbied voor
Sylvie Granotie of Pascale Fonteneau dreigt af te schilferen.
In dit milieu hebben ze nog niet gehoord van het pensioen! Stéphane
Bourgoin zet zijn jacht op seriemoordenaars verder. Marc Villard is
terug en tot groot ongenoegen van de onderzoekers is zijn aanwezigheid verzekerd. Sire Cédric heeft schuld bekend, Julie Ewa is schuldig
bevonden in 2016 en is hervallen na een bekroning met de historische
Prix du Polar op 24jarige leeftijd. Ook het masker van Jean-Christophe Tixier valt af. Na meermaals te zijn bekroond voor zijn jeugdliteratuur, richt hij zich nu tot de volwassenen. Wat Sylvie Allouche
betreft, zij blijft de fantasie van de jeugd in vuur en vlam zetten.
Oproep voor getuigen met betrekking tot verschillende herstelmaatregelen en de schoonmaak van de plaatsen delict:
Vrijdag

12

april

–

18h:

verdachte

Anne-Marie

Métai-

lié komt in aanmerking voor een gevangenisstraf tot 40 jaar,
net zoals haar beschermelingen Olivier Truc (onderschept
in Lapland) en Gianni Biondillo (onderschept te Milaan).
Zaterdag 13 april: de dwangbuis zal stevig worden aangespannen bij
de Scandinaven op het BIFFF! Van de pen tot het scherm zullen de
schrijvers en regisseurs in de schijnwerpers staan op de Bif Market.
Zaterdag 13 april en zondag 14 april transformeert de Horta Hal in de
Bozar tot rechtzaal. Heel wat schoon volk maakt zijn opwachting bij
het publiek en onze tijdelijke boekhandel ontvangt de ondergetekende
schuldbekentenissen van de aangeklaagden tussen 10u30 en 19u.
Het publiek en de auteurs van deze wandaden zullen in elk geval profiteren van deze voorwaardelijke vrijlating om samen met
Christos Markogiannakis, Kate Milie en Guy Delhasse de prachtige collecties van bewaarde plaatsen delict in de Bozar te bezoeken.
Andere
huiszoekingsbevelen
zijn
ondertekend:
Patrick
Delperdange, Gilda Piersanti, John F. Ellyton, Cloé Méhdi, Insa Sané, Michèle Pédinielli, Gilles Sebhan, …
Nog snel, op het laatste nippertje… de voortvluchtigen zijn
deel van de bende van Patrice Bauduinet en zijn Fanzinothèque, geflankeerd door het Atelier 24. Deze kleine wereld
van Belgische illustratoren zal er live van kunnen smullen…
Tot slot: zijn strafblad is ongelooflijk lang en up-to-date! Dertig jaar geleden, jawel u leest het goed, drie decennia dat
hij verdwenen is en nog steeds wordt er over hem geschreven. Jean-Baptiste Baronian keert terug op de zaak Simenon.
Een onderzoek van formaat waarin de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Stad Brussel, de Cocof, het Brussels Hoofdstedelijk gewest, de krant Le Soir, de RTBF, het
agentschap Trinôme et het BIFFF ondergedompeld worden!

5. BIF MARKET

Nadat het BIFFF een aantal jaren onderdak bood aan de coproductiemarkt voor genrefilms richtten we in 2017 onze eigen filmmarkt op met uitsluitend genrefilms. De BIF Market was geboren!
De belangrijkste innovatie vorig jaar was de ‘work in progress’-sectie, waarbij
buitenlandse producenten aan de gang zijnde projecten tonen met de bedoeling ze af te werken in België; een filmland waarvan de postproductiekwaliteiten nu algemeen bekend zijn. Twee van de vijf projecten zijn intussen
afgerond en worden dit jaar op het BIFFF vertoond: ACHOURA en RIDE.
De sectie vindt ook dit jaar plaats, met nu acht projecten uit de hele wereld.
Voor de derde editie heeft het BIF Market-team de markt nog grootschaliger gemaakt. Afgelopen december tekenden het BIFFF en de BIF Market in Buenos Aires een overeenkomst met Ventana Sur/Blood Window aangaande genretelevisieseries. Tijdens de BIF Market worden twee
projecten (works in progress) uit Argentinië getoond, terwijl twee Belgische genretelevisieseries in december 2019 worden gepresenteerd
in Ventana Sur in Argentinië. De oproep voor Belgische tv-genreseries wordt op vrijdag 12 april om 16.00 uur gelanceerd op de BIF-markt.
Daarnaast omvat de BIF Market ook masterclasses en lezingen onder leiding van professionals met een uitgebreide ervaring in de genrefilm, bijvoorbeeld Steve Johnson, Pascal Berger en Pedro Cristiani.
Deze masterclasses zijn doorgaans gericht op professionals, die trouwens steeds
talrijker komen opdagen uit de hele wereld. Zo kan de markt rekenen op de aanwezigheid van buitenlandse productiebedrijven die genreliefhebbers bekend in
de oren zullen klinken. Als daar zijn: Showbox (Zuid-Korea), Epic Pictures en
Shoreline (VS), XYZ (Canada), Reel Suspects en Kinology (Frankrijk), Minerva (Italië), Arri Media (Duitsland), Nikkatsu (Japan) en Jinga Films (VK).

6. MASTERCLASS
6.1. Steve JOHNSON
Al

dertig jaar zet meervoudig Emmy-winnaar Steve Johnson
rauwe elementen, baanbrekende technologieën en heldere ideeën om in duizelingwekkende creaties.
Zijn
be-

drijf is verantwoordelijk voor de make-upeffecten van meer dan tweehonderd films, ontelbare televisieseries, reclamespots en videoclips.
Hij overtrof de verwachtingen van het publiek met
ongelooflijke personages en speciale effecten in enkele van
de verbazingwekkendste en geliefdste films van deze tijd: van de schoonheid en
de gratie van de buitenaardse wezens in THE ABYSS tot de doortrapte fratsen van de
spoken in GHOSTBUSTERS, van de baanbrekende robotica voor Robin Williams’ BICENTENNIAL MAN over de buitenaardse verleidster van SPECIES tot de boeman-met-tentakels Doc Ock in SPIDERMAN II.
Tijdens zijn MASTERCLASS zal Steve met beeldmateriaal uitweiden over de cultfilms
waaraan hij meewerkte :
•
Ghostbusters 			
•
An nightmare on Elm street 4
•
Abyss 				•
Species
•
Predator 			
•
The league of the extraordinary gentlemen
•
Fright Night 			
•
Dead Heat
•
Greystoke			
•
An American werewolf in London
•
Spiderman 2 			
•
Videodrome
•
Big trouble in little China •
Rosswell
•
Arachnid			 •
Bicentiennal man

6.2. Apocalypse, Mijn Schatje
Bon, we zijn hier niet om te doen alsof onze
neus bloed: het klimaat interesseert niemand. We hebben geen tijd om die
grote kastanjeboom in de tuin te
snoeien, want we moeten nog
met onze 4X4 diesel naar het
containerpark, om niet te denken
aan onze composthoop die ongelukkig grenst aan een nucleaire centrale. Resultaat van al dit heen-en-weer geren? We
gaan er allemaal aan. In het teken van dit cynische individualisme ruikt het BIFFF een kans. Aangezien het klimaat tegenwoordig een dooddoener is waarachter talloze doemscenario’s huizen, wat zijn de beste
ideeën voor apocalyptische films voordat we collectief het gazon gaan verorberen?
Doorwinterde regisseurs en scenaristen pitchen hun ideeën voor scenario’s aan de experten van de teloorgang van de wereld, om zo te ontdekken hoe dicht ze werkelijk bij de mogelijke hel zijn die op ons wacht…
Hieronder enkele pitches die onze Belgische talenten zullen ontwikkelen, in de hoop dat er misschien een Hollywood remake van zal gemaakt worden… Als we er dan nog niet allemaal aan zijn, natuurlijk:
Een wereld waar de seizoenen zijn verdwenen. Er heerst een extreem strenge winter
en een bloedhete zomer met temperaturen rond de 60 graden. Om te overleven moet de mens energie creëren
uit zijn eigen lichamelijk afval.
De teloorgang van de
maatschappij heeft een wereld
gecreëerd waar het socialisme, de
samenwerking, een groei van coöperatieven en van vakbonden zegevieren. Deze micro-samenlevingen bloeien in dit verval. Maar…
Er is er een nieuwe ijstijd ontstaan. De mens heeft een totaal nieuwe ondergrondse beschaving ontwikkeld. Deze heeft verschillende niveaus die de sociale
status weerspiegeld. Hoe dieper, hoe hoger de levensstandaard, ironisch genoeg.
De Natuur hult zich in stilte als antwoord op de achteruitgang van het milieu. Ze heeft zich echter ontwikkeld tot een intelligente entiteit, verbonden langs
een systeem van wortels. Door middel van feromonen en bestuiving vindt ze verschillende ongewone methoden om haar bewoners één voor één uit te schakelen.
De gevolgen van de drastische verandering van onze levenswijze: de groenen
zijn wereldwijd aan de macht en hebben een speciale “vegan” brigade opgericht,
die elk carnivoor genot wil uitschakelen. De job met het hoogste aanzien is die
van psycholoog (het zijn de nieuwe miljonairs) en het overgrote deel van de cafés
zijn ontwenningsplekken geworden. Hier vind je AA groepen voor technologie-,
benzine-, vlees- en sociale mediaverslavingen, om maar enkele op te sommen…
Het smelten van de permafrost heeft ertoe geleid dat de mens verschillende
remedies voor zeldzame ziektes heeft ontdekt. Tegelijkertijd heeft de dooi ook oude

en nieuwe epidemies wakker gemaakt die
bevroren waren in het ijs. De Spaanse
griep, de pokken, de builenpest, …
Aan tafel treffen we Raphaël
Stevens, Cédric Chevalier
en Théophile Lienhardt die
aandachtig luisteren naar de
verschillende scenario’s van Fred
Castadot, Laurent Brandebourger en
Mathieu Reynaert. ongetwijfeld zal je na
dit debat een andere betekenis hechten aan
“collectieve zelfmoord”. Welkom in de 21ste eeuw, de laatste van de Mens…
Sprekers:
Raphaël Stevens is onafhankelijk onderzoeker, met een Master in de
hollistische wetenschap op zak, co-auteur van Une autre fin du monde est
possible (Seuil, 2018), Petit Traité de résilience locale (Editions Charles-Léopold Mayer, 2015) en Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015).
Cédric Chevalier is handelsingenieur met een Master in economisch
onderzoek. Hij zit het collectief “Déclarons un Etat d’Urgence environnemental et social» voor en schrijft regelmatig voor de blog van Paul Jorion.
Théophile Lienhardt werkt in de voedings- en onderzoekswetenschap. Hij
heeft een Master in het onderzoek naar marine biologie en een Master in milieuen agronomische wetenschap. Daarbovenop is hij actief lid in burgerbewegingen
zoals «Rise for Climate» en «Déclarons un Etat d’Urgence environmental et social».
Fred Castadot is voorzitter van de ASA (Association des Scénaristes
de l’Audiovisuel) en is co-scenarist van de TV-serie ENNEMI PUBLIC.
Laurent Brandenbourger is een Belgische scenarist en regisseur.
Hij schreef o.a. de successcenario’s van DODE HOEK en LES BARONS.
Mathieu
Reynaert
is
een
Belgische
scenarist,
regisseur en journalist. Hij is onder andere auteur van scenario’s als PERDRE LA RAISON en LES SURVIVANTS.

6.3. Est-ce que tu bis? - B-Movie Madness

Damien Granger, oud-hoofdredacteur van Mad Movies, en
David Didelot, oprichter van
Vidéotopsie, komen praten over
self publishing, fanzines en de
onafhankelijke pers. Deze twee
ware B-film fanaten leggen hun
ervaringen in de onafhankelijke pers uit de doeken, met veel
sappige details over hoe het
er achter de schermen aan toe
gaat. Bereid je voor op een waterval aan anekdotes over sommige befaamde cult B-movies!

7. PROEVOERTJE
7.1. Belgisch Kort Film Competitie
Jury

Christian BONTINCKX
Christian Bontinckx (Brussel, 1954°) heeft een diploma psychologische
& pedagogische wetenschappen van de ULB en schrijven & film analyse
van het ELICIT. Hij is auteur van studies zoals “Le cinéma rend-il
méchant?”, het onderwerp van een congres georganiseerd door het BIFFF
en de Fédération Wallonie Bruxelles in 2001. Hij is tevens scenarist van
verschillende educatieve kortfilms en auteur van verscheidene romans.

Michel DEVILLERS

Geboren in Doornik op 20 juli 1950, deze kunst en beeldschilder, is een artiest wiens stem nooit van kracht verliest en constant interesse opwekt voor de hele wereld.

Tom POUCE

Deze rotsvaste BIFFF-getrouwe was er al van het 2de festival bij en is zo
gek om ieder jaar zijn vakantie door te brengen op onze hoogmis van
de fantastische film. Dit heerschap is lid van de korte film jury en verantwoordelijk voor het goede verloop van de Publieksprijs. Zijn naam
is Alain Galand, maar iedereen kent hem als de enige echte Tom Pouce!

Thierry VANDERSANDEN
Thierry Vandersanden (Brussel, 1968°) studeerde montage aan het
Institut des Arts de Diffusion. Na diverse jobs en een korte periode
bij de RTBF, neemt hij in 1994 “Le Moniteur du Film” over, een tijdschrift gespecialiseerd in de verdeling en uitbuiting van films in
België. Vijf jaar lang is hij de enige redacteur, koerier, typist, encoder en postzegelplakker. In 1999 vervoegt hij het team van het Centre
du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Tegenwoordig leidt hij de dienst promotie en verdeling, waarbij hij verantwoordelijk is voor de promotie van Franstalige Belgische
films evenals steun aan verdelers, bioscoopuitbaters, ateliers en festivals.

Louis-Philippe CAPELLE
In 1978, na een diploma Promotie en Beeld aan het INSAS, neemt Louis-Philippe Capelle deel aan talloze projecten als cameraman: van auteursdocumentaire tot televisiefilm en van langspeelfilms tot reclamespots en TV reportages. Aan het
begin van zijn carrière richt hij mee het productiehuis Triangle 7 op, waar
hij zo’n vijftien jaar zal blijven. Hierna zoekt hij een nieuwe uitdaging
met de oprichting van het Luikse postproductiebedrijf Hoverlord, dat
vijf jaar zal blijven bestaan. Daarna gaat hij aan de slag bij Eye-Lite, de
grootste verhuurder van audiovisueel materiaal. In het begin werkt hij
mee aan de ontwikkeling van digitale cinema, waarna hij de commerciële en artistieke relaties van de organisatie beheert. Dit houdt hem zeker
niet tegen om zijn passie als DOP te blijven uitoefenen. Toch is dat voor
Louis-Philippe nog niet genoeg: naast les te geven op verschillende scholen,
is hij ook voorzitter van IMAGO, de Europese Federatie voor DOP’s die 53
landen verenigt en wereldwijd zo’n 5.000 opnameleiders als leden telt. Vanaf januari 2018 is hij vice-voorzitter van de SBC (Belgische Society of Cinematographers).

Sarah GURY
Na haar studies aan de Sint-Lukas Kunst Hogeschool te Brussel, vervoegt Sarah Gury in 2012 het team van UniversCiné Belgium als redactie- en marketingverantwoordelijke. UniversCiné is een initiatief
van Belgische onafhankelijke producers en distributeurs dat zowel
een platform voor het huren en kopen van video-on-demand films
(www.universcine.be) als een abonnement (www.uncut.be) aanbiedt.

L’Auxiliaire
Realisatie : Frédéric Plasman
Duur : 		
9 minuten
Jaar :		
2018
Cast : Géraldine Denis, Bruno Fernandez
Contact : n.ariasarenas@gmail.com
Ze past niet bij de achtergrond.

Bestemming Bereikt
Realisatie : Michiel Gluykens
Duur :
19 minuten
Jaar :		
2018
Cast : Peter Van Asbroek, Roos Van
Acker, Victor Peeters, Rodney Nova
Contact : michiel.geluykens@gmail.com
Sur la E19, personne ne vous entend crier.

Soleil Noir
Realisatie : Adrien Léonard		
Duur :
6 minuten
Jaar :		
2018
Cast : Charlène Sauldé

Contact : leonard.adrien@hotmail.com
Op weg naar huis heeft een vrouw het gevoel dat
ze in de gaten wordt gehouden. Ze sluit zich op in
haar kamer en valt in slaap met een veilig gevoel.
Maar dan rolt een donkere bal van onder haar
bed vandaan.

Puzzle
Realisatie : Olivier Pairoux
Duur :
19 minuten
Jaar :		
2018
Cast : Philippe Katerine, Elliot Goldberg

Contact : inscriptions@agenceducourt.be
Nadat de aarde in rook is opgegaan voelt Destructor zich eenzaam op zijn piepkleine stukje land
dat rondzweeft in de ruimte. Op een dag kruist hij
het pad van Cosmo, een hitechspeelgoedrobot, die
hem voor zijn baasje Brian houdt.

D’Office
Realisatie : David Leclercq
Duur :
21 minuten
Jaar : 		
2018
Cast : Othmane Moumen, Michel Carcan, Bruce
Ellison
Contact : kokakolaiskool@gmail.com
Un combat de chiens dans un monde civilisé.

Replay
Realisatie : Michel Hanse
Duur :
13 minuten
Jaar :		
2018
Cast : Gérard Tonnon, Axel Tonnon

Contact : michhanse@voo.be
Un homme cherche ... et ce qu’il va trouver va
l’intriguer ... mais que va-t-il trouver?

Switch
Realisatie : Marion Renard 		
Duur :
18 minuten
Jaar:		
2018
Cast : Nora Dolmans, Manon Delauvaux,
Félix Matagne

Contact : lauren.nancelle@insas.be
Une fable pop et fantastique sur l’émergence de
la sexualité et sur l’acceptation de soi.
LUCA SCHOOL OF ARTS

Parallax
Realisatie : Amber Van Acker
Duur :
7 minuten
Jaar :		
2018
Cast : Dorien De Clippel, Reindert Vermeire,
Onno Van Gelder, Elke Leenhauwers

Contact : ambervanackercolombia@hotmail.com
Qu’est ce que l’amour quand la sincérité est constamment remise en question?

PARALLAX

A FILM BY AMBER VAN ACKER
DORIEN DE CLIPPEL
REINDERT VERMEIRE

PRODUCTION Amber Van Acker & Wouter Van Achte DOP Wouter Van
Achte OPERATOR Arno Weijdema SOUND Arno Galle SOUND EDITING Dries
Fontaine ORIGINAL MUSIC Nagloed EDITING Amber Van Acker

7.2. Belgisch Kort Films : Buiten Competitie

Un Autre Monde
Realisatie: Lorenzo Salvatore Vanin
Duur :
31 minuten
Jaar : 2018
Cast : Jean-Louis Lambert, Léna Van Oosterwijk,
Elisa Mathon, Pol Matheys, Gwen Legrain
Contact : vanin.lorenzo029@gmail.com
L’insouciance paternelle, désolé.

A Cure For Sleep
Realisatie: Ine Holsteens
Duur : 		
10 minuten
Jaar :		
2018
Cast : Frederick Van Peer, Stefan Zajc,
Jacques Verbist, Rit Ghoos, Charley LaytonContact : ineh_2000@yahoo.com
Dans un monde accroché à une drogue qui
élimine le besoin de dormir, Steve, l’un des rares
n’en prenant pas, commence à remarquer des
choses étranges autour de lui.

Hey Joe
Realisatie : Matthieu Reynaert 		
Duur : 		
28 minuten
Jaar :		
2018
Cast : Laura Sépul, Fanny Alié, Olivier
Bonjour, Achille Ridolfi, Isabelle De Hertogh
Contact : cloe.garbay@hotmail.fr
Pour eux, elle sera toujours coupable.

The Passport
Realisatie : Olivier H Dressen
Duur : 		
15 minuten
Jaar : 2018
Cast : Michael Koltes, Andy Ma, Dante Pang, Patrick Ip
Contact : olivier.dressen@gmail.com
Je bent wat je je zich herinnert.

The Glorious Peanut
Realisatie : Fred De Loof & Fred Labeye
Duur : 		
18 minuten
Jaar :		
2018
Cast : Fred De Loof, Alain Bellot, Daphne
Agten
Contact : frederic.labeye@gmail.com

7.3. Europeese Kort Films Competitie

Jury

Bénédicte BOURGOIS
Sinds 2006 is ze verantwoordelijke voor de Kortfilms Acquisities en
TV programma’s van de RTBF, vooral met Tout Court op La Trois.
Toen de RTBF Belgische kortfilms begon te coproduceren (eind 2009)
was ze al lid van het selectiecomité voor de voorgestelde scenario’s.
Ze is ook lid van de uitgave van de WEBKey van Centre Wallonie Bruxelles
Images: promotiemiddelen. Die helpen met het werk van Belgische regisseurs te promoten bij verschillende internationale markten en festivals.

Ghokan KULAK

De fascinatie voor films kwam heel vroeg bij Gökhan dankzij zijn vader die
hem naar de Zondag Matinees bracht. Daar keek hij zijn eerste peplum en
veel martialarts films. Hij begon eerst als figurant in een paar kortfilms en
tv reeksen. Ondertussen is Gökhan verantwoordelijk voor de selectie van
kortfilms bij de Fantasy Film Fest die in meerdere Duitse steden plaatsvindt.

Nathalie LEBEL
Studeerde letteren en cinema aan de universiteit van Parijs VIII. Sinds
eind 2006, verantwoordelijke Verkopen en Acquisities bij de kortfilms
Agentschap, dienst Omroep: «Ik heb plezier gehad echte meesterwerken
uit de kortfilm wereld te ontdekken door mijn werk. Via samenwerkingen
met producers, regisseurs en kopers heb ik een catalogus van meer dan
1000 kortfilms kunnen opstellen om deze te verdelen over heel de wereld.»

François STASSENS
François Stassens is verantwoordelijke voor de audiovisuele sector bij
Sabam. Zijn missie is om de mediator te zijn tussen Sabam en alle Franstalige leden in de audiovisuele sector. Daardoor is hij vaak aanwezig
op het terrein en beheert hij de communicatie, de coördinatie van de
operating files evenals de sponsoraanvragen voor het audiovisuele
veld. Hij is ook erg actief bij de Pro Spere Federatie, een groep van
verschillende auteursassociaties gespecialiseerd in het audiovisuele,
en bij het overlegcomité Film van de “Fédération Wallonië-Bruxelles”.

Gilles REUNIS

Na 5 jaar als marketingmanager bij de filmdistributeur Cinéart werd
Gilles Reunis verantwoordelijke van acquisities bij Betv-VOO. Zijn
hoofdtaak is om de selectie en aankoop van langspelers, kortfilms
en voor Tv gemaakte films bij PayTV en VOD te verzorgen. Hij
zorgt ook voor de coproductie van Belgische langspeel- en kortfilms.

Baghead
Realisatie : Alberto Corredor Marina
Duur : 15 minuten
Jaar: 2018
Cast : Oliver Walker, Natalie Oliver, Julian Seager
Land : UK
Je mag nu naar binnen gaan.

Breathe !
Realisatie: Matthias Kreter & Max Breuer
Duur : 9 minuten
Jaar: : 2018
Cast : Markus Glaser, Andreas Wellano, Hanna
Gandor
Land : Germany
Une noble et amicale réunion tourne en un jeu
brutal à propos de l’existence de la société.

PRESS KIT

DIRECTED BY

M AT T H I A S K R E T E R
MAX BREUER

Cerdita
Realisatie : Carlota Martínez Pereda
Duur : 15 minuten
Jaar: : 2018
Cast : Laura Galán, Paco Hidalgo, Elisabet Casanovas
Land : Spain
Sara is een zwaarlijvige tiener in de schaduw van een
groepje coole meiden die op vakantie zijn in haar dorp.
Zelfs haar jeugdvriendin Claudia verdedigt haar niet
als een onbekende man haar pest bij het plaatselijke
zwembad.

Contact Inconnu
Realisatie: Silk Bistini
Duur : 19 minuten
Jaar: : 2018
Cast : Tiphaine Daviot
Land : France
Sandra keert terug naar haar huis in een rustig voorstadje. Thuis werkt niets nog en opeens ziet ze het
verontrustende silhouet van een man die haar huis
gadeslaat vanaf de straat.....

Flotando
Realisatie: Frankie De Leonardis
Duur : 9 minuten
Jaar: : 2018
Cast : Daniel Horvath, Secun De La Rosa
Land : Spain
Welkom in de ruimte.

Herd
Realisatie: Mattia Temponi
Duur : 31 minuten
Jaar: : 2018
Cast : Giulia Michelle Cristino, Albert «Sick» Al
Land : Italy
Een meisje wordt wakker in het huis van een man die ze
de avond ervoor heeft leren kennen. Hoewel ze samen de
nacht doorbrachten, weet ze niets van hem. Als ze vermoedt dat ze in gevaar is, neemt angst het over.

I’m Not A Monster
Realisatie: Grace Guilligan
Duur : 17 minuten
Jaar: : 2018
Cast : Tony Doyle, Geraldine McAlinden
Land : Ireland
Tijdens het verlovingsdiner van zijn broer keert een
jongeman onaangekondigd terug naar huis. Zijn geestelijke gezondheid staat op het spel terwijl achter op
zijn hoofd een demonisch abces groeit.

Library Of God
Realisatie : Stian Hafstad
Duur : 12 minuten
Jaar: : 2018
Cast : Peter Førde, Lasse Vermeli
Land : Norway
God heeft de lat hoger gelegd …

Miedos
Realisatie : Germán Sancho
Duur : 8 minuten
Jaar: : 2018
Cast : Claudia Placer, Carlos Santos
Land : Spain
Connaissez-vous vraiment vos peurs ?

Pleine Campagne
Realisatie : Pierre Mouchet
Duur : 18 minuten
Jaar: : 2018
Cast : Coline D’incà, David Clavel
Land : France
Een oud en vervallen huis op het platteland. Een eenzame
en somber ogende man dwaalt rond. Een fragiel en engelachtig meisje zit opgesloten in een kamer. Een stuk menselijk vlees ligt vergeten bij de put. Dat
alles vindt een jonge zwerver …

Rain Catcher
Realisatie : Michele Fiascaris
Duur : 15 minuten
Jaar: : 2018
Cast : Dudley O’shaughnessy, Joanne Hartley
Landen : Italy/UK
In deze neofilmnoir wordt een jonge fotograaf in
zijn foto’s achtervolgd door een mysterieuze man.

Retch
Realisatie : Keir Siewert
Duur : 4 minuten
Jaar: : 2018
Cast : Chloe Wigmore, Maria Teresa Creasy
Land : UK
Een viscerale horrorfilm waarin de ziekte van een
jonge vrouw een verontrustende wending neemt …

Robot Will Protect You
Realisatie : Nicola Piovesan
Duur : 10 minuten
Jaar: : 2018
Cast : Lizzie Freeman, Richard Epcar
Land : Estonia
Animatiesciencefiction over een klein meisje dat
op zoek gaat naar betekenis in een wereld zonder
emoties.

Spoiler
Realisatie : Evgeny Kolyadintsev
Duur : 6 minuten
Jaar: : 2018
Cast : Anna Vasileva, Valentina Viter, Yaroslav Gabrov
Land : Russia
Een meisje vindt een vreemd schetsboek voor haar deur,
maar wie heeft het daar achtergelaten en waarom?

When The Lights Go Out
Realisatie : Jonas Trukanas
Duur : 14 minuten
Jaar: : 2018
Cast : Mija Di Marco, Nojus Stankevičius
Land : Lithuania
Le garçon était harcelé. Le garçon avait un monstre.

7.4. Internationale Korte Films

Part 1 – 10/04 20h CINE 3
Possessed Homes
Matthew Landry
15 min
Canada
2017

Black Eyed Child
Tony Morales
9 min
Spain
2018

My First Time
Asaf Livni
10 min
Israel
2018

Women Unseen
Omar Daher Guilén
4 min
Argentina
2018

Low Tide
Ian Hunt Duffy
14 min
Ireland
2019

The Friend
Fabien Montagner
4 min
France
2018

Giltrude’s Dwelling
Jeremy Lutter
15 min
Canada
2018

Anacronte
Raul Koler
14 min
Argentina
2018

Occupant
Peter Cilella
5 min
USA
2018

Dead Nature
Juan Enrique Villareal
15 min
Mexico/Germany
2018

Scare Crow
Joe Carter
2 min
UK
2018

A Purgatory Story
Tom Albanese
17 min
2018

Part 2 – 13/04 22h CINE 3
Chickens
Bryian Montgomery
12 min
USA
2018
God’s Kingdom
Guy Soulsby
26 min
UK
2018

Lay Them Straight
Robert Deleskie
11 min
Canada
2018

La Noche
Martín Romero
11 min
Spain
2018

Sarah
Grayson Chaney
8 min
USA
2018

Last Breathe
Olivier Beguin
6 min
Suisse
2017

Murder Ballad
Sergio Guerra
11 min
USA
2018

La Solapa
Laura Sanchez Acosta
15 min
Argentina
2018

The Congregation
Chrzu Lindström
16 min
Finland
2018

Ulises
Jorge Malpica
8 min
Mexico
2018

Part 3 – 16/04 18h CINE 3
Lendemains Funèbres
Ambroise Michel
18 min
Austria
2018

Stray
Dean Law
14 min
Australia
2018
In A Foreign Town
Michael Shlain
11 min
USA
2018

Moriran Los Niños
Bernardo Bronstein
21 min
Argentina
2018

Regulation
Ryan Patch
12 min
USA
2018

Synthia
Bernhard Weber &
Maria Jinterkoerner
11 min
Austria
2018

Alien Death Fuck
(They Came)
Thomas Lunde
4 min
Norway
2018

Nevernding Kitchen
Fernando González Gómez
12 min
Spain
2018

Le Blizzard
Àlvaro Rodriguez Areny
12 min
USA
2018

Dead

Teenager
Séance
Dante Vescio
20 min
Brazil
2018

Part 4 – 18/04 20h CINE 3
Boy’s Club
Troy Dewinne
9 min
USA
2018

XYX
Daniel Chamorro
10 min
Spain
2017

Getting Off Early
Noah Ambrose
3 min
Estonia
2018
Here

There Be
Monster
Drew MacDonald
14 min
Australia
2018

NYET!
Jörg Tittel
11 min
UK
2018

Big Pig
Alexandre Eloy
16 min
Belgium
2018

On The Other Side
Zulma Rouge
12 min
France
2018

Anna
Kurt R. Yochum
10 min
USA
2019

Medium
Juan Falco
13 min
Argentina
2018
Chowboys
Astron 6
9 min
Canada
2018

What Do Dragons
See In Girls Like Me
Gerard Mates
15 min
Mexico
2018

Partie 5 – 20/04 20h CINE 3
Snaggletooth
Colin Bishopp
9 min
USA
2018
Concrete
Pirmin Bieri & Aira
Joana & Nicolas Roth &
Luca Struchen
8 min
Suisse
2018

Wicca
Nicolas Maidana
15 min
Argentina
2018

Moon Drops
Yoram Ever-Hadani
16 min
Israel
2018

Brunch Shift Massacre
Adam Boys
14 min
Australia
2018

Deliria
Tomas Stark
8 min
Sweden
2018

Lobisome
Juan De Dios Garduño
10 min
Spain
2018

The Knowledge
Alexander Osman
14 min
UK
2018

The Bloody Ballad
Of Squirt Reynolds
Anthony Cousins
8 min
USA
2018

Moment
Geoffrey Uloth
21 min
Canada
2018

7.5. Courts Mais Trash
Zaterdag 20, 22u, Cine 3
Het Brussels onafhankelijke kortfilmfestival Courts
mais Trash kreeg opnieuw carte blanche van het BIFFF voor een uitgelezen selectie van de beste (of de
slechtste) genrefilms uit hun meest recente editie.
Oprichter en directeur François Marache schotelt ons
11 kortfilms voor met een zeer hoog WTF-gehalte, inclusief bloed, monsters, seks, liedjes en kaka. What else?
Ze nodigen je nu al uit voor hun 15e verjaardag (januari 2020). Alle nodige info is te vinden op hun site www.courtsmaistrash.net

The Itch
Réalisatie :
Duur :
Land :		
Jaar :		

Timothy Ryan Driscoll
6 minuten
UK
2018

Sunscapades
Réalisatie :
Duur :
Land :		
Jaar :		

Ben Mitchell			
5 minuten
UK
2018

Prey
Réalisatie :
Duur :
Land :		
Jaar :		

Bill Whirity		
5 minuten
USA
2018

Milk
Réalisatie :
Duur :
Land :		
Jaar :		

Santiago Menghini
10 minuten
Canada
2018

Technology Lake : Meditations On Death And Seks
Réalisatie :
Duur :
Land :		
Jaar :		

Brandon Daley
8 minuten
USA
2018

Those Progressive Meats
Réalisatie :
Duur :
Land :		
Jaar :		

Third Wheel
Réalisatie :
Duur :
Land :		
Jaar :		

Anthony Williams
4 minuten
USA
2017

Josuke Suga		
4 minuten
Japan
2017

Comme Tous Les Matins
Réalisatie : Cédric Dupuis
Duur : 		
18 minuten
Land :		
France
Jaar :		
2018

Tu Me Fais Tourner La Tête
Réalisatie :
Duur :
Land :		
Jaar :		

Maxime Hot
2 minuten
France
2018

Terminator
Réalisatie : Camille Monette
		Keenan Poloncsak
		
Roxanne De Konninck
Duur : 		
15 minuten
Land :		Canada
Jaar :		
2017

The Procedure 2
Réalisatie : Calvin Bleeder
Duur : 		
3 minuten
Land :		
Canada
Jaar :		
2019

7.6. Retrospective Hong-jin Na

The Chaser (2008 - South Korea)

Als pooier en ex-agent Joong-ho
merkt dat zijn meisjes een voor een
verdwijnen, slaagt hij erin om de dader te laten arresteren en bekennen.
Einde film? Toch niet, want de politie
moet hem laten gaan door een gebrek aan bewijzen. Meteen het begin
van een race tegen de klok om het
volgende slachtoffer te redden en de
start van een adembenemende achtervolging. Met zijn speelfilmdebuut sloeg
Na Hong-jin sloeg meteen de nagel op de
kop. Deze virtuoos geregisseerde film werd
op het BIFFF 2009 bekroond met de thrillerprijs! Ha Jung-woo, dit jaar te zien in
de hoofdrol van TAKE POINT, kruipt in
de huid van de psychopaat/ontvoerder.

Regie :		
Hong-jin Na		
		
Scenario van : Hong-jin Na
		Won-chan Hong
		Shinho Lee
Cast : 		
Yoon-suk Kim
		Jung-woo Ha
		Young-hee Seo
Speelduur :
123 minuten

The Murderer
(2011 - South Korea)

Gu-nam is ten einde raad. Hij zit tot
over zijn oren in de gokschulden, hij
is zijn baan als taxichauffeur kwijt en
zijn vrouw is naar Korea vertrokken.
De op het eerste gezicht aimabele
schuldeiser doet hem een aanbod
dat hij niet kan weigeren: hij moet
de oversteek maken naar Korea om
er een rivaliserende bendeleider te
vermoorden. Hij hoeft maar de duim
van het slachtoffer terug te brengen
als bewijs en al zijn schulden wor-

den in één klap uitgeveegd. Van de gelegenheid maakt hij meteen gebruik om zijn
vrouw te gaan zoeken. De tweede film van
Na Hong-jin is weerom een bewijs dat de
Koreanen actiefilms maken als geen ander.
De actiescènes zetten je op het randje van
je stoel: onheilspellende auto-ongelukken,
een angstaanjagende achtervolging door
een cargoboot en heerlijk ouderwetse gevechten met alles behalve geweren. Deze actiethriller verdient beslist een tweede kans!

Regie:		

Hong-jin Na
		 		
Scenario van : Hong-jin Na
		Won-chan Hong
Cast : 		
Yoon-suk Kim
		Jung-woo Ha
		Seong-ha Cho
Speelduur :
135 minuten

The Wailing (2016 - South Korea)

Een Koreaans provinciestadje wordt
plots geteisterd door mysterieuze
en gewelddadige moorden. Jonggoo, een timide en ongelukkige politieagent, kijkt moedeloos toe tot
ook zijn dochter bezeten raakt van
duisteren geesten. De komst van een
teruggetrokken Japanner, die diep
in de bossen woont, wordt door de
dorpsgenoten met lede ogen aangezien, want ze verdenken hem ervan
een geest te zijn. Terwijl Jong-Goo

Regie :		
Hong-jin Na
				
Scenario van : Hong-jin Na
			
Cast : 		
Do-won Kwak
		Jung-min Hwang
		Jun Kunimura
Speelduur :
156 minuten

probeert de reden van zijn aanwezigheid te
achterhalen schakelt hij ten einde raad de
hulp van een sjamaan in voor zijn dochtertje. Beïnvloed door Koreaanse volksreligies
brengt Na Hong-jin met zijn laatste film
een angstaanjagende thriller vol bijgeloof,
heidense rituelen en sjamanistische duivelbezweringen. De gladde sjamaan met rolkraag en staartje wordt subliem gespeeld door
Hwang Jeong-min (HEAVEN’S SOLDIERS,
BIFFF 2016 en VETERAN, BIFFF 2006).

7.7. Noordse Focus
Die noordelijke rakkers toch! Niet alleen nemen ze geen genoegen met adembenemende
landschappen, goedkope zelfbouwmeubelen (waarbij er steevast één onderdeel
overblijft) en een sociaal model dat de rest van Europa groen doet uitslaan
van jaloezie. Daarbovenop heeft Scandinavië ook nog een prestigieus cinematografisch palmares. Bij de klassieke zwaargewichten moeten we wel
melding maken van Ingmar Bergman – wiens DE MAAGDENBRON de
inspiratie vormde voor THE LAST HOUSE ON THE LEFT van Wes Craven – en Aki Kaurismäki. De lange winters in het noordelijke Europa
komen natuurlijk handig van pas om lekker weg te kruipen onder een
dekentje. Negen maanden en zoveel jaar later levert dat hele generaties
getalenteerde regisseurs op. In één adem kunnen we alvast opsommen:
Lasse Hallström, Lars von Trier, Ole Bornedal, Nicolas Winding Refn, Anders Thomas Jensen, Roy Andersson, Thomas Vinterberg, Timo Vuorensola, Andre Øvredal, Tomas Alfredson en Baltasar Kormákur. Het is een ellenlange lijst! Veeleer dan een who’s who van 56 pagina’s in lettergrootte 4 bieden
we je een duivels aantrekkelijke focus aan, een rondreis via de populairste genres van het BIFFF!

7.8. Kino

Projections KIFFF : International Kino Kabaret At BIFFF
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Info en inschrijvingen: kinobrxl@gmail.com

7.9. Nanarland

Met zo’n titel weet je meteen dat je geen overzicht van de laatste Gouden Palmen krijgt voorgeschoteld! Vrienden van epische bagger,
cinefielen van underground gedraaid voor drie stuivers, ziehier een
dubbelvoorstelling boordevol guilty pleasures recht uit flutfilmland!

7.10. Mad In Belgium

La Deuxième
(2018 - Belgium)

Jean Barreau leidt een teruggetrokken leven op het Franse platteland.
Hij leidt er een spirituele commune
voor getormenteerde zielen, aan wie
hij een tweede leven belooft. Een van
de eerste gasten is Camille, een jonge
dertiger die het niet meer ziet zitten.
Als niet veel later haar dubbelganger
verschijnt, begrijpt ze dat ze de belofte van de charismatische sekteleider letterlijk moet nemen. Maar dan
begint de wispelturige Jean aan zijn

eigen geloof te twijfelen … Met zijn debuut
EGOISTE (2015) leverde de Vlaamse cineast Jelle Stroo een eerste proeve van kunnen af. En met succes, want de film werd
zelfs geselecteerd voor het Beijing Film
Festival. LA DEUXIEME, zijn nieuwste, is
een broeierige psychologische thriller met
fantastische elementen. Stroo hecht duidelijk meer belang aan overtuigende vertolkingen en een organisch ritme dan aan speciale effecten en ander pyrotechnisch fraais.

Regie:		

Jelle Stroo
		 		
Scenario van : Jelle Stroo

Cast : 		

Anne-Sophie Delhomme
		
Gert De la Marche
		Alix Vega
Speelduur :
77 minuten

La Mariée Et Les Morts Vivants
(2019 - Belgium)

De Apocalyps is nu al een maand in
het land en volgens enkele hooggeplaatste experts is de Belgische bevolking besmet met het “Z” virus, een dodelijk en onbekende ziekte. Ondanks
het alomtegenwoordige gevaar en het
feit dat de gehele Waalse bevolking op
weg is naar het graf, besluiten Bernadette en Serge tegen beter weten in om
toch in het huwelijksbootje te stappen.
Al bij al zou het toch de mooiste dag

Regie :		

Arno Pluquet		
		
Scenario van : Arno Pluquet
		Christophe Weigert
Cast : 		
Michel Angély
		Elsa Tarlton
		Annick Cornette

Speelduur :

84 minuten

van je leven moeten zijn! Maar overleven tot
het aansnijden van de trouwtaart blijkt geen
sinecure te zijn... Hij draait films aan een ongelooflijke snelheid, waarvan de titels steeds
tot de verbeelding spreken, van PAPILLON
NOIR, LA CARAVANNE DU CAFARD tot
CA TOURNE PRES DE CHEZ VOUS. En
ook deze keer neemt Arno Pluquet zijn geliefde Wallonië onder handen op zijn favoriete manier: de zwarte humor spat ervan af!

7.11. Fantastikids
Joepie!

Wie droomt niet van een wereld die nog magischer is dan de onze? Daarom nodigen we je uit
in de fantastische wereld van de … FantastiKids!
Deze
kinderdag
vindt
plaats
op
woensdag
17
april
vanaf
13.00
uur.
Twee
fantastische
animatiefilms
staan voor je klaar om 14.00 uur!
Zaal 1 staat in het teken van jongeren van 9 tot 12 jaar. De film KUNG FU
MONSTER is een fantasyfilm uit Hongkong.
Zaal 2 (FR) en 3 (NL) staan in het teken van kinderen van 6 tot 9 jaar met de film MISSING LINK.
Er zijn activiteiten en diverse stands, en
je kunt ook heel wat prijzen winnen!

Film en animatie voor kinderen op woensdag 17/04
Nederlands

14u

Ciné 3

Frans

14u

Ciné 2

Frans & Nederlands

14u

Ciné 1

a candy , a smile

Kung Fu Monster
(2019 - Hong Kong/China)

Tijdens de Ming Dynastie krijgt Ocean,
de dierentemmer van het keizerlijk paleis, een vreemd beestje onder zijn hoede
dat hij Lucky noemt. Wanneer hij niet
meer kan aanzien hoe dit onschuldig
lijkend gremlins-achtig bolletje haar
wordt mishandeld door de gemene eunuch Crane, laat hij het vrij. Uiteraard
zint dit Crane niet, die prompt een
enorme geldsom uitlooft voor de vangst
van Ocean en Lucky. Premiejagers uit alle
hoeken van China en de grootmeesters
van de krijgskunsten schrijven zich in
voor de jacht. We moeten er toch wel bij
vermelden dat Lucky een schattig klein

Regie :

beestje is zolang hij zijn zin krijgt. Zo niet,
dan neemt hij Hulk-achtige proporties aan…
Kung Fu Monster is ideaal vertier voor fans
van fantasy en wu xia, volgepakt met kunsten vliegwerk en vreemde beestjes en geregisseerd door de legendarische Andrew Lau,
aan wie we de INFERNAL AFFAIRS trilogie
te danken hebben. Deze keer levert hij een
grandioos spektakel voor de hele familie
af met een AVATAR-waardig SFX-budget.

Andrew Lau

Scenario van : Rong Chao
		Lin Ting
Cast : 		
Louis Koo
		Cheney Chen
		
Bea Hayden Kuo
		
Speelduur :
104 minuten

Missing Link (2019 - USA/Canada)

Regie :

Chris Butler

Scenario van : Chris Butler
Matteo Simoni
Cast : 		
		Charly Luske
		Birgit Schuurman
		
Peter Van Den Begin
		Sien Eggers
Speelduur :
94 minuten

De charismatische avonturier Sir Lionel Frost kan zijn ogen niet geloven
als hij diep in de Amerikaanse bossen
de ontbrekende schakel tussen dier
en mens ontdekt. De toepasselijk genaamde Mr Link is allesbehalve een
monster. Hij is verrassend snugger en
charmant, maar eerlijk gezegd ook een
beetje eenzaam. Hoe zou je zelf zijn als
je helemaal alleen leefde en niet wist
waar je vandaan kwam? Bijgestaan
door de temperamentvolle ontdekkingsreiziger Adelina Fortnight gaan
beide heren op zoek naar de stamboom van Mr Link. Zijn sinds lang
vermiste familie werd het laatst gesignaleerd in het mythische Shangri-La
en luistert naar een fraaie naam: Yeti!

De Britse animatiefilmer Chris Butler leerde
het vak door mee te werken aan pareltjes als
KUBO EN HET MAGISCHE HARNAS, CORALINE, THE TALE OF DESPEREAUX en
CORPSE BRIDE. Na PARANORMAN is MISSING LINK zijn tweede lange film als regisseur.
We tonen deze kindvriendelijke stopmotionanimatie van de Laika Studios in de Vlaamse
versie, met de stemmen van onder anderen
Matteo Simoni, Charly Luske en Birgit Schuurman. Beestig genieten met het hele gezin!

8. Hoofdschotel
8.1. Opening

Pet Sematary

Cine 1

(2019 - USA)

Regie :		

Kevin Kölsch
		Dennis Widmyer
Scenario van : David Kajganich

Cast : 		

Jason Clarke
		John Lithgow
		Amy Seimetz

Speelduur :

84 minuten

Cine 2

Réalisateur :
Scénariste :

Dokter Louis Creed verhuist met zijn
vrouw en jonge kinderen van de stad naar
een huis in een bosrijke omgeving. Niet
veel later maken ze kennis met hun ietwat
eigenaardige buurman, die meer toelichting geeft over de mysterieuze dierenbegraafplaats in de buurt. Achter het huis
loopt een drukke verkeersweg en Creed
wijst zijn zonen voortdurend op het gevaar. Maar op een dag wordt hun kat overreden, en daar blijft het niet bij. Overmand
door verdriet slaat Creed de wijze raad van
zijn buur in de wind en trekt naar de be- BY ME, THE MIST … Moet er nog zand, euh
graafplaats, met schrikbarende gevolgen … een Stephen Kingverfilming zijn? Zeker weTHE SHINING, CARRIE, MISERY, STAND ten! Dertig jaar na de eerste PET SEMATARY
zijn we toe aan een gloednieuwe interpretatie
van Kings klassieke horrorroman. Het regisseursduo Kevin Kölsch en Dennis Widmyer
(bekend van STARRY EYES, BIFFF 2015) kan
daarvoor rekenen op schoon volk: Jason Clarke (FIRST MAN, TERMINATOR GENISYS,
DAWN OF THE PLANET OF THE APES),
John Lithgow (INTERSTELLAR, RISE OF
THE PLANET OF THE APES, CLIFFHANGER) en Amy Seimetz (ALIEN: COVENANT, THE GIRLFRIEND EXPERIENCE).

American Animals (2018 - USA)
2004. De verveling slaat toe bij Spencer en Warren in provinciaal Kentucky.
Naast examens op de unief, eindeloos
YouTube kijken en studentenfeestjes,
missen ze net dat ene moment dat je leven spannend en de moeite waard maakt.
Wanneer ze op een dag de bibliotheek
van Transsylvanië bezoeken (in Kentucky, niet in Roemenië), ontdekken ze het
uiterst kostbare en zeldzame boek “The
Birds of America” van John James Audubon. Eindelijk hebben ze hun hobby gevonden: bibliotheken overvallen! Niet dat
ze ook maar enige skills hebben die van
pas zouden komen, maar dat kunnen ze
uiteraard oplossen door alle overvalfilms

Bart Layton		

Bart Layton
			
Casting :
Evan Peters
		Barry Keoghan
		Blake Jenner
Durée :
119 minutes

in hun lokale videotheek te binge watchen.
Daarnaast schakelen ze ook nog twee jeugdvrienden in en maken ze zich op voor de
grote slag. En dan slaat de twijfel toe, want
zo'n overval blijkt toch niet van de poes…
Na het mysterieuze, donkere THE IMPOSTER (BIFFF 2013), dat de grenzen tussen
realiteit en fictie al opzocht, presenteert regisseur Bert Layton zijn nieuwste creatie.
AMERICAN ANIMALS, aangekondigd als
“dit is geen waargebeurd verhaal, dit is echt
gebeurd”, is een mix tussen een documentaire
met getuigenissen van de echte daders en een
echte heist movie. Unaniem verdict: Laytons
tweede film slaat weer de nagel op de kop!

8.1. Sluiting

Greta (2018 - USA/Ireland)

Cine 1

Frances, een naïeve jonge vrouw, tracht
het in haar eentje te redden in New York
City. Als ze op de metro een handtas vindt,
brengt ze die nietsvermoedend terug naar
de rechtmatige eigenaar. Op die manier
ontmoet ze Greta, een excentrieke Franse
pianolerares die dol is op klassieke muziek maar wegkwijnt door eenzaamheid.
Omdat Frances onlangs haar eigen moeder verloor, wordt ze al snel goede maatjes
met de solitaire weduwe. Maar dan ontdekt
ze een donker randje aan Greta’s moederlijke aandacht, want zowat alles wat die
haar heeft verteld blijkt gelogen. Sommige vrienden ben je liever kwijt dan rijk …

Regie :		

Neil Jordan		

Scenario van : Ray Wright
		Neil Jordan
Cast : 		
Isabelle Huppert
		
Chloë Grace Moretz
		Maika Monroe
Speelduur :

Aaargh! Isabelle Huppert die na haar psychopatenrol in LA PIANISTE opnieuw een
pianolerares speelt, dat komt nooit goed.
In deze spannende psychologische thriller
treedt de Franse ster (ELLE, AMOUR, I ♥
HUCKABEES) aan naast Chloë Grace Moretz (SUSPIRIA, DARK SHADOWS, KICKASS 1 & 2). De regie is handen van de Ierse
ouwe rot Neil Jordan, die we nog kennen
van BYZANTIUM (BIFFF 2013), ONDINE
(BIFFF 2010), IN DREAMS (BIFFF 1999)
en natuurlijk ook van INTERVIEW WITH
THE VAMPIRE en THE BUTCHER BOY.

98 minuten

Cine 2
Tot nog toe heeft Sarah geen gemakkelijk leven gehad. Ze tracht een nieuw begin
te maken door samen met haar zoontje te
verhuizen naar een woning in een landelijke omgeving. Achter haar huis strekken
de bossen zich kilometers ver uit: de ideale
plek om helemaal tot rust te komen, toch?
Maar op een nacht wordt ze wakker met een
onbehaaglijk gevoel en met haar zaklamp
in aanslag gaat ze op onderzoek uit. Bijna vlak in haar achtertuin stuit ze op een
gigantisch zinkgat, het aardse equivalent
van een zwart gat in de kosmos: alles wat
er in verdwijnt, is meteen reddeloos verloren. Als haar zoontje zich ook nog eens
vreemd gaat gedragen en ze een onzachte
confrontatie heeft met een vreemde buur-

The Hole In The Ground
(2018 - Ireland/Belgium)

vrouw, wordt haar wankele geestelijke
evenwicht helemaal verstoord. Zal ze zich
staande houden of zinkt ze hopeloos weg
in het moeras van paniek en paranoia?
Met GHOST TRAIN won de Ierse scenarist-regisseur Lee Cronin in 2013 al de
Zilveren Méliès voor de beste Europese
korte fantasyfilm. THE HOLE IN THE
GROUND, zijn eerste lange speelfilm,
werd meteen geselecteerd voor Sundance.
Voor deze zenuwslopend trage mix van
horror en psychodrama vist hij in dezelfde wateren als THE OMEN, THE
SHINING en HEREDITARY. We kunnen ons slechtere voorbeelden indenken!

Réalisateur :

Lee Cronin
		 		
Scénariste :
Stephen Shields

Casting :

Seana Kerslake
		James Cosmo
		Kati Outinen
		
Durée :
90 minutes

8.2 Midnight X-Tremes

Abrakadabra

(2018 - Argentina/New Zealand)

Regie :		
Luciano Onetti
		Nicolás Onetti		
Scenario van : Carlos Goitia

Als illusionist en goochelaar treedt Lorenzo Mancini in de voetsporen van zijn beroemde vader, die bij
een bizar werkongeval in regelrechte
Brandon Lee-stijl het leven liet. Mancini komt aan in een nieuwe stad met
een contract voor een aantal voorstellingen. Maar voor hij ook maar
één konijn uit een hoed kan toveren
wordt hij de hoofdverdachte in een
reeks gruwelijke, theatrale moorden.
Iemand heeft het duidelijk op hem
gemunt, maar wie? Er zit niets anders op dan zelf achter de schuldige
aan te gaan. Als zijn geest maar niet
zo beneveld was door al die mooie
vrouwen, om nog maar te zwijgen

		Luciano Onetti
		Nicolás Onetti
Cast : 		
Germán Baudino
		
María Eugenia Rigón
		Clara Kovacic

Speelduur :

van de whisky die hij achteroverslaat als was
het water … En wie is trouwens die kettingrokende rare snuiter in zijn blauwe krijtstreeppak die hem aldoor op de hielen zit?
Na hun uitstapje naar de slasherfilm
(WHAT THE WATERS LEFT BEHIND,
BIFFF 2018) keren de Argentijnse broertjes met de Italiaanse naam Onetti terug
naar hun eerste liefde, namelijk de giallo.
Alles lijkt wel een eerbetoon aan het Italiaanse pulpgenre: de kierewiete intrige, de
vreemde camerastandpunten, de artificiële
fotografie (die rode en blauwe filters!), de
elektronische soundtrack en de bewust
slechte dubbing. Een audiovisueel festijn om duimen en vingers bij af te likken!

80 minuten

Antrum : The Deadliest Movie Ever Made
(2018 - USA/Canada)

Dit is geen korte samenvatting, maar
eerder een niet te negeren waarschuwing.
Meer dan dertig jaar zijn genrefilmfestivals
al op de hoogte van het bestaan van deze
vervloekte film, maar tot op de dag van
vandaag wou (of kon) niemand erover
praten. De eerste vertoning vond plaats
in Budapest in 1988, waarna de bioscoop
zowaar spontaan vuur vatte en minstens
zes toeschouwers het leven lieten.
Sindsdien is ANTRUM uitgegroeid tot
een ware cultfilm. Vanaf 1993 kregen
minstens 7 festivals in de Verenigde
Staten een kopie van de film toegestuurd.
Zes festivals weigerden, waarop de
programmator van dienst het slachtoffer

Regie :		
David Amito
		Michael Laicini
Scenario van : David Amito
		
Cast :
Nicole Tompkins
		Oralee
		Rowan Smyth
Speelduur :
90 minuten

werd van een brutale moord, een plotse
hartaanval, een vergiftigde maaltijd...
Het enige festival dat het aandurfde
om de film te programmeren was
dat van San Francisco. De vertoning
resulteerde in dertig gewonden en één
dode na een collectieve angstaanval.
25 jaar later vonden David Amito
en Michael Laicini een kopie terug
in Connecticut die ze vervolgens
prompt naar het BIFFF stuurden.
We nodigen de toeschouwers uit om
op hun eigen verantwoordelijkheid
deze voorstelling bij te wonen. Het
BIFFF is niet aansprakelijk in geval
van ongevallen, maar er is wel een
EHBO post vlakbij de zaal beschikbaar.

The Dead Ones
(2018 - USA)

De vakantie zit er bijna op. Vier jongeren
moeten als straf de school opruimen en
mogen pas vertrekken als alles weer pico
bello is. Op het eerste gezicht lijkt een en
ander het resultaat van een al te enthousiaste laatste schooldag, maar al snel blijkt
dat er iets vreselijk gebeurd is. Terwijl ze
proberen te ontdekken welke mysterieuze
ravage hier plaatsgevonden heeft, worden
ze achternagezeten door vier bloeddorstige,
gemaskerde personen. Deze vier Gasmaskers lijken wel ruiters van de Apocalyps,
gezien ze Honger, Pest, Oorlog en uiteindelijk ook Dood voorstellen. Onverstoord
zetten ze de jacht in op de jongeren.

Regie :		

Jeremy Kasten			

Scenario van : Zach Chassler
		
Cast : 		
Sarah Harper
		
Brandon Thane Wilson
		Katie Foster
Speelduur :
73 minuten

Terwijl die vechten om te overleven ontdekken ze dat ze meer te maken hebben met
de verwoeste school dan ze eerst dachten.
Na zeven jaar zwoegen staan regisseur Jeremy Kasten en scenarist Zach Chassler
voor het eerst weer op het BIFFF sinds THE
WIZARD OF GORE (2008). Kasten noemt
THE DEAD ONES, met vier onbekende
jongeren uit Baltimore in de hoofdrol, zijn
meest meedogenloze project tot nu toe. Hij
kaart prangende thema’s aan op een vlijmscherpe manier, zoals pesten, schietpartijen op school en geestelijke gezondheid. Het
is een genadeloos highschoolhorrorverhaal,
waarbij de spoken je niet snel zullen loslaten.

The Furies (2019 - Australia)
Beste vriendinnen Kayla en Maddie zijn
geen doetjes. Tijdens een nachtelijke
graffiti-uitstap worden ze gestalkt en
uiteindelijk zelfs ontvoerd. Kayla wordt
wakker in een bos, vastgebonden in een
soort doodkist en helemaal het noorden
kwijt. Wat er met Maddie is gebeurd
mag Joost weten. Dan merkt ze dat een
angstaanjagende, gemaskerde man in
zevenmijlslaarzen op haar afstormt
met een vlijmscherpe bijl in aanslag.
Ze besluit niet te vragen naar zijn
(ongetwijfeld vredelievende) intenties
en zet het op een lopen. Tot ze merkt
dat ze niet alleen is. Nog zeven andere
vrouwen worden achternagezeten door
een gemaskerde belager. Blijkt dat als de
vrouw in kwestie sterft ook de man het

loodje legt. Kayla wil de huid van de beer
duur verkopen en tracht zo veel mogelijk
lotgenoten te redden. Maar als die elkaar in
het vizier nemen, wordt de killer in Kayla
wakker en gaat ze letterlijk over lijken …
In zijn eerste lange speelfilm zoomt de
Australische cineast Tony D’Aquino in
op het fenomeen van de afvalraces die je
online of op het kleine scherm kunt volgen.
Daarbij laat hij zich duidelijk inspireren
door BATTLE ROYALE, DIVERGENT,
THE MAZE RUNNER en andere
HUNGER GAMES. Het resultaat is een
horrorthriller waarin alles is toegelaten.
Watjes kunnen zich maar beter onthouden!

Regie :		

Tony D’Aquino
		 		
Scenario van : Tony D’Aquino

Cast : 		

Airlie Dodds
		Linda Ngo
		Taylor Ferguson

Speelduur :

82 minuten

Ghost Master (2019 - Japan)

Akira Kurosawa is een echte nul in de Japanse filmwereld. Momenteel is hij nog
assistent-regisseur voor een kleffe romantische chick-flick op het verlaten eiland
Kitajima. De enige reden waarom hij hier
tegen zijn zin toch nog mee doorgaat, is
omdat een producer hem heeft beloofd dat
hij binnenkort zijn eigen scenario “Ghost
Master” zal kunnen verfilmen, een horrorfilm vol knipogen naar Tobe Hooper. Ware
het niet dat onze ongelukkige regisseur-aspirant ontdekt dat zijn producer niet weet
wie deze legende is én dat zijn favoriete
regisseur nota bene Hou Hsiao-Hsien is!

Regie :		
Paul Young
			
Scenario van : Ichirô Kusuno
Cast : 		

Takahiro Miura
		Riko Narumi

Speelduur :

De woede van Akira is zó sterk dat deze zijn
horrorscript tot leven wekt, waarbij hoofdactrice Yuya bezeten raakt. Romantiek en gore
vloeien moeiteloos in elkaar over op de set…
GHOST MASTER is een ware ode aan
de genrecinema, volgestouwd met referenties naar de grote klassiekers (EVIL
DEAD, THE CHAINSAW MASSACRE...
). Het scenario is van de e hand van Ichiro Kusuno (TOKYO GHOUL) en tussen
de romantico-gore slachtoffers zitten Takahiro Miura (SHIN GODZILLA) en
Riko Narumi (YAKUZA APOCALYPSE).

91 minuten

Gintama 2 : Rules Are Made To Be Broken
(2018 - Japan)

Hier zijn we weer in het feodale Edo-tijdperk, woelige tijden in Japan. Ex-samoerai Gintoki Sakata heeft geen rooie
cent meer in zijn broekzak. Wil hij niet
uit zijn huis geschopt worden, moet hij
van zijn luie krent komen. Samen met
zijn huisgenoten Shinpachi en Kagura,
die altijd wel ergens in de buurt aan het
rondspringen zijn, neemt hij elk baantje
aan dat hij kan krijgen. Dit levert hun al
snel meer gedoe op als ze merken dat ze
steeds weer het pad kruisen van de shogun, een bepaald serieuze opperbevelhebber in het Japanse leger. Voor ze het
goed en wel beseffen, komen ze terecht in

een dubbele machiavellistische samenzwering tussen de twee belangrijkste shoguns …
GINTAMA is terug! Het magische universum van mangaschrijver Hideaki Sorachi
komt weer tot leven en staat bijgevolg wederom op het BIFFF. Voor het vervolg
heeft regisseur Yuichi Fukuda dan maar
besloten om alles in tweevoud te doen:
twee overlappende verhaallijnen, tweemaal zoveel geld en een dubbel tempo, van
slowmotionslapstick tot fastforwardgevechtscènes. Zelden overtreft het vervolg
het origineel, aan jou om te beslissen …

Regie :		

Yûichi Fukuda
		 		
Scenario van : Yûichi Fukuda

Cast : 		

Shun Oguri
		Masaki Suda
		Kanna Hashimoto

Speelduur :

134 minuten

Mimicry Freaks (2018 - Japan)

Terwijl de zon door het bladerdak van
een dichtbebost woud sijpelt, wordt Fuma
langzaam en vredig wakker. Ineens merkt
hij dat hij zich in het midden van nergens
in een kraakwit bed bevindt. Hij springt
recht en plots staat zijn zoontje naast hem.
Wanhopig schudt hij het kind door elkaar
met de vraag waar ze in hemelsnaam zijn.
En waarom? Er komt geen geluid over
zijn lippen. Fuma begint door het bos te
rennen en komt wonder boven wonder een
politieauto tegen. Hysterisch vraagt hij om
hulp en als de agent zijn gegevens natrekt,
kan die zijn oren niet geloven: Fuma was
een ter dood veroordeelde en werd meer
dan dertig jaar geleden geëxecuteerd …

MIMICRY FREAKS is gebaseerd op een
bekende Japanse tekening (Kadan Shibusaenokizu voor de nieuwsgierige aagjes) van Seiu
Ito over de mishandeling van minderjarigen.
Maar de film laat de J-horror links liggen en
richt zich op de Amerikaanse codes van het
genre. En wie USA zegt, zegt tijdloze referenties! In dit geval CHAINSAW MASSACRE
en EVIL DEAD, met een overvloed aan mutaties, opspattend bloed en slachtpartijen met
alles wat je in het tuinhuis kunt vinden ... Er
wordt gefluisterd dat de werkomstandigheden tijdens de opnamen zo extreem waren
dat sommige teamleden zijn doorgedraaid …

Regie :		

Shugo Fujii
		 		
Scenario van : Shugo Fujii
		
Cast : 		
Tatsuji Sugiyama
		Tomoya Mochizuki
		Daiki Tanaka

Speelduur :

90 minuten

8.3. Fantastisch Nacht

Puppet Master : The Littlest Reich
(2018 - USA)

Poppen, nazi’s en een bloedbad. Als striptekenaar Edgar na zijn scheiding weer
intrekt bij zijn ouders vindt hij een akelige pop in de kamer van zijn broertje, die
stierf onder mysterieuze omstandigheden. Hij ontdekt dat het gemaakt werd
door de beruchte poppenmaker en nazi
Andre Toulon, en daarbovenop nog veel
geld waard is ook. Samen met zijn nieuwe
vriendinnetje en zijn beste vriend/baas
trekt Edgar naar een hotel dicht bij de
plek waar Toulons poppencollectie wordt
geveild. Uiteraard zijn het niet zomaar
onschuldige speeltjes. Wanneer de avond
valt, veranderen de levenloze figuurtjes in
moordlustig tuig dat blijkbaar een twee-

Regie :		
Sonny Laguna
		Tommy Wiklund

				

Scenario van : S. Craig Zahler
Cast : 		
Thomas Lennon

		
Barbara Crampton
		Udo Kier

Speelduur :

90 minuten

de Holocaust wil teweegbrengen. Het hele
hotel moet eraan geloven, maar de slachtoffers wordt geen rustige en snelle dood gegund. Hoe langer en pijnlijker, hoe beter …
De PUPPET MASTER-serie heeft bijna
een heel genre in het leven geroepen. Deze
laatste aanvulling op de collectie is er zeker
geen te veel! S. Craig Zahler, in 2012 te zien
op het BIFFF met THE INCIDENT, is het
brein achter het bloederige script en de sadistische scènes. Naast bijrollen voor Barbara Crampton en Udo Kier zijn er voor de
echte fans ook knipoogjes naar de vorige
films. Voor wie de reeks niet kent: denk maar
aan gore, losgeslagen poppen en de walgelijkste manieren om iemand te vermoorden.

Finale (2018 - Denmark)
Heel Denemarken zit op zijn gat. Iedereen zit aan de beeldbuis gekluisterd voor
de belangrijkste wedstrijd van het jaar
en bijgevolg zijn de straten leger dan de
staatskas van Noord-Korea. In het zuiden
van het land aan de grens met Duitsland
zijn twee jonge vrouwen (blond maar
niet breindood) van dienst in een tankstation. Want klant is koning en we kunnen de natie toch niet droogleggen (ik
heb het over benzine, jij kwijlende drinkebroer). De ambitieuze Agnes, het prototype van de pientere bolleboos, legt in
het achterafkamertje de laatste hand aan
haar eindverhandeling. De vranke en vrije Belinda telefoneert met haar vriendje.
Maar de rustige nacht die beide meiden

verwachten draait helemaal anders uit. Zonder
om hun mening te vragen heeft een geschifte
malloot hun namelijk de hoofdrol gegeven in
een gestoord spel, een met beduidend minder
toeschouwers dan de wedstrijd op televisie …
FINALE is een duivels knappe Deense toevoeging aan het genre van de ‘torture porn’.
Je weet wel: HOSTEL, SAW, THE DEVIL’S
REJECTS, WOLF CREEK en dies meer.
De extreme horror daarvan wordt ditmaal gecombineerd met de Scandinavische
traditie van het stijlvolle misdaaddrama.
Voeg daar nog een indrukwekkende visuele aanpak en een razend knappe geluidsband aan toe en je krijgt een filmervaring
waarvan het bloed gaat stollen in je aderen!

Regie :		

Søren Juul Petersen
		 		
Scenario van : Steen Langstrup
		
Cast : 		
Anne Bergfeld
		Karin Michelsen
		Damon Younger

Speelduur :

99 minuten

Kill Ben Lyk (2018 - UK)
Londen wordt opgeschrikt door de
abrupte moord op een zekere Ben Lyk.
Niet veel later wordt een tweede naamgenoot in koelen bloede neergeschoten.
Uit voorzorg beslist Scotland Yard alle
Ben Lyks op één onderduikadres te
verzamelen. De ene Ben na de andere
sneuvelt, maar op wie heeft de moordenaar het nu echt gemunt? Er volgt een
kat-en-muisspel waarbij iedereen elkaar
verdenkt. We volgen een van de Bens
op de voet, misschien wel de irritantste
van allemaal. Deze aandachtzieke en
zelfingenomen YouTuber neemt ons op

het spreekwoordelijke sleeptouw. Het was
een ijzingwekkende film geweest mocht hij
niet doorspekt zijn met de typische zwarte, droge en eigenzinnige Britse humor. En
waarom de Bens het een voor een moeten ontgelden, laten we je zelf ontdekken!
KILL BEN LYK, het regiedebuut van Erwan
Marinopoulos, werd vorig jaar gepitcht op
de BIF Market. Het gaat om een project
van Zorg Studios, een producer die focust
op kleinere, Engelstalige Europese genrefilms. We zien ook bekende gezichten als
Eugene Simons (GAME OF THRONES),
Bronson Webb (THE DARK KNIGHT) en
Martyn Ford (KINGSMAN: THE GOLDEN CRICLE). Zelf omschrijft Marinopoulos het als een mix van KISS KISS BANG
BANG, NICE GUYS en SHALLOW GRAVE!

Regie :		

Erwan Marinopoulos
		 		
Scenario van : Erwan Marinopoulos
		Oliver Maltman
		Jean-Christophe Establet
Cast : 		
Eugene Simon
		Dimitri Leonidas
		Scroobius Pip
Speelduur :
80 minuten

I Am Toxic (2018 - Argentina)
In het jaar 2101 ontwaakt een man in het
midden van een dor, donker landschap.
In de omgeving ziet hij alleen maar kadavers en verdorde bomen. Door een
biochemische oorlog in het noordelijke
halfrond kreunt de andere helft van de
wereld onder armoede, hongersnood
en een gigantische afvalberg. Wat onze
eigen soort betreft, veel blijft er niet van
over… en zij die overleven moeten het
stellen zonder groenten, patatjes en een
sappige steak. Dankzij de vliegtuigen uit
het noorden die regelmatig overvliegen,
vallen de besmette lijken hun letterlijk in
de schoot. Door honger gedreven gaan

ze over op kannibalisme, zonder erbij stil te
staan wat zo’n bacteriën al niet bij een mens
kunnen teweegbrengen. De man ontwaakt
zonder zich ook maar iets te herinneren,
zelfs niet wat hij gisteren heeft gegeten…
Het postapocalyptische heeft zijn vaste
plaats in de genrefilm. Vaak hebben dergelijke films over het muurtje gekeken bij MAD
MAX. Maar een wereld creëren waarbij het
zuidelijke halfrond als gigantische stortplaats
dient voor de stommiteiten van de vrije wereld, dat is een scherpe politieke boodschap
die goud waard is! Deze geniale twist hebben
we te danken aan BIFFF-getrouwen Pablo
Pares (DAEDONIUM en PLAGA ZOMBIE)
en Daniel de la Vega (WHITE COFFIN)!

Regie :		

Pablo Parés
		 		
Scenario van : Pablo Parés
		Paulo Soria
		
Daniel de la Vega
Cast : 		
Esteban Prol
		Horacio Fontova
		Fini Boccino
		
Speelduur :
80 minuten

Voor de 37ste editie van het Brussels International Fantastic Film
Festival hebben we de eer om een
nieuw partnerschap met de streamingdienst Spamflix voor te stellen.
Dit jaar ziet een nieuwe competitie het
licht: de ‘Spamflix Asian Film Award’. De winnaar zal worden bekendgemaakt via het platform.

8.4. Spamflix Award

Daarnaast werken het BIFFF en Spamflix in 2020
samen om de Belgische korte film te promoten!

8.4 7de Spoor Competitie
Jury

David DIDELOT
Al op jonge leeftijd David DIDELOT zwom door de wondere wateren van de fantastische film, sprong
hij in de borrelende vijvers van de videoclubs en was hij omringd door mysterieuze wezens. Aan
het einde van zijn puberteit richtte hij de fanzine Vidéotopsie op. Nummer na nummer werd
Vidéotopsie een absolute referentie in het wereldje van de Franse fanzine en intussen geldt
het als legendarisch. Daarin komen we een vrolijke bende tegen, met onder anderen Jack
de Ripper, Bruno Mattei, de belle donne van de Italiaanse cinema, Joe D’Amato, Annie
Belle, de Gore-collectie, Amityville ... De lijst zou te lang zijn om hier op te sommen,
maar je kunt ze allemaal terugvinden in dit pareltje van een publicatie, van de obscuurste lokale films tot de fraaiste producties van over de Grote Plas. David kletst
hier over zijn ontmoetingen, zijn persoonlijke favorieten en zijn ontgoochelingen.
Geleidelijk aan krijgt Vidéotopsie door de vele pagina’s het DNA van zijn schepper.
Hieruit ontstond als vanzelf Replay, een autobiografie gewijd aan zijn fanzinejaren en
nog veel meer ... Een boek dat authenticiteit, passie en eerlijkheid combineert en dat
helpt om dit onmisbare personage uit de B-cultuur te helpen ontraadselen. David Didelot beperkt zich evenwel niet tot Vidéotopsie... Hij bracht twee publicaties uit bij Artus
Film, de ene gewijd aan de Gore-collectie en de andere aan Bruno Mattei. Ze bewijzen dat
zijn kennis stoelt op een diepe verbintenis met de onderwerpen die hij aanboort. Zijn kennis
gebruikt hij ook voor boeken en bonus-dvd’s of Blu-rays, de ene al sappiger en leerzamer dan de
andere. Zo krijgt David DIDELOT een stem, een gezicht en … een langharig kapsel. Hij is de ultieme
autoriteit van het fanzine, een onuitputtelijke bron van kennis, sympathiek en gepassioneerd als geen ander.

Christophe GOFFETTE
Al van jongs af laafde Christophe Goffette zich aan de borst van de genrecinema, rootsrock in de ruime zin van het woord, stripverhalen en speculatieve fictie (bij voorkeur
de gouden eeuw van de sciencefiction). Op veertienjarige leeftijd begon hij met een
fanzine (Cauchemars, zoals de naam aangeeft voornamelijk over fantastische film
en horror), waarna hij op zijn vijftiende naadloos aansloot met zijn eerste professionele freelancebaantjes, op zijn zestiende verjaardag zonder spijt vaarwel zei
aan het nationale pseudoschoolsysteem, vooraleer zich op zijn negentiende jaar tot
adjunct-hoofdredacteur op te werken en met tweeëntwintig lentes zijn eerste eigen
revue op te richten! Vanaf dan leidde hij verschillende revues of werkte eraan mee,
met de bedoeling om zijn verschillende passies te delen en aldoor onafhankelijk te
blijven. Ze bestrijken film (BRAZIL), muziek (Best, Crossroads …) en stripverhalen
(Fluide Glacial). Dit alles terwijl hij ruim twintig publicaties schreef en verschillende
reportages, dvd-bonussen en zelfs de speelfilm UCHRONIA produceerde, schreef
en regisseerde. Die laatste is trouwens bijna klaar om op de wereld te worden losgelaten.

Damien GRANGER
Damien Granger is oud-hoofdredacteur van het magazine Mad Movies, dé referentie voor de genrecinema in Frankrijk. Sindsdien heeft hij meegewerkt aan
diverse uitzendingen voor Canal + (Les Nouveaux Visages de l’Horreur, Un
Eté à Hollywood) en aan de making-of van de film A L’INTÉRIEUR van Julien Maury en Alexandre Bustillo. Tegenwoordig maakt hij deel uit van het
Boulevard du Cinéma-team, waarvan de afleveringen te zien zijn op Youtube.
Recent gaf hij nog een lezing over B-Films in de Médiathèque van Gérardmer,
naar aanleiding van de 26ste editie van het festival Fantastic’Arts. Sinds zijn
jeugd is hij al een grote fan van B-Films; zijn fanzine Sang…Sas, dat hij oprichtte
op 13-jarige leeftijd, is daarvan het bewijs. Daarom heeft hij besloten zijn passie
en zijn collectie te delen via prachtige boeken van 212 pagina’s (volledig in kleur).

STEVE DE ROOVER

Steve De Roover is al zeventien jaar filmcriticus voor een breed gamma van geschreven en onlinepublicaties, onder andere DVD Info, Moviegids, Moviepulp, Friday The 13th Films, Publicity
Magazine, Hidden Horror en Schokkend Nieuws. In 2013 produceerde en regisseerde hij
de korte vampierenfilm UN HOMME BIEN, waarmee hij hoge ogen gooide in het internationale festivalcircuit en die leidde tot het oprichten van Skladanowsky met productiepartner Kevin Hoed. Met deze messcherpe productiemaatschappij maakte Steve
onder andere HAS#TAG (geregisseerd door Adil El Arbi en Bilall Fallah), het herhaaldelijk bekroonde SKAI BLUE (Guido Verelst), het met de Zilveren Méliès bekroonde
MUIL (Jasper Vrancken) en het door het VAF en Wallimage ondersteunde DÉTOURS
(Christopher Yates). Zijn horrordocumentaire FORGOTTEN SCARES: AN INDEPTH LOOK AT FLEMISH HORROR CINEMA opende in 2018 het Haapsalu Horror and Fantasty Film Festival en werd opgepikt door diverse distributeurs. Steve heeft
net Family Matters gedraaid, zijn onderdeel van de Duitse horroranthologie DEATHCEMBER. Momenteel werkt hij aan SURREALISTIC NIGHTMARES, het vervolg op
FORGOTTEN SCARES. De nieuwe documentaire, waarvan hij de regie deelt met Jérôme
Vandewattyne (SPIT’N’SPLIT), zal dieper ingaan op de Waalse horrorfilm. Guillermo del Toro,
zelf een grote fan van C’EST ARRIVÉ PRÈZ DE CHEZ VOUS, is een van de vele geïnterviewden.
FILMOGRAFIE: FORGOTTEN SCARES (2018) – DEATHCEMBER (2019)

Abrakadabra

(2018 - Argentina/New Zealand)

Regie :		
Luciano Onetti
		Nicolás Onetti		
Scenario van : Carlos Goitia

Als illusionist en goochelaar treedt Lorenzo Mancini in de voetsporen van zijn beroemde vader, die bij
een bizar werkongeval in regelrechte
Brandon Lee-stijl het leven liet. Mancini komt aan in een nieuwe stad met
een contract voor een aantal voorstellingen. Maar voor hij ook maar
één konijn uit een hoed kan toveren
wordt hij de hoofdverdachte in een
reeks gruwelijke, theatrale moorden.
Iemand heeft het duidelijk op hem
gemunt, maar wie? Er zit niets anders op dan zelf achter de schuldige
aan te gaan. Als zijn geest maar niet
zo beneveld was door al die mooie
vrouwen, om nog maar te zwijgen

		Luciano Onetti
		Nicolás Onetti
Cast : 		
Germán Baudino
		
María Eugenia Rigón
		Clara Kovacic

Speelduur :

van de whisky die hij achteroverslaat als was
het water … En wie is trouwens die kettingrokende rare snuiter in zijn blauwe krijtstreeppak die hem aldoor op de hielen zit?
Na hun uitstapje naar de slasherfilm
(WHAT THE WATERS LEFT BEHIND,
BIFFF 2018) keren de Argentijnse broertjes met de Italiaanse naam Onetti terug
naar hun eerste liefde, namelijk de giallo.
Alles lijkt wel een eerbetoon aan het Italiaanse pulpgenre: de kierewiete intrige, de
vreemde camerastandpunten, de artificiële
fotografie (die rode en blauwe filters!), de
elektronische soundtrack en de bewust
slechte dubbing. Een audiovisueel festijn om duimen en vingers bij af te likken!

80 minuten

Aurora (2018 - Philippines)
Het vredige leventje van Leana en haar
zusje Rita wordt verstoord wanneer de
gigantische ferry Aurora op de klippen loopt voor hun bed & breakfast
aan het strand. Na een tijdje stopt
de kustwacht met de zoektocht naar
overlevenden en vertrekt ze, samen
met de rouwende verwanten van de
verdronkenen. Het schipwrak heeft
de lokale economie om zeep geholpen
en de druk om te vertrekken is groot.
Maar een deal met de families van de
vermiste passagiers overhaalt Leana
om te blijven. In ruil voor een smak
geld, zal ze zoeken naar aangespoelde
lichamen. Maar de doden zijn ruste-

loos en willen niet vertrekken uit de herberg.
BIFFF-getrouwe Yam Laranas (7de Spoor
Winnaar Sigaw, Bifff 2006, The Echo, Bifff
2009, The Road, Bifff 2012) was eerst cameraman voordat hij regisseur werd en dat
kan je zien aan AURORA's oogstrelende
beelden, die even fascinerend zijn als het verhaal. Shots van de ongetemde zee die tegen
de grijze rotsen en het roestende schipwrak
beuken bereiden je voor op de onheilspellende gebeurtenissen die zullen volgen,
terwijl het verhaal je steeds dieper meetrekt
in Leana's zoektocht naar de verdronkenen.

Regie :

Yam Laranas
		 		
Scenario van : Gin De Mesa
		Yam Laranas
Cast : 		
Anne Curtis
		

Speelduur :

108 minuten

The Beach Bum (2019 - USA)

Regie :

Moondog was ooit een succesvol dichter, maar tegenwoordig heeft hij het
te druk met andere zaken. Als door
zijn: wiet roken, diep in het glas kijken
en rampetampen met losse scharrels.
Aangezien zijn vrouw steenrijk is,
hoeft het ook niet zo nodig. Maar dan
komt hij door onfortuinlijke omstandigheden opeens krap bij kas te zitten.
Misschien moet hij toch maar eens die
roman afwerken die hij al zo lang in
de steigers heeft staan? Terwijl hij daar
lang en breed over nadenkt, lummelt
hij rond met een reeks kleurrijke personages: een religieus geïnspireerde
pyromaan, een door dolfijnen geobsedeerde zeekapitein, een verfijnde marihuanakenner, een sjofele strandzanger
en een aan cocaïne verslaafde papegaai.

Harmony Korine

Scenario van : Harmony Korine
Matthew McConaughey
Cast : 		
		Jonah Hill
		Snoop Dogg

Speelduur :

Meester-provocateur Harmony Korine, de
man achter TRASH HUMPERS, JULIEN
DONKEY-BOY en GUMMO, hoeven we niet
meer voor te stellen. Na zijn samenwerking
met James Franco in SPRING BREAKERS wist
hij opnieuw een grote naam te strikken. Matthew McConaughey (INTERSTELLAR, THE
WOLF OF WALL STREET, KILLER JOE) is
duidelijk in zijn nopjes als het voortdurend in
nevelen gehulde hoofdpersonage. Deze niet
in een vakje te stoppen film is voor één helft
drugskomedie, één helft satire en één helft
nog iets anders. Want in THE BEACH BUM
is het geheel meer dan de som van de delen!

95 minuten

Braid (2018 - USA)
Hartsvriendinnen en drugsdealers Tilda en Petula ontvluchten de stad en
besluiten hun rijke jeugdvriendin Daphne op te zoeken om haar kluis te plunderen. Die heeft één voorwaarde voor
ze het tweetal haar huis binnenlaat: ze
moeten meespelen in een gestoord,
maar eenvoudig spel zonder veel regels. Langzaam verliezen de twee vriendinnen grip op de realiteit en laten ze
zich meeslepen in het sadistische spel.
Als een iets te nieuwsgierige politierechercheur komt vragen naar hun duister
verleden wordt de band tussen de drie
alleen maar sterker. Het is nog maar de

vraag wie het verst wil gaan in deze mix van
hallucinaties, machtsspelletjes en provocatie.
BRAID is het regiedebuut van Mitzi Peirone.
Voor de hoofdrollen had ze geen betere actrices kunnen strikken. Madeline Brewer,
bekend als Janine in THE HANDMAID’S
TALE, kruipt in de huid van de lichtjes gestoorde Daphne. Petula, die aldoor haar
charmes etaleert, wordt fantastisch vertolkt
door Imogen Waterhouse. En Sarah Hay ten
slotte speelt Tilda, die zich ontpopt van de
schuchtere vriendin tot misschien wel de
meest gestoorde van alle drie. BRAID is een visueel snoepje dat je helemaal in de ban houdt.

Regie :		

Mitzi Peirone
		 		
Scenario van : Mitzi Peirone
		
Cast : 		
Madeline Brewer
		Imogen Waterhouse
		Sarah Hay

Speelduur :

82 minuten

Cities Of Last Things

(2018 - Taiwan/China/USA/France)

Het Poolse stadje Walbrzych, op de
grens met Duitsland, wordt opgeschrikt
door een reeks kinderontvoeringen. De
politie staat machteloos en de journaliste Alicja Tabor gaat op onderzoek uit
in de straten waar ze ooit als kind rondliep. Tijdens haar speurwerk vindt ze
sporen van dramatische gebeurtenissen
die tientallen jaren eerder plaatsvonden.
Zo stuit de nochtans voor geen kleintje vervaarde onderzoeksjournaliste op
de familiegeheimen die ze al heel haar
volwassen leven systematisch uit de weg
gaat. De confrontatie met haar kindertijd wordt onafwendbaar en uiteindelijk

komt alles samen: de verdwenen kinderen,
het onfrisse oorlogsverleden, de legende van
de nazigoudtrein en haar eigen levenslot …
In zijn derde regie baseert Borys Lankosz
zich op een roman van de bekroonde Poolse
auteur Joanna Bator. De film moet het niet
hebben van spectaculaire plotontwikkelingen, maar van een naargeestige sfeerschepping en een volgehouden, onderhuidse
dreiging. Bij de acteurs herkennen we Agata Buzek (THE MAN WITH THE MAGIC
BOX, THE PHOTOGRAPHER, HIGH
LIFE) en Marcin Dorocinski (SMALL
TOWN
KILLERS,
ANTHROPOID).

Regie :		

Wi Ding Ho
		 		
Scenario van : Wi Ding Ho

Cast : 		

Jack Kao
		Hong-Chi Lee
		Louise Grinberg

Speelduur :

107 minuten

Dark Almost Night
(2019 - Poland)

Het Poolse stadje Walbrzych, op de grens
met Duitsland, wordt opgeschrikt door
een reeks kinderontvoeringen. De politie
staat machteloos en de journaliste Alicja
Tabor gaat op onderzoek uit in de straten
waar ze ooit als kind rondliep. Tijdens haar
speurwerk vindt ze sporen van dramatische
gebeurtenissen die tientallen jaren eerder
plaatsvonden. Zo stuit de nochtans voor
geen kleintje vervaarde onderzoeksjournaliste op de familiegeheimen die ze al heel
haar volwassen leven systematisch uit de
weg gaat. De confrontatie met haar kindertijd wordt onafwendbaar en uiteindelijk

komt alles samen: de verdwenen kinderen,
het onfrisse oorlogsverleden, de legende van
de nazigoudtrein en haar eigen levenslot …
In zijn derde regie baseert Borys Lankosz
zich op een roman van de bekroonde Poolse
auteur Joanna Bator. De film moet het niet
Borys Lankosz
hebben van spectaculaire plotontwikkelin- Regie :
		
		
gen, maar van een naargeestige sfeerschepping en een volgehouden, onderhuidse Scenario van : Borys Lankosz
dreiging. Bij de acteurs herkennen we Aga- 		
ta Buzek (THE MAN WITH THE MAGIC Cast : 		
Magdalena Cielecka
BOX, THE PHOTOGRAPHER, HIGH
		Marcin Dorocinski
LIFE) en Marcin Dorocinski (SMALL
TOWN
KILLERS,
ANTHROPOID).

Speelduur :

111 minuten

The Dead Center (2018 - USA)
In een ziekenhuis ergens in ‘middle America’ wordt het lichaam binnengebracht
van een man die zelfmoord heeft gepleegd. Nauwelijks is de autopsie achter
de rug en ligt hij in het lijkenhuisje of hij
wordt krijsend wakker. Van zijn verleden
herinnert hij zich niets meer, zelfs zijn
eigen naam niet. Een en ander intrigeert
psychiater Edward Graham, die zich over
hem ontfermt en hem aan de praat tracht
te krijgen. In een aparte ontwikkeling
is een gerechtsdokter op zoek naar het
spoorloos verdwenen lichaam. Naargelang beide medische professionals, elk
op zijn manier, zich in de zaak verdiepen

krijgt die een sinistere dimensie. Want de man
met geheugenverlies ontwaakt uit zijn catatonische toestand en beweert het instrument te
zijn van een mysterieuze, moordende kracht …
THE DEAD CENTER lijkt wel het sluitstuk
van een speciale BIFFF-trilogie met lijkenhuisfilms, waarvan THE CORPSE OF ANNA
FRITZ (BIFFF 2016) en THE AUTOPSY OF
JANE DOE (BIFFF 2017) dan de vorige delen zouden zijn. Het is een tergend trage maar
schroeiend intense kruising van body horror en psychologische thriller. Bij de acteurs
herkennen we onder anderen Shane Carruth
(SWISS ARMY MAN) en Poorna Jagannathan
(BIG LITTLE LIES, MILE 22, THE CIRCLE).

Regie :		

Billy Senese
		 		
Scenario van: Billy Senese

Cast : 		

Shane Carruth
		Poorna Jagannathan
		Jeremy Childs

Speelduur :

93 minuten

Dreamland (2019 - Luxembourg/Canada/Belgium)

Regie :		

Bruce McDonald

Scenario van : Tony Burgess
		Patrick Whistler
			
Cast : 		
Juliette Lewis
		Henry Rollins
		Stephen McHattie
Speelduur :

92 minuten

Nadat een legendarische jazztrompettist
hem een loer draaide, stuurt de sadistische
bendeleider Hercules de koelbloedige
Johnny op moordmissie. Hij moet hem de
pink van de virtuoos brengen voor de man
zijn kunstjes ten beste kan geven op een
huwelijksreceptie in het paleis van de gravin. Maar Johnny krijgt last van zijn geweten en hij besluit zijn pistool aan de wilgen
te hangen. Voor het zover is, moet hij
evenwel nog één keer afdalen in de hel van
Hercules. Een nachtclub genaamd Al Qaeda, een ouderwetse vampier, een verslaafde
kindbruid, een femme fatale met een bijverdienste als stand-upcomedian, diverse
afgehakte vingerkootjes en een balzaal vol
muziek, machinegeweervuur en mafkezen

… Alles gaat zijn gangetje in dromenland!
Bruce McDonald is een oude bekende
van het festival, want hij was te gast met
PONTYPOOL (BIFFF 2010) en veel vroeger nog met HIGHWAY 61 en ROADKILL.
Voor DREAMLAND, een dromerige, deels
in België gedraaide horrorkomedie wist hij
schoon volk te strikken. Stephen McHattie
(PONTYPOOL, HELLMOUTH) vertolkt
zowel Johnny als de trompettist, Juliette
Lewis (FROM DUSK TILL DAWN, NATURAL BORN KILLERS, CAPE FEAR) is
de duivelse gravin, Henry Rollins (LOST
HIGHWAY,
JOHNNY
MNEMONIC,
HEAT) de geschifte bendeleider en Tómas Lemarquis (BLADE RUNNER 2049,
X-MEN: APOCALYPSE, SNOWPIERCER)
de trouwlustige vampier. Psychedelisch!

Rock Steady Row (2018 - USA)
Veel les wordt er niet gevolgd aan
Rock Steady University. De studenten
hebben het te druk met andere zaken.
Als daar zijn: overleven en trachten
hun fiets in hun bezit te houden.
Dat voertuig heb je namelijk nodig
wil je in de ongure straatjes van de
universiteitscampus niet voortijdig
het loodje leggen. Op de allereerste
dag in zijn nieuwe leeromgeving
wordt de tweewieler van Leroy gestolen, vervolgens raakt hij hopeloos
verwikkeld in de strijd tussen twee
studentenverenigingen. Die voeren
een waar schrikbewind, naast een
winstgevend handeltje in … gestolen

Regie :		

Trevor Stevens
				
Scenario van : Bomani J. Story
		
Cast : 		
Heston Horwin
		Diamond White
		
Allie Marie Evans

Speelduur :

fietsen. Maar Leroy besluit dat het welletjes
is geweest en laat niet langer op zijn kop
zitten. Hij bedenkt een listig plan om niet
alleen zijn eigendom terug te krijgen, maar
ook zijn tegenstanders een hak te zetten.
Wat een mens tegenwoordig allemaal niet
moet doen om een diploma te behalen …
ROCK STEADY ROW is de eerste lange
speelfilm van de jeugdige cineast Trevor
Stevens, pas 26 lentes jong. Hij won er meteen de publieks- en de juryprijs mee op het
Slamdance Festival. Zijn debuut is een pittige, stijlvolle kruising van campusfilm en
stadswestern. De gevechten op het scherp van
de snee worden energiek in beeld gebracht
en de jonge acteurs geven aardig van katoen.

77 minuten

Werewolf

(2018 - Poland/Netherlands/Germany)
1945, de Tweede Wereldoorlog is net
voorbij. Sovjetsoldaten trekken het
concentratiekamp Groß-Rosen in
en bevrijden er de overblijvende gevangenen. Een groep weeskinderen
wordt overgebracht naar een vervallen landhuis midden in de bossen
en moet voortaan zelf zijn boontjes
maar doppen. Ze dragen nog altijd
hun blauw-wit gestreepte kampplunje,
voedsel delen ze liever niet met anderen en een vork kennen ze al helemaal
niet. Om maar te zeggen dat de kampervaring hun niet bepaald in de kouwe
kleren is gaan zitten … Leven betekent
voor hen overleven en daarmee is de

Regie :		

Adrian Panek
				
Scenario van : Adrian Panek
		
Cast : 		
Nicolas Przygoda
		Kamil Polnisiak
		Sonia Mietielica
			
Speelduur :
88 minuten

kous af. Bovendien lijken alle volwassenen
wel door de aardbol opgeslokt. Dan wordt
het huis aangevallen door hongerige, verwilderde Duitse herdershonden die vroeger het
kamp bewaakten. Zullen de doodsbange
kinderen ook deze beproeving overleven?
Voor WEREWOLF, een originele mix van
psychodrama, oorlogsthriller en horrorfilm, werd Adrian Panek op het Polish
Film Festival gelauwerd als beste regisseur. De spanning verslapt geen seconde
en door de unieke locatie wordt het verhaal nog pakkender. Naast de overtuigende kindacteurs herkennen we Werner
Daehn (VALKYRIE, DAS LEBEN DER
ANDEREN, XXX) als de sinistere SS-soldaat die de nachtmerrie doet voortduren.

8.5 Thriller Competitie
Jury

Alessandra D’ANGELO
Ex-advocate aan de Balie te Brussel, professor in recht, journaliste in gerechtelijk
onderzoek, radiostem, docente en auteur. Het is duidelijk dat Alessandra d’Angelo
een vrouw is die gepassioneerd is door maatschappelijke hete hangijzers. Als
geëngageerde humaniste is ze sinds 2010 geïnteresseerd in problemen met
betrekking tot sociale uitsluiting in al haar vormen, met extra aandacht voor
radicalisering. Omdat elk individu, hoe afwijkend ook, voor verbetering vatbaar is
en men al doende leert, draagt ze weerbaarheid hoog in het vaandel. Ze is auteur
van onder meer CASE PRISON, UN JEU D’ECHEC, PRESUME COUPABLE,
en L’AFFAIRE LHERMITTE - CHRONIQUE D’UN DRAME ANNONCE.

Fred CASTADOT
Fred Castadot is schrijver en scenarist met een diploma Kunstgeschiedenis van de ULB
en Filmanalyse en Scenario van het ELICIT. Hij is een veelzijdig auteur (muziek,
cinema, televisie, stripverhalen, enz...) en geeft sinds 2010 les in scenarioschrijven,
filmgeschiedenis en videokunst op de Agnès Varda school te Brussel. Daarnaast
doceert hij scenarioschrijven aan de ULB en het INSAS sinds 2017. Zijn stripscenario
“Du vent sous les pieds emporte mes pas” (Quadrants), met tekeningen van Gaëtan
Brynart, levert hem de Saint Michel de l’Avenir-prijs op voor beste debuut in 2012.
Na het pennen van verschillende scenario’s voor series en films, regisseert hij in
2015 zijn eerst film, PLEIN SOLEIL, (geselecteerd door 80 internationale festivals
en bekroond met 25 prijzen). Datzelfde jaar vervoegt hij het schrijversteam van de
RTBF serie ENNEMI PUBLIC, prijswinnaar van MIPdrama en in heel Europa (TF1,
Sky Atlantic, …), Australië en in de Verenigde Staten (AMC-Sundance TV) verdeeld.
In 2017 schrijft hij, onder andere, het script voor een sciencefiction kortfilm FUGAZI,
geregisseerd door Laurent Michelet. Momenteel werkt hij aan GHOST CITY, een fantasy
serie voor de RTBF. Hij is voorzitter van de ASA (Organisatie voor Audiovisuele Scenaristen).

Samuel TILMAN
Samuel Tilman is auteur, regisseur en producer. Als regisseur heeft hij onder andere twee
ambitieuze docu-ficties op zijn conto staan: de docuserie “Kongo” (2010) en “Le dernier
Gaulois” (2015). Wat fictie betreft heeft hij voor zijn kortfilms VOIX DE GARAGE en
NUIT-BLANCE (Margritte 2011) meer dan dertig prijzen binnengehaald. Zijn eerste
langspeelfilm, UNE PART D’OMBRE, is een psychologische thriller die bekroond
werd met de Prix Spécial van het Festival Policier de Beaune 2018. De film werd
al aan twaalf verschillende landen verkocht en zal in mei 2019 in de Franse zalen
uitkomen. Als producer heeft hij onder meer de films van Joachim Lafosse, François
Pirot, Vanja d’Alcantara en Olivier Meys ondersteund. Met zijn Eklektik Production
heeft hij in één decennium meer dan veertig films geproduceerd. Als auteur werkte hij
mee aan scenario’s, voorstellingen en radio-uitzendingen, met onder andere Fabrizio
Rongione, Thomas Gunzig en Charlie Dupont. Daarnaast heeft hij verschillende
theatervoorstellingen geregisseerd, en gedurende zes jaar ook de Magrittes du cinéma.

Dick TOMASOVIC

Dick Tomasovic heeft al vanaf jonge leeftijd een grote passie voor theater en literatuur.
Hij waagt zich aan alle genres, staat zelf op de planken, regisseert, schrijft en publiceert
(waaronder verschillende bekroonde politieromans). Hij twijfelt tussen een theaterstudie en journalistiek, en wordt uiteindelijk onderzoeker in de audiovisuele
kunsten. Hij maakt een handvol korte films en videoclips, is geïnteresseerd in de
film noir uit Hollywood, schrijft een proefschrift over de dood in de animatiefilm en publiceert zijn eerste, door critici geloofde essay over de hedendaagse
neo noir. Hij geeft les aan verschillende universiteiten en leidt een paar jaar
het wetenschappelijke comité van de Bibliothèque des Littératures d’Aventures
(BiLA), waar onderzoek wordt verricht naar genrefictie en populaire cultuur.
Tegenwoordig is hij professor ‘Theorie en praktijk in cinema en podiumkunsten’
aan de Universiteit van Luik, waar hij tevens aan het hoofd staat van het departement Media, Cultuur en Communicatie. Hij wordt regelmatig uitgenodigd op
de openbare Belgische radio en televisie in verband met culturele aangelegenheden.
Hij schreef diverse artikelen over theater, dans, stripverhalen en natuurlijk ook film,
waaronder Le Palimpseste noir. Notes sur l’impétigo, la terreur et le cinéma américain
contemporain (Yellow Now, 2002), Freaks, la monstrueuse parade de Tod Browning (Cefal,
2006), Le Corps en abîme. Sur la figurine et le cinéma d’animation (Rouge Profond, 2006), Kino-Tanz. L’art chorégraphique du cinéma (P.U.F, 2009) en SHOTS ! Alcool & cinéma (Ed. du Caïd, 2015). Hij is
ook coredacteur van ‘La Fabrique des héros’, een verzameling essays bij uitgeverij Les Impressions Nouvelles over
belangrijke personages in de populaire cultuur. In dit verband publiceert hij in mei Batman, une légende urbaine.

Believer (2018 - South Korea)
Inspecteur Won-ho is het spuugzat.
Zijn halve carrière al tracht hij de
hand te leggen op Mr. Lee, de leider
van het grootste drugskartel in Azië.
Probleem is dat niemand dit personage ooit in de ogen heeft gekeken
en talrijk zijn de beunhazen die zich
voor hem uitgeven. Op een dag laat
Won-ho zijn mannetje (of veeleer
vrouwtje) infiltreren bij Mr. Lee, die
haar prompt naar de eeuwige jachtvelden stuurt. Maar dan heeft onze
radeloze politieman een onverwachte
meevaller. Bij wijze van afrekening
laat Mr. Lee een drugslaboratorium

van het kartel de lucht in vliegen en tussen
de brokstukken wordt een overlevende gevonden: het bedeesde hulpje Rak. Omdat
ook zijn moeder omkwam, wil die maar
wat graag wraak nemen op zijn ex-werkgever. Samen gaan de inspecteur en het
hulpje op zoek naar de ongrijpbare Mr. Lee,
maar daarmee zijn ze nog lang niet thuis …
Twee uur actie en spanning, met stijlvolle
hand geregisseerd, daarvoor moet je in ZuidKorea zijn! BELIEVER mag dan een remake
zijn van Johnnie To’s Hongkongklassieker
DRUG WAR, hij kan gerust op eigen benen
staan. De film verpulverde in zijn thuisland
met een sneltreinvaart alle kassarecords. In de
hoofdrol van deze gespierde misdaadthriller
met hersenen herkennen we Jin-woong Cho
(THE SPY GONE NORTH, BLUEBEARD,
THE HANDMAIDEN, A HARD DAY).

Regie :		

Hae-young Lee
		 		
Scenario van : Seo-kyung Chung
		
Hae-young Lee

Cast : 		

Jin-woong Cho
		Jun-yeol Ryu
		Sung-ryoung Kim
Speelduur :
123 minuten

The Blood Of Wolves (2018 - Japan)

Hiroshima, 1988. Een bankier die werkt
voor een witwasbedrijf van een van de
vele rivaliserende yakuzabenden wordt
vermist, waardoor het bloederige einde
van de laatste bendeoorlog veertien jaar
geleden weer wordt opgerakeld. Midden in het oplaaiende strijdgewoel krijgt
de doorgewinterde politierechercheur
Ogami het groentje Hioka toegewezen
als partner. Terwijl deze laatste probeert
om zijn werk volgens het boekje te doen
wordt hij geconfronteerd met de onorthodoxe en gewelddadige, maar efficiënte methoden van Ogami. Hij ontdekt dat zijn partner betrokken was bij
de bendeoorlog veertien jaar geleden.

Deze heerlijk rauwe en harde Japanse yakuzafilm is gebaseerd op de gelijknamige roman van Yuko Yuzuki. Regisseur Kazuya
Shiraishi, laatst nog op het BIFFF te zien met
SUNNY (2018), noemt als belangrijkste inspiratiebron Kinji Fukasaku’s BATTLES WITHOUT HONOR AND HUMANITY-reeks.
Combineer dat met THE DEPARTED van
Scorsese, met daarbovenop hopen intriges,
wraakacties, bloed en verraad, en je komt in
de buurt van deze gangsterfilm. Veteraan Koji
Yakusho (13 ASSASSINS, BIFFF 2012) kruipt
in de huid van Ogami, de kettingrokende
en rokkenjagende agent die over lijken gaat
om zijn zin te krijgen. De grens tussen smeris en gangster vervaagt meer en meer.

Regie :		

Kazuya Shiraishi
		 		
Scenario van : Junya Ikegami
		
Cast : 		
Koji Yakusho
		Tori Matsuzaka
		Yoko Maki
Speelduur :
126 minuten

Bodies At Rest (2019 - Hong-Kong)
Je moet er zin in hebben, voor je beroep dode mensen opensnijden en
in hun ingewanden prutsen. Zoals
het spreekwoord luidt: it’s a dirty job,
but somebody’s gotta do it! Op een
doordeweekse nacht in Hongkong is een
lijkschouwer samen met zijn assistente
naarstig aan het werk. Zonder aan te
bellen dagen opeens drie gewapende
mannen op met kaboutermaskers voor
hun tronie. Ze eisen een kogel op uit
een lichaam dat onlangs werd binnengebracht. Waarom ze het stuk metaal
willen en wat hun precieze identiteit is,
houden ze eerst angstvallig verborgen.
Al snel ontstaat een kat-en-muisspel
tussen dokter en belagers, waarbij beide
kampen elkaar te snel af trachten te zijn.

Met blockbusters als DIE HARD 2, CLIFFHANGER en THE LONG KISS GOODNIGHT maakte de Finse regisseur Renny
Harlin ooit de dienst uit in Hollywood.
Maar niet zo lang geleden verkaste hij naar
Hongkong, waar hij nu al zijn derde film
heeft ingeblikt. Voor de hoofdrol van de
dynamische actie/misdaadthriller BODIES AT REST – door sommigen ‘DIE
HARD in het lijkenhuisje’ genoemd – kan
hij rekenen op lokale ster Nick Cheung.
Die kennen we nog van FROM VEGAS
TO MACAU 2 en 3 (BIFFF 2017), Johnnie
To’s ELECTION en THE WHITE STORM.

Regie :		

Renny Harlin
		 		
Scenario van : David Lesser
		Simon Sandquist

Cast : 		

Nick Cheung
		Richie Jen
		Zi Yang
Speelduur :
94 minuten

Brothers’ Nest (2018 - Australia)
In het ochtendgloren in het binnenland
van Australië komen twee mannen aangefietst in een fel oranje overall. Snel glippen ze binnen in een verlaten huis. Een
ordinaire overval, zou je denken, maar
niets is minder waar. De twee mannen,
Jeff en Terry, zijn broers. Hun stervende
moeder is van plan om haar testament aan
te passen zodat het huis, de grond én het
paard naar hun stiefvader Roger gaan. Dit
zint hun niet en er zit niets anders op dan
maar Rogers zelfmoord te ensceneren. Jeff
lijkt elke detectiveroman en -serie verslon-

Regie :		

Clayton Jacobson
				
Scenario van : Jaime Browne
		
Cast : 		
Shane Jacobson
		Clayton Jacobson
		Kim Gyngell

Speelduur :

97 minuten

den te hebben en heeft een waterdicht plan,
maar Terry slaat aan het twijfelen. Falen om
te plannen is plannen om te falen. Toch?
Deze Australische thriller begint als een
eenvoudige misdaadfilm met twee broers
in de hoofdrol. Maar vrees niet, het duurt
niet lang voor alles ontspoort. De plot,
onder een dikke laag donkere humor in
de stijl van de broers Coen, krijgt een hitchcockiaanse staart als het tweetal tot het
uiterste wordt gedreven om zijn plan uit te
voeren. Een Griekse tragedie met genoeg
bloed, verraad en dysfunctionele familieruzies om de antieke schrijvers te doen blozen.

Cut Off (2018 - Germany)
BASED ON THE CRIME NOVEL BY BESTSELLING AUTHORS
SEBASTIAN FITZEK AND MICHAEL TSOKOS

Let the games begin.
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Door een hevige storm zit Linda vast
op een eiland voor de Duitse kust.
Niet meteen het beste moment om
lastig gevallen te worden door haar
stalkende ex! In een paniekaanval
maakt ze een zware val en belandt op
het strand, waar ze tegen een levenloos lichaam botst. In de broekzak van
het lijk gaat een telefoon af … Intussen
is in Berlijn de dochter van gerechtsdokter Paul Herzfeld ontvoerd. In de
ingewanden van een lichaam dat hij
beroepshalve opensnijdt, vindt hij
een telefoonnummer. Als hij dat belt,
krijgt hij, jawel, Linda aan de lijn!
Vanaf dan zijn beide personages onherroepelijk met elkaar verbonden.

Regie :		

Christian Alvart
				
Scenario van : Christian Alvart

Cast : 		
Moritz Bleibtreu
		
Jasna Fritzi Bauer
		Lars Eidinger
Speelduur :

Terwijl Herzfeld zich naar het eiland rept,
adviseert hij de vegetarische Linda (!) telefonisch bij de geïmproviseerde autopsie.
Want het duivelse brein achter de misdaden
laat aldoor aanwijzingen achter in lijken …
CUT OFF is een medische thriller in de
beste Duitse traditie van ANATOMIE en
DAS EXPERIMENT. Regisseur Christian
Alvart kennen we nog van NICK: OFF
DUTY (BIFFF 2017), ANTIKÖRPER (BIFFF 2006) en CURIOSITY & THE CAT
(BIFFF 2000). Hij houdt een rotvaart aan
en serveert het gegoochel met afgesneden
lichaamsdelen zonder een spier te vertrekken. Daarbij krijgt hij hulp van acteurs Moritz Bleibtreu (WORLD WAR Z, SPEED
RACER, LOLA RENNT) en Lars Eidinger (DUMBO, PERSONAL SHOPPER).

131 minuten

Door Lock

(2018 - South Korea)
Je hoeft maar naar het elektronische
speeltje in je broekzak te kijken en je
beseft het meteen: die Zuid-Koreanen
kunnen aardig overweg met technologie.
Zo ook Kyung-min, een jonge vrouw die
moederziel alleen (spoiler alert, sorry
guys!) in een hypermoderne, beveiligde
flat woont. Als ze op een dag thuiskomt,
merkt ze dat er geknoeid is met het elektronische slot van haar toegangsdeur.
Ze verandert fluks haar wachtwoord,
maar bij het slapengaan hoort ze hoe iemand tracht in te breken. Ze vindt ook
vingerafdrukken en een sigarettenpeuk,
maar de politie lacht haar angst weg.
Als een paar dagen later ook nog een

moord plaatsvindt, gaat Kyung-min dan
maar zelf op onderzoek uit. Want één ding
is zeker: iemand wil koste wat het kost naar
binnen en wacht niet op een uitnodiging!
Als deze samenvatting je bekend in de oren
klinkt, dan zit je goed. DOOR LOCK is
een remake van SLEEP TIGHT (2011) van
festivalfavoriet Jaume Balagueró. In deze
ijzingwekkende thriller dient regisseur
Kwon Lee de spanning toe met een druppelteller. Met een voyeuristische camera
volgt hij zijn vrouwelijke hoofdpersonage,
dat zich via technologische snufjes tracht
te wapenen tegen haar mefistofelische medemens. Sloot je de deur trouwens wel
goed af voor je naar het festival kwam?

Regie :		

Kwon Lee
		 		
Scenario van : Jeong-hee Park
		Kwon Lee
Cast : 		
Hyo-jin Kong
		Ye-won Kim
		Seong-oh Kim

Speelduur :

102 minuten

Feedback (2019 - Spain)
Jarvis Dolan is de charismatische ster van
een succesvol radioprogramma, waarmee
hij ’s nachts de Londense radiogolven
onveilig maakt. In zijn shows vermaakt
hij het publiek met hete hangijzers uit de
actualiteit, waarbij hij even grappig als
meedogenloos uit de hoek komt. Maar
als hij een sappig schandaal wereldkundig wil maken, dringen twee gemaskerde
mannen de radiostudio binnen en beginnen ze meteen ijverig met hun schietijzers te zwaaien. Ze willen tot elke prijs
iets bewijzen en dulden geen tegenspraak.
Jarvis kan zijn programma niet stopzetten
en kan al evenmin meedelen wat er aan
de hand is. Deze ooit beloftevolle nacht
dreigt in een nachtmerrie te ontaarden …

Hoewel volledig in het Engels gedraaid is
FEEDBACK de eerste lange speelfilm van de
Spaanse belofte Pedro C. Alonso. Het scenario van deze claustrofobische thriller schreef
hij in samenwerking met Alberto Marini. Die
kennen we nog als de regisseur van SUMMER CAMP (BIFFF 2016) en de scenarist
van EXTINCTION (BIFFF 2016), RETRIBUTION (BIFFF 2016) en SLEEP TIGHT. Voor
de hoofdrol kon het tweetal rekenen op karakteracteur Eddie Marsan (DEADPOOL 2,
ATOMIC BLONDE, SNOW WHITE AND
THE HUNTSMAN, V FOR VENDETTA).

Regie :

Pedro C. Alonso
				
Scenario van : Pedro C. Alonso
		
Cast : 		
Eddie Marsan
		Paul Anderson
		Ivana Baquero

Speelduur :

98 minuten

No Mercy (2019 - South Korea)

Regie :		
Kyoung-tack Lim
				
Scenario van : Min Kim
		
Cast : 		
Si-young Lee
		Se-wan Park
		Jun-hyuk Lee
Speelduur :

94 minuten

In-ae heeft onterecht vastgezeten en komt
nu vrij. Na de dood van haar ouders blijven alleen zij en haar zusje Eun-hye over.
Ze beloven altijd samen te blijven, maar
die belofte duurt niet lang, want op een
dag keert Eun-hye niet terug van school.
Eerst probeert In-ae haar zusje terug te
vinden met de hulp van de politie, maar
ze stuit op onbegrip en een gebrek aan
interesse, waarop ze het heft dan maar
in eigen handen neemt. Met haar rode
hakken, rode jurk en een zwarte gordel
in de vechtkunsten trekt ze eropuit om
zich te wreken. Iedereen die zich op haar
weg bevindt, maait ze genadeloos neer,
want als het erop aankomt haar zusje
te redden kan niets haar tegenhouden.

Deze Koreaanse actiethriller met een
krachtige vrouw in de hoofdrol houdt je
anderhalf uur lang op het puntje van je
stoel. Regisseur Hyeong-taek Lim schuwt
de sociale commentaar niet, met verwijzingen naar verstandelijke beperkingen, kinderprostitutie en pestgedrag. Lee Si-young
kruipt in de huid van martialartsmeesteres In-ae en doet bovendien al haar
stunts zelf. Deze vuilbekkende actiefilm
combineert meesterlijk de girlpower van
THE WITCH PT 1. THE SUBVERSION
en de wraakzucht van UNSTOPPABLE!

The Quake (2018 - Norway)
1904. Een aardbeving doet Noorwegen
daveren tot er bijna niets meer recht
staat. Een dikke honderd jaar later staat
dit opnieuw te gebeuren, althans dat is
wat wetenschapper Kristian beweert.
Na vergeefse waarschuwingen aan de
regering, komt hij in contact met een
collega die tot dezelfde concusie is gekomen, maar op mysterieuze wijze
het leven laat. Op de koop toe is Kristian gescheiden, heeft hij een moeilijk
contact met zijn kinderen en lijdt hij
aan PTSD nadat ze enkele jaren eerder
ternauwernood een tsunami overleefden. Wanneer de Noorse aarde begint

te beven, bevindt de hele familie zich in een
gigantisch kantoorgebouw. Kristian had
gelijk, maar zullen ze het ook overleven?
Een dikke eeuw geleden vond er in Noorwegen een grote aardbeving plaats die de inspiratie vormde voor dit vervolg op nagelbijter
THE WAVE (BIFFF 2016), waarin een tsunami een hele valei platwalste. Deze keer vormt
de merkwaardige architectuur van een wolkenkrabber in Oslo het decor van deze denderende rampenfilm. Zink niet al te comfortabel weg in je zetel, want de aarde kan elk
moment van onder je voeten verdwijnen…

Regie :		

John Andreas Andersen

Scenario van : Harald Rosenløw-Eeg
		John Kåre Raake
Cast : 		
Kristoffer Joner

		
Ane Dahl Torp
		Edith Haagenrud-Sande

Speelduur :

106 minuten

Take Point (2018 - South Korea)
Kapitein Ahab is een man met een missie.
Samen met zijn team van twaalf apostelen
… ahum, elitesoldaten/huurlingen moet
hij in een bunker onder de DMZ (de gedemilitariseerde zone die het land verdeelt)
de Noord-Koreaanse minister van defensie
ontvoeren. Maar er is verraad in het spel
en de zaken lopen als snel uit de hand. In
het kat-en-muisspel dat vervolgens ontstaat, kan Ahab niemand zomaar blindelings vertrouwen. Tussen de fluitende kogels, ontploffende granaten en instortende
steunmuren moet hij ook nog eens trachten
te voorkomen dat de Derde Wereldoorlog losbarst met nucleair vuurwerk …
Wie last heeft van claustrofobie kan

Regie :		

Byung-woo Kim
				
Scenario van : Byung-woo Kim
			
Cast : 		
Jung-woo Ha
		Sun-kyun Lee
		Jennifer Ehle

Speelduur :

124 minuten

maar beter passen! Scenarist-regisseur
Kim Byung-woo (THE TERROR LIVE)
ensceneert dit nietsontziende actiespektakel grotendeels op één locatie en door het
hyperbeweeglijke camerawerk wordt het
allemaal nog benauwender. Hoofdrolspeler Ha Jung-woo herkennen we uit de BIFFF-films ALONG WITH THE GODS 1 &
2, THE YELLOW SEA en THE CHASER,
terwijl Lee Sun-kyun te zien was in A SPECIAL LADY, A HARD DAY en R-POINT.
Westerse acteurs ontbreken evenmin op het
appel, of wat dacht je van Jennifer Ehle (ROBOCOP, ZERO DARK THIRTY, CONTAGION) en Kevin Durand (TRAGEDY
GIRLS, I AM NUMBER FOUR, LEGION)?

8.6 Europeese Competitie
Jury

Patrick DUYNSLAEGHER
In 1953 geboren in Gent. Was van 1972 tot 2000 filmredacteur van Knack en van
2000 tot 2011 hoofdredacteur van Knack Focus. Van 2011 tot 2018: artistiek
directeur van Film Fest Gent. Vanaf 2019 consulent Film Fest Gent en curator
van het Classics-programma. Hij publiceerde in vele buitenlandse tijdschriften
(Variety, Sight and Sound, Films Illustrated, Vrij Nederland, De Filmkrant, Man,
Filmfan) en was jarenlang Belgisch correspondent van het jaarboek International
Film Guide. Hij is de auteur van vier filmboeken: Een vrouw tussen hond en wolf:
een film belicht (in samenwerking met Johan Anthierens), 1000 Films – Knacks
Filmencyclopedie, Blik op Zeven – Flashback op 100 jaar film en Martin Scorsese.

Bérangère McNEESE
Bérangère McNeese is een Belgische en Amerikaanse actrice en regisseuse. Ze werkte onlangs
mee aan speelfilms als Alain Tasma’s LE VIOL (France 3) en PHOTO DE FAMILLE van
Cecilia Rouaud, en aan series als LIKE MOI (France Télévisions) en LE ROI DE LA
VANNE (Canal+). Ze schreef, regisseerde en produceerde de korte films LE SOMMEIL
DES AMAZONES (persprijs en prijs voor de beste vrouwelijke vertolking op het
BSFF 2015, persprijs op het BRFF) en LES CORPS PURS (Palm Springs, persprijs
op het Festival du Film Policier de Liège, prijs voor de beste regie op Le Court en
Dit Long 2018, Arte-prijs en RTBF-prijs op het FIFF 2018). MATRIOCHKAS, haar
derde korte film, is in postproductie. Binnenkort is ze te zien in SKINWALKER
van Christian Neuman, AIR COMPRIMÉ van Antoine Giorgini en NIQUE
VERLAINE van Viktor Milletic, en in het komende seizoen van UNITÉ 42 op RTBF.
SELECTIEVE FILMOGRAFIE: LA CHANCE DE MA VIE (2011) –
EYJAFJALLAJÖKULL (2013) – LA FRENCH (2014) – NOISE (2018) – PHOTO
DE FAMILLE (2018) – SKIN WALKER (2019) - FRENCH (2014) – NOISE (2018) –
PHOTO DE FAMILLE (2018) – SKIN WALKER (2019)

Guillaume SCHUERMANS
Guillaume Schuermans is sinds 2013 actief in filmproductie. Naast Benoit
Roland en Nabil Ben Yadir is hij productiecoördinator voor twee Brusselse
bedrijven: Wrong Men (PRÉJUDICE van Antoine Cuypers, PARASOL
van Valéry Rosier, THE HOLE IN THE GROUND van Lee Cronin) en
10.80 Films (PATSER van Adil El Arbi en Bilall Fallah). Hij heeft twee
dingen om trots op te zijn in het leven: dat hij op zijn dertiende THE
EXORCIST zag zonder bang te zijn en dat hij nooit verloor bij Jenga (een
van deze uitspraken is onjuist). Hij is een grote fan van het BIFFF (in de
schrikkeljaren gooide hij al wc-rollen tijdens de Fantastische Nacht in Passage
44), horror/fantasyfilms en Koreaanse thrillers, dus zijn selectie als lid van de
Méliès-jury is een echte bevestiging. Het verheugt hem nu al de toeschouwers
‘Bonjour Jury’ te horen roepen terwijl hij zijn gereserveerde plaats inneemt.

Sophie PENDEVILLE
Sophie Pendeville waagt zich eerst aan studies handelsingenieur in Bergen,
maar dat sluit niet helemaal aan bij haar temperament. Dus schakelt ze
over naar studies infografie in Hornu en vervolgens reclame in Mons.
Na haar deelname aan Miss België 2005 probeert ze een eerste casting
bij RTL die ze royaal verknalt. Enkele jaren later belt RTL haar terug
voor een nieuwe auditie. En Bingo! Ze groeit uit tot één van de meest
bekende gezichten en stemmen van RTL. En ze gaat zelfs enkele keren
vreemd bij de Franse zender 6ter voor het programma Départ Immédiat.

7 Reasons To Run Away From Society
(2019 - Spain)

Deze scherpe Catalaanse commentaar op de huidige maatschappij
houdt je een donkere spiegel voor. De
ongewenste zoon, de arme jongen op
televisie, de huurder en verhuurder,
het huwelijk tot de dood erop volgt,
de overreden man, het rijke echtpaar
en de buren. Zeven donkere verhalen
over een maatschappij die vooruitgang de rug heeft toegekeerd. Zeven
even vreemde als akelig herkenbare
parabels. Zeven redenen om weg te
lopen, nu het nog kan. Na zes volgt …
De gevierde Catalaans toneelschri-

Regie :		
Esteve Soler
		Gerard Quinto
		David Torras
Scenario van : Esteve Soler
Cast : 		
Sergi López
		Emma Suárez
		Lola Dueñas

Speelduur :

jver Esteve Soler adapteerde enkele van
zijn theaterstukken voor het grote scherm.
De korte film INTERIOR: FAMILIA was
de eerste regiesamenwerking van hemzelf, Gerard Quinto en David Torras, en
maakt nu ook deel uit van 7 REASONS TO
RUN AWAY FROM SOCIETY. Het is de
eerste lange speelfilm van het triumviraat
en ze sloegen meteen de nagel op de kop.
Ze wisten enkele grote Catalaanse namen
te strikken, bijvoorbeeld Sergi López. De
schurk uit PAN’S LABYRINTH, ook te zien
op het BIFFF in onder andere EL NIÑO en
SECOND ORIGIN, speelt een verdwaasde passant die de tel blijkt kwijt te zijn.

75 minuten

Achoura (2018 - Morocco/France)
Asjoera, een herdenkingsfeest tijdens de
maand muharram (de eerste van de islamitische kalender), viel oorspronkelijk
samen met begin van een heilige wapenstilstand. In peis en vree begint ook dit verhaal. Ergens op het Marokkaanse platteland jagen vier kinderen elkaar voor
de lol de stuipen op het lijf. In een huis
dat als behekst bekendstaat, verdwijnt
een van hen op mysterieuze wijze. Een
kwarteeuw later stuiten de drie overblijvende vrienden op hun vermiste speelk- deren en de vraag is of dat wel toeval is …
ameraadje. Zijn herintrede gaat gepaard
met een reeks verdwijningen van kin- Met ACHOURA tekent de Franse-Marokkaanse cineast Talal Selhami voor zijn tweede
lange speelfilm. Met MIRAGES, zijn debuut,
won hij op het BIFFF 2011 de speciale prijs
van de jury. Ontevreden over het ontbreken
van genrefilms in het land van zijn voorvaderen zwoer hij de eerste Marokkaanse
‘creature feature’ te maken. Denk daarbij aan
weerwolven, vampiers, golems en andere Godzilla’s … Het resultaat is deze Noord-Afrikaanse chiller, die volledig ’s nachts werd
gedraaid. Om van te griezelen, niet?

Regie :		

Talal Selhami
		 		
Scenario van : Jawad Lahlou
		Talal Selhami
		David Villemin
Cast : 		
Sofiia Manousha		
		Younes Bouab
		Omar Lotfi
Speelduur :
100 minuten

Finale (2018 - Denmark)
Heel Denemarken zit op zijn gat. Iedereen zit aan de beeldbuis gekluisterd
voor de belangrijkste wedstrijd van het
jaar en bijgevolg zijn de straten leger
dan de staatskas van Noord-Korea. In
het zuiden van het land aan de grens
met Duitsland zijn twee jonge vrouwen
(blond maar niet breindood) van dienst
in een tankstation. Want klant is koning en we kunnen de natie toch niet
droogleggen (ik heb het over benzine, jij
kwijlende drinkebroer). De ambitieuze
Agnes, het prototype van de pientere
bolleboos, legt in het achterafkamertje
de laatste hand aan haar eindverhandeling. De vranke en vrije Belinda telefoneert met haar vriendje. Maar de rustige nacht die beide meiden verwachten

draait helemaal anders uit. Zonder om hun
mening te vragen heeft een geschifte malloot
hun namelijk de hoofdrol gegeven in een
gestoord spel, een met beduidend minder
toeschouwers dan de wedstrijd op televisie …
FINALE is een duivels knappe Deense toevoeging aan het genre van de ‘torture porn’.
Je weet wel: HOSTEL, SAW, THE DEVIL’S
REJECTS, WOLF CREEK en dies meer.
De extreme horror daarvan wordt ditmaal gecombineerd met de Scandinavische
traditie van het stijlvolle misdaaddrama.
Voeg daar nog een indrukwekkende visuele aanpak en een razend knappe geluidsband aan toe en je krijgt een filmervaring
waarvan het bloed gaat stollen in je aderen!

Regie :		

Søren Juul Petersen
		 		
Scenario van : Steen Langstrup
		
Cast : 		
Anne Bergfeld
		Karin Michelsen
		Damon Younger

Speelduur :

99 minuten

I’M Back
(2018 - Italy)

Een forse man in uniform wordt wakker
op de Piazza Vittorio en ziet tot zijn groot
misprijzen een hoop donkere kinderen
voetballen. “We worden belegerd”, mompelt hij wrevelig. Hij staat op, slaat het stof
van zijn kostuum en wandelt met resolute stap verder tot hij een krantenkiosk
kruist, de datum ziet en flauw valt. Niemand minder dan Benito Mussolini vindt
zich ruim een halve eeuw na zijn dood
terug in Rome, in een Italië waar het populisme zegeviert en de antipolitiek zich
stevig heeft geworteld. Al snel ontmoet
hij de net ontslagen documentairemaker
Andrea Canaletti, die hem kennis laat
maken met de wondere wereld van de

Regie :		
Luca Miniero
		
Scenario van : Nicola Guaglianone

		Luca Miniero
Cast : 		
Massimo Popolizio
		Frank Matano
		Stefania Rocca

Speelduur :

92 minuten

televisie. Benito wordt met wijd open armen ontvangen door het Italiaanse volk en
is klaar om zijn Rijk weer op te bouwen!
In 2015 regisseerde David Wendt ER IST
WIEDER DA, gebaseerd op de Duitse gelijknamige bestseller van Timur Vermes,
waarin Hitler zowaar zijn comeback maakt
als society figuur. In I’M BACK duikt Mussolini weer op in een Italië dat wel pap
lust van zijn manier van doen. In deze
wrange satire, op de melodie van Toto Cutugni’s L’italiano, ontleedt regisseur Luca
Miniero zijn land als een democratie die
op ieder moment uit elkaar kan spatten.

Iron Sky 2 (The Coming Race)
(2019 - Finland/Germany/Belgium)
Twintig jaar na de gebeurtenissen in
Iron Sky, draagt de Aarde de desastreuze en onherroepelijke gevolgen van
een enorme nucleaire oorlog. De oude
maanbasis van de Nazi’s is het laatste
toevluchtsoord van de mensheid, versplinterd in verschillende kolonies met
diverse idealen en nieuwe religies. Zo
zijn er bijvoorbeeld de Jobsisten, een
sekte die de heilige Steve Jobs aanbidt.
Maar de maanbasis is aan het aftakelen
en de tijd tikt om een nieuw alternatief
te vinden. Er doet een gerucht de ronde
dat een groep overlevenden zich schuil
houdt in een ondergrondse stad op
aarde. Meteen worden er een paar ont-

Regie :		

Timo Vuorensola
			
Scenario van : Dalan Musson
		Timo Vuorensola
Cast : 		
Lara Rossi
		Vladimir Burlakov
		Kit Dale		
		
Speelduur :
92 minuten

dekkingsreizigers op afgestuurd. Maar het
enige wat ze vinden is een wereld bewoond
door hongerige dinosaurussen onder
leiding van de Vril: een reptielensoort
waar een zekere Adolf H de plak zwaait!
Zeven jaar nadat Turn & Taxis ontplofte bij de première van IRON SKY,
is Timo Vuorensola eindelijk terug met
een langverwacht vervolg! En dit tweede luik, gefilmd in de AED studio’s in
Antwerpen, lost onze stoutste verwachtingen in. Zet je schrap voor een grotere,
betere én nog luidruchtigere vertoning
die nu al uitverkocht dreigt te zijn terwijl jij rustig deze laatste zinnen leest…

Play Or Die (2018 - Belgium)
Lucas en Chloe zijn twee gepassioneerde
gamers. Als ze Paranoia ontdekken, een
uitermate exclusieve escape, kunnen ze
niet anders dan deelnemen. Nadat ze het
eerste raadsel oplossen, wordt hun de locatie van de finale onthuld: een verlaten
psychiatrisch ziekenhuis midden in een
dreigend woud. Ze worden opgewacht
door vier andere deelnemers. Tegen de
klok beginnen ze hun weg uit de instelling te zoeken, maar als snel wordt
duidelijk dat het een spel is op leven en
dood. Een van hen zal het niet overleven.

Regie :		
Jacques Kluger
				
Scenario van : Jacques Kluger
		Amiel Bartana
Casting :

Charley Palmer
		Roxanne Mesquida

Speelduur :

89 minuten

Deze donkere psychologische thriller, gebaseerd
op de bestseller ‘Puzzle’ van Franck Thilliez, grijpt je bij de keel. PLAY OR DIE is het regiedebuut van Jacques Kluger, die ook het scenario
schreef. De film is van Belgische makelij met
een internationale cast. Lucas wordt vertolkt
door Charley Palmer Rothwell, bekend van
DUNKIRK, DARKEST HOUR en LEGEND.
Roxane Mesquida die in de huid van Chloe
kruipt, is een bekend gezicht op het BIFFF, want
we zagen haar in onder andere RUBBER en
BURNING SHADOW. Wanneer was die teambuildingactiviteit in de escaperoom ook alweer?

The Room (2019 - France/Luxembourg/Belgium)
Kate en Matt hebben genoeg van het
drukke stadsleven en besluiten de rust te
gaan opzoeken in een oud landhuis op
den buiten. Dat hun nieuwe stek aan een
grote opknapbeurt toe is, maakt de twee
tortelduifjes niets uit. Ze zijn klaar om de
handen uit de mouwen te steken en met
veel enthousiasme aan de renovatie te beginnen. Naarstig aan het werk stuiten ze
op een verborgen kamer zonder ramen,
maar ideaal voor een dressing. Toevallig
ontdekt Matt dat dit vertrek een nog grotere troef heeft: het kan je stoutste wensen
in vervulling brengen… Je hoeft het maar
te vragen. Het huis krijgt al snel de allures
van een Playboy mansion, met champagne
en luxe in overvloed. Na twee miskramen
wil Kate koste wat kost een kind. Zonder ochtendmisselijkheid, uiteraard…

Dertien jaar na het succesvolle RENAISSANCE keert Christian Volckman eindelijk
terug naar het grote scherm! Met deze ongelooflijk aanlokkelijke kamer als vertrekpunt, haalt hij alles uit de kast om dit eenvoudige concept grandioos uit te werken
(de korte samenvatting hierboven is nog
maar het begin…). Verrassend, ijzingwekkend, angstaanjagend en duivels doeltreffend! Deze Belgische coproductie kan genieten van het talent van Olga Kurylenko
(OBLIVION, QUANTUM OF SOLACE)
en Kevin Janssens (D’ARDENNEN, REVENGE). Een wereldpremière op het BIFFF!!

Regie :		

Christian Volckman
		 		
Scenario van : Christian Volckman
		
Sabrina B. Karine
		
Cast : 		
Olga Kurylenko
		Kevin Janssens
		Carole Weyers
Speelduur :
90 minuten

The Sonata (2018 - UK/France)

Regie :		

Andrew Desmond
				
Scenario van : Andrew Desmond
		Arthur Morin
Cast : 		
Freya Tingley
		Simon Abkarian
		Rutger Hauer

Speelduur :

88 minuten

Rose is een jonge violiste op de rand van
de grote doorbraak. Met haar vader, ooit
een beloftevol componist, heeft ze geen
contact meer, maar haar toegewijde impresario staat haar bij met raad en daad.
Op een blauwe maandag krijgt Rose in
de opnamestudio te horen dat haar vader
overleden is. Behalve zijn kasteeldomein
in Frankrijk erft ze ook nog het manuscript van een vioolsonate. Haar impresario denkt de hand te hebben gelegd op
een vergeten meesterwerk en tracht vol
overgave de mysterieuze symbolen te ontcijferen waarmee de tegendraadse toondichter zijn magnum opus sierde. Maar
zo wordt een mechaniek in werking gezet

die niet bepaald melodieus is te noemen …
THE SONATA. de eerste lange speelfilm
van de Britse cineast met standplaats Parijs Andrew Desmond, is een sfeervolle
horrorthriller met muzikale insteek. Hij
kon meteen rekenen op een reeks acteurs-zwaargewichten. Good old blue eyes
Rutger Hauer (HOBO WITH A SHOTGUN, SIN CITY, BLADE RUNNER, THE
HITCHER …) is de satanische toondichter,
Simon Abkarian (COLT 45, RENDITION,
CASINO ROYALE) de hypocriete impresario
en James Faulkner (GAME OF THRONES,
ATOMIC BLONDE, UNDERWORLD:
BLOOD WARS) een sinister heerschap
dat zich niet in de partituur laat kijken.

The Unthinkable (2018 - Sweden)
Alex is een tiener met muzikaal talent.
Met zijn moeder kan hij het goed vinden, maar met zijn vader verloopt de
communicatie vrij stroef. Daar zitten
diens woede-uitbarstingen en kierewiete samenzweringstheorieën voor
veel tussen. Twaalf jaar later is Alex
een gevierde muzikant. Bij de begrafenis van zijn schielijk overleden moeder heeft hij een ongemakkelijk weerzien met zijn vroegere vriendin. Op de
terugweg raakt hij betrokken bij een
bizar auto-ongeval en er gebeuren nog
meer rare dingen. Een metrostation
wordt opgeblazen, het leger wordt in

Regie :		
Crazy Pictures
				
Scenario van : Crazy Pictures
		Christoffer Nordenrot
Cast : 		
Christoffer Nordenrot
		Lisa Henni
		Jesper Barkselius
Speelduur :

129 minuten

staat van paraatheid gebracht en half Zweden
gaat zich gedragen als een overjaarse Fin die
te veel wodka op heeft. Misschien had zijn
geschifte vader het toch bij het juiste eind …
Wat als een vreemde mogendheid het heeft
gemunt op de energievoorziening van een
vreedzame natie? Dat is het intrigerende
uitgangspunt van de Zweedse what if-thriller THE UNTHINKABLE. Tergend traag
stijgt de spanning en met een minimum
aan slimme effecten sorteren de makers een
maximum aan effect. De film is het collectieve werkstuk van het vijftal Crazy Pictures.
Hoofdrolspeler Christoffer Nordenrot, de
Zweedse coming man, acteerde in een rits
tv-series (WALLANDER, FALLET), terwijl we zijn tegenspeelster Lisa Henni al aan
het werk zagen in EASY MONEY 1 en 2.

Zoo

(2018 - Denmark/Sweden)
Karen en John groeien uit elkaar. Ooit
waren ze een mooi, jong stel, maar na
de miskraam van hun eerste kindje
verdween de vonk nog sneller uit hun
relatie dan het schuim uit goedkope
champagne. Sleur en routine hebben
al lang de overhand gekregen als een
onverwacht voorval alles op losse
schroeven zet: een pandemie waardoor
mensen in bloeddorstige monsters
veranderen. Gelukkig zit ons stelletje
knusjes verschanst op de bovenste verdieping van hun Londense torenflat.
Ze maken er het beste van en trachten
hun verhouding nieuw leven in te
blazen. Dat lukt ook wel, vooral als bli-

Regie :		

Antonio Tublén
				
Scenario van : Antonio Tublén
		
Cast : 		
Zoë Tapper
		Edward Speleers
		Antonia Campbell-Hughes

Speelduur :

93 minuten

jkt dat Karen een appeltje voor de dorst heeft
opzijgelegd. Lees: een karrenvracht drugs en
poedertjes, waar het tweetal meteen rijkelijk
gebruik van maakt. Maar dan wordt er op de
deur geklopt en ze moeten node vaststellen
dat ze niet de enige overlevenden zijn…
Antonio Tublén is een oude bekende van
het BIFFF. De Zweedse cineast was in
2017 al present met ROBIN en in 2014
kreeg hij voor LFO onze Zevendespoorprijs. Ditmaal tekent hij voor een hoogst
onderhoudende, donker grappige mix
van zombiefilm en relatiedrama. Bij de acteurs herkennen we onze eigen Jan Bijvoet
(PEAKY BLINDERS, THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN, D’ARDENNEN).

8.7. Prijs Van De Filmkritiek
Jury

Yirka De Brucker

Yirka De Brucker studeerde kunstwetenschappen en filmtheorie aan de
UGent. Ze was curator van verschillende tentoonstellingen, waaronder
Circularity in Antwerpen, en het jaarlijkse video- en performanceevenement Etcetera in het S.M.A.K. Vorig jaar maakte ze deel uit van het
team dat het filmfestival Filem’On organiseerde. Ze is freelance filmcritica
voor Cinea en het onlinemagazine Enola, en lid van de UFK/UCC.

Astrid JANSEN
Astrid Jansen behaalde een diploma journalistiek aan het IHECS en een
master politieke wetenschappen aan de ULB. Ze is al zes jaar freelance
journalist. Ze is aangesloten bij de UBFP en specialiseert zich in filmen kunstnieuws. Behalve het schrijven van filmrecensies voor de krant
L’Avenir werkt ze regelmatig samen met het publieke radiostation La
Première, het online culturele magazine Mu-inthecity en het Franse
tijdschrift Les Fiches du Cinéma. Daarnaast vragen internationale
culturele instellingen haar regelmatig om artikelen over actuele
Belgische kunst.rédiger des articles sur l’actualité artistique belge.

Gregory CAVINATO
Hij werd in 1976 geboren in Huy, maar is Brusselaar sinds jaar en dag. Hij studeerde aan de ULB
(ELICIT/master in scenarioschrijven en filmanalyse) en het ISTI (vertaling Engels/
Nederlands) en is actief als journalist, scenarioschrijver, vertaler, ondertitelaar,
pedicure en kosmonaut. Sinds 2005 schrijft hij voor het online magazine
Cinergie.be en elke maand verschijnt zijn sterrenbeoordeling in het Vlaamse
tijdschrift Filmmagie. Grégory is momenteel druk in de weer met de
sciencefictionminiserie FISHBOY, in samenwerking met regisseur Laurent
Michelet (FUGAZI). Het betreft een ambitieus Frans project waarvan de
eerste beelden – als alles goed gaat – in 2020 worden gedraaid. Grégory
maakt geregeld deel uit van de persjury op diverse festivals (Anima,
Cinemamed, Les Enfants Terribles enz.) en werkt sinds 2010 samen met het
festival Cinematik in Piestany (Slowakije), waar hij in 2017 curator was van
een retrospectief over de Belgische film. Sinds 2009 is hij lid van de UBFP/
Unie van de Belgische Filmpers (het alternatief was lid worden van een fight
club …). Hij werd besmet met het fantasyvirus toen hij als kind PHANTOM OF
THE PARADISE zag en heeft sinds 1999 geen enkele editie van het BIFFF gemist.
Grégory is vooral gek op Frank Zappa, Dario Argento, Brian De Palma en kalveren.

Braid (2018 - USA)
Hartsvriendinnen en drugsdealers Tilda en Petula ontvluchten de stad en
besluiten hun rijke jeugdvriendin Daphne op te zoeken om haar kluis te plunderen. Die heeft één voorwaarde voor
ze het tweetal haar huis binnenlaat: ze
moeten meespelen in een gestoord,
maar eenvoudig spel zonder veel regels. Langzaam verliezen de twee vriendinnen grip op de realiteit en laten ze
zich meeslepen in het sadistische spel.
Als een iets te nieuwsgierige politierechercheur komt vragen naar hun duister
verleden wordt de band tussen de drie
alleen maar sterker. Het is nog maar de

vraag wie het verst wil gaan in deze mix van
hallucinaties, machtsspelletjes en provocatie.
BRAID is het regiedebuut van Mitzi Peirone.
Voor de hoofdrollen had ze geen betere actrices kunnen strikken. Madeline Brewer,
bekend als Janine in THE HANDMAID’S
TALE, kruipt in de huid van de lichtjes gestoorde Daphne. Petula, die aldoor haar
charmes etaleert, wordt fantastisch vertolkt
door Imogen Waterhouse. En Sarah Hay ten
slotte speelt Tilda, die zich ontpopt van de
schuchtere vriendin tot misschien wel de
meest gestoorde van alle drie. BRAID is een visueel snoepje dat je helemaal in de ban houdt.

Regie :		

Mitzi Peirone
		 		
Scenario van : Mitzi Peirone
		
Cast : 		
Madeline Brewer
		Imogen Waterhouse
		Sarah Hay

Speelduur :

82 minuten

Brothers’ Nest (2018 - Australia)
In het ochtendgloren in het binnenland
van Australië komen twee mannen aangefietst in een fel oranje overall. Snel glippen ze binnen in een verlaten huis. Een
ordinaire overval, zou je denken, maar
niets is minder waar. De twee mannen,
Jeff en Terry, zijn broers. Hun stervende
moeder is van plan om haar testament aan
te passen zodat het huis, de grond én het
paard naar hun stiefvader Roger gaan. Dit
zint hun niet en er zit niets anders op dan
maar Rogers zelfmoord te ensceneren. Jeff
lijkt elke detectiveroman en -serie verslon-

Regie :		

Clayton Jacobson
				
Scenario van : Jaime Browne
		
Cast : 		
Shane Jacobson
		Clayton Jacobson
		Kim Gyngell

Speelduur :

97 minuten

den te hebben en heeft een waterdicht plan,
maar Terry slaat aan het twijfelen. Falen om
te plannen is plannen om te falen. Toch?
Deze Australische thriller begint als een
eenvoudige misdaadfilm met twee broers
in de hoofdrol. Maar vrees niet, het duurt
niet lang voor alles ontspoort. De plot,
onder een dikke laag donkere humor in
de stijl van de broers Coen, krijgt een hitchcockiaanse staart als het tweetal tot het
uiterste wordt gedreven om zijn plan uit te
voeren. Een Griekse tragedie met genoeg
bloed, verraad en dysfunctionele familieruzies om de antieke schrijvers te doen blozen.

Extra Ordinary (2019 - Ireland/Belgium)
Rose, een goedmoedige vrouw in een Iers
plattelandsdorpje, brengt haar dagen door
met rijlessen geven aan de lokale bevolking. Dat ze over bovennatuurlijke gaven
beschikt, houdt ze liever voor zich, want in
het verleden hadden die vaak catastrofale
gevolgen. Behalve haar zus is ze moederziel
alleen in de wereld en haar vrije tijd brengt
ze grotendeels voor de beeldbuis door. Op
een dag krijgt ze een telefoontje van een
zekere Martin Martin, die daartoe werd
aangezet door zijn dochter Sarah. Of Rose
niet wil helpen met een petieterig klein
probleempje, namelijk Martins overleden
vrouw? Hoewel het wel klikt tussen beiden, weigert Rose aanvankelijk. Maar dan

wordt Sarah het slachtoffer van een satanische rocker die haar wil gebruiken om
zijn op apegapen liggende carrière nieuw
leven in te blazen. Zullen ze erin slagen
haar te redden voor ze ritueel wordt geofferd bij de volgende maansverduistering?
Alvorens zich aan het grote werk te wagen
draaide het Ierse regisseursduo Enda Loughman en Mike Ahern proef met een aantal
korte films. EXTRA ORDINARY, hun eerste
lange speelfilm, is een goedhartige bovennatuurlijke komedie. Wie houdt van maffe
Ierse humor, slapsticktoestanden en een
streepje romantiek, is aan het goede adres!

Regie :
Mike Ahern 		
		Enda Loughman
Scenario van : Mike Ahern 		
		Enda Loughman
		Demian Fox
Cast : 		
Maeve Higgins
		Barry Ward
		Will Forte
Speelduur :
93 minuten

I’M Back
(2018 - Italy)

Een forse man in uniform wordt wakker
op de Piazza Vittorio en ziet tot zijn groot
misprijzen een hoop donkere kinderen
voetballen. “We worden belegerd”, mompelt hij wrevelig. Hij staat op, slaat het stof
van zijn kostuum en wandelt met resolute stap verder tot hij een krantenkiosk
kruist, de datum ziet en flauw valt. Niemand minder dan Benito Mussolini vindt
zich ruim een halve eeuw na zijn dood
terug in Rome, in een Italië waar het populisme zegeviert en de antipolitiek zich
stevig heeft geworteld. Al snel ontmoet
hij de net ontslagen documentairemaker
Andrea Canaletti, die hem kennis laat
maken met de wondere wereld van de

Regie :		
Luca Miniero
		
Scenario van : Nicola Guaglianone

		Luca Miniero
Cast : 		
Massimo Popolizio
		Frank Matano
		Stefania Rocca

Speelduur :

92 minuten

televisie. Benito wordt met wijd open armen ontvangen door het Italiaanse volk en
is klaar om zijn Rijk weer op te bouwen!
In 2015 regisseerde David Wendt ER IST
WIEDER DA, gebaseerd op de Duitse gelijknamige bestseller van Timur Vermes,
waarin Hitler zowaar zijn comeback maakt
als society figuur. In I’M BACK duikt Mussolini weer op in een Italië dat wel pap
lust van zijn manier van doen. In deze
wrange satire, op de melodie van Toto Cutugni’s L’italiano, ontleedt regisseur Luca
Miniero zijn land als een democratie die
op ieder moment uit elkaar kan spatten.

Take Point (2018 - South Korea)
Kapitein Ahab is een man met een missie.
Samen met zijn team van twaalf apostelen
… ahum, elitesoldaten/huurlingen moet
hij in een bunker onder de DMZ (de gedemilitariseerde zone die het land verdeelt)
de Noord-Koreaanse minister van defensie
ontvoeren. Maar er is verraad in het spel
en de zaken lopen als snel uit de hand. In
het kat-en-muisspel dat vervolgens ontstaat, kan Ahab niemand zomaar blindelings vertrouwen. Tussen de fluitende kogels, ontploffende granaten en instortende
steunmuren moet hij ook nog eens trachten
te voorkomen dat de Derde Wereldoorlog losbarst met nucleair vuurwerk …

Regie :		

Byung-woo Kim
				
Scenario van : Byung-woo Kim
			
Cast : 		
Jung-woo Ha
		Sun-kyun Lee
		Jennifer Ehle

Speelduur :

124 minuten

Wie last heeft van claustrofobie kan maar beter passen! Scenarist-regisseur Kim Byungwoo (THE TERROR LIVE) ensceneert dit
nietsontziende actiespektakel grotendeels
op één locatie en door het hyperbeweeglijke camerawerk wordt het allemaal nog benauwender. Hoofdrolspeler Ha Jung-woo
herkennen we uit de BIFFF-films ALONG
WITH THE GODS 1 & 2, THE YELLOW
SEA en THE CHASER, terwijl Lee Sunkyun te zien was in A SPECIAL LADY, A
HARD DAY en R-POINT. Westerse acteurs ontbreken evenmin op het appel, of
wat dacht je van Jennifer Ehle (ROBOCOP,
ZERO DARK THIRTY, CONTAGION)
en Kevin Durand (TRAGEDY GIRLS, I AM NUMBER FOUR, LEGION)?

The Pool (2019 - Thailand)
Day, een onzekere en onderbetaalde
artistiek directeur, heeft net een reclamespot achter de rug in een verlaten olympisch zwembad. Hij is
opgezadeld met het opruimen en
leegmaken van het zes meter diepe
zwembad. Voordat hij aan het zware
werk begint, wil hij nog even genieten van de zon en de chloor. Onbezonnen dommelt hij in op zijn
luchtmatras… Een tijdje later wordt
hij wakker met een onaangename
verrassing: een overijverige collega
heeft de stop al uit het bad getrokken,
waardoor het water drastisch gezakt
is. Hoe raakt hij eruit? Wat met zijn

Regie :		

Ping Lumprapleng
			
Scenario van : Ping Lumprapleng
		
Cast : 		
Theeradej Wongpuapan
		Ratnamon Ratchiratham
		
Speelduur :
91 minuten

insulinespuitjes? Gelukkig heeft hij twee
dagen respijt, maar is dit wel genoeg? Dus
roept en schreeuwt hij uit alle macht. Maar
het enige levende schepsel dat hem hoort,
behoort tot de reptielensoort. Want als je
dacht dat het niet erger kon, wacht dan tot
de alligator uit de drainage komt kruipen…
Een van de verrassingen van het jaar komt uit
Thailand. Twaalf jaar geleden kwam regisseur Ping Lumpraleng zo’n zwembad tegen
tijdens het zoeken van locaties. Hij vroeg zich
af hoe het zou voelen om gevangen te zitten
in een verlaten en leeg zwembad. Het resultaat is een beklemmende, claustrofobische
thriller. Denk toch maar twee keer na voor
je idyllisch indommelt in het zwembad…

The Unthinkable (2018 - Sweden)
Alex is een tiener met muzikaal talent.
Met zijn moeder kan hij het goed vinden, maar met zijn vader verloopt de
communicatie vrij stroef. Daar zitten
diens woede-uitbarstingen en kierewiete samenzweringstheorieën voor
veel tussen. Twaalf jaar later is Alex
een gevierde muzikant. Bij de begrafenis van zijn schielijk overleden moeder heeft hij een ongemakkelijk weerzien met zijn vroegere vriendin. Op de
terugweg raakt hij betrokken bij een
bizar auto-ongeval en er gebeuren nog
meer rare dingen. Een metrostation
wordt opgeblazen, het leger wordt in

Regie :		

Crazy Pictures
				
Scenario van : Crazy Pictures
		Christoffer Nordenrot
Cast : 		
Christoffer Nordenrot
		Lisa Henni
		Jesper Barkselius

Speelduur :

129 minuten

staat van paraatheid gebracht en half Zweden
gaat zich gedragen als een overjaarse Fin die
te veel wodka op heeft. Misschien had zijn
geschifte vader het toch bij het juiste eind …
Wat als een vreemde mogendheid het heeft
gemunt op de energievoorziening van een
vreedzame natie? Dat is het intrigerende
uitgangspunt van de Zweedse what if-thriller THE UNTHINKABLE. Tergend traag
stijgt de spanning en met een minimum
aan slimme effecten sorteren de makers een
maximum aan effect. De film is het collectieve werkstuk van het vijftal Crazy Pictures.
Hoofdrolspeler Christoffer Nordenrot, de
Zweedse coming man, acteerde in een rits
tv-series (WALLANDER, FALLET), terwijl we zijn tegenspeelster Lisa Henni al aan
het werk zagen in EASY MONEY 1 en 2.

Werewolf

(2018 - Poland/Netherlands/Germany)
1945, de Tweede Wereldoorlog is net
voorbij. Sovjetsoldaten trekken het
concentratiekamp Groß-Rosen in
en bevrijden er de overblijvende gevangenen. Een groep weeskinderen
wordt overgebracht naar een vervallen landhuis midden in de bossen
en moet voortaan zelf zijn boontjes
maar doppen. Ze dragen nog altijd
hun blauw-wit gestreepte kampplunje,
voedsel delen ze liever niet met anderen en een vork kennen ze al helemaal
niet. Om maar te zeggen dat de kampervaring hun niet bepaald in de kouwe
kleren is gaan zitten … Leven betekent
voor hen overleven en daarmee is de

Regie :		

Adrian Panek
				
Scenario van : Adrian Panek
		
Cast : 		
Nicolas Przygoda
		Kamil Polnisiak
		Sonia Mietielica
			
Speelduur :
88 minuten

kous af. Bovendien lijken alle volwassenen
wel door de aardbol opgeslokt. Dan wordt
het huis aangevallen door hongerige, verwilderde Duitse herdershonden die vroeger het
kamp bewaakten. Zullen de doodsbange
kinderen ook deze beproeving overleven?
Voor WEREWOLF, een originele mix van
psychodrama, oorlogsthriller en horrorfilm, werd Adrian Panek op het Polish
Film Festival gelauwerd als beste regisseur. De spanning verslapt geen seconde
en door de unieke locatie wordt het verhaal nog pakkender. Naast de overtuigende kindacteurs herkennen we Werner
Daehn (VALKYRIE, DAS LEBEN DER
ANDEREN, XXX) als de sinistere SS-soldaat die de nachtmerrie doet voortduren.

8.8 Internationale Competitie
Jury

Steve JOHNSON
Steve Johnson, Texaan in hart en nieren, kreeg de monsters van Universal en de Hammerfilms met de paplepel mee. Zo’n intensieve opleiding voor het kleine scherm heeft
noodzakelijkerwijs gevolgen, waardoor Steven Johnson al snel werd opgemerkt door
Rick Baker. Zijn eerste echte wapenfeit? THE HOWLING van Joe Dante. Dankzij zijn artistieke talent voor ouderwetse speciale effecten zou hij uitgroeien tot het
genie achter toekomstige klassiekers. Slimer in GHOSTBUSTERS, dat is zijn werk.
De alien in ABYSS, idem. Het schepsel Sil in SPECIES, bingo, nog steeds el maestro Johnson! Het probleem met zo’n talentvolle kerel is dat we de hele BIFFF-catalogus zouden vullen als we zijn volledige filmografie zouden opnemen. Toch willen
we enkele grote namen vermelden met wie hij samenwerkte: John Carpenter (BIG
TROUBLE IN LITTLE CHINA), John Landis (INNOCENT BLOOD), Clive Barker
(LORD OF ILLUSIONS), Steven Spielberg (WAR OF THE WORLDS), Guillermo del
Toro (BLADE 2), Sam Raimi (SPIDERMAN 2) en M. Night Shyamalan (THE VILLAGE)!

Christian ALVART
Aan alle bekrompen ouders die het minste televisieprogramma censureren, behalve dan de
zondagsmis: hier is een perfect tegenvoorbeeld! Christian Alvart, opgevoed in de christelijke buitenwijken van Frankfurt, overschreed met veel plezier alle opgelegde grenzen. Zo
heeft hij zich opgewerkt tot expert betreffende films die alle heilige huisjes met de grond
gelijk maken. Resultaat? Op 20-jarige leeftijd regisseerde hij ANTIBODIES en viel wereldwijd in de prijzen! Terwijl Hollywood misnoegd naar Moskou keek, was Christian
Alvart volop bezig met CASE 39, een pareltje in de cultgenrecinema, en maakte hij
van de gelegenheid gebruik om Renée Zellweger en Bradley Cooper te laten proeven
van Berlijnse curryworst. Hierna filmde hij PANDORUM, met niemand minder dan
Dennis Quaid en Ben Foster, in een productie van Paul W.S. Anderson (RESIDENT
EVIL). Kan er best mee door, niet? Toch werd hij niet verleid door een faustiaans pact
en weigerde hij zijn artistieke integriteit op te geven. Liever keerde onze getalenteerde
cineast terug naar zijn heimat, waar hij CUT OFF draaide, te zien in de thrillercompetitie van het BIFFF. Bovendien neemt hij plaats in onze prestigieuze internationale jury!
SELECTIEVE FILMOGRAFIE: THE CURIOSITY AND THE CAT (1999) - ANTIBODIES
(2005) - PANDORUM (2009) - CASE 39 (2009) - TSCHILLER : OFF DUTY (2016) - CUT OFF
(2018)

Yoann BLANC
Nadat hij afstudeerde aan het INSAS besloot Yoann Blanc om zijn geboortegrond
Haute-Savoie te verlaten en zich in Brussel te vestigen. Het bleek een goede zet, want
voor zijn theaterwerk werd hij maar liefst drie keer genomineerd voor de ‘Prix de la
Critique’. Daarna richtte Blanc zijn blik op de film, met TORPEDO van zijn vriend
Matthieu Donck, JE ME ME TUE A LE DIRE van Xavier Seron en UNE PART
D’OMBRE van Samuel Tilman. Daarnaast sleept hij in 2017 een Magritte in de
wacht voor beste mannelijke belofte voor UN HOMME A LA MER en had hij een
hoofdrol in de successerie LA TREVE, wereldwijd verkocht en te zien op Netflix!
FILMOGRAFIE: DE LEUR VIVANT (2011) – L’HIVER DERNIER (2011) –
TORPEDO (2012) – VANDAL (2013) – BADEN BADEN (2015) – UN HOMME A
LA MER (2016) – JE ME TUE A LE DIRE (2016) – UNE PART D’OMBRE (2017) –
FORTUNA (2018)

Hong-jin NA
In 2008 maakte het BIFFF-team kennis met THE CHASER en, eerlijk gezegd, het was
alle hens aan dek. Hoe kon een zelfverklaard fantasyfilmfestival een thriller programmeren, hoe geniaal die ook mocht wezen? Het antwoord was eenvoudig: we creëren gewoonweg een thrillercompetitie… En dus danken we deze competitie aan het
wonderkind Na Hong-jin! Zijn eerste film was trouwens geen toevalstreffer, want
met de opvolgers THE MURDERER (ook bekend als THE YELLOW SEA) en THE
WAILING maakte Na Hong-jin zowat alles mee: meer dan zestig internationale
prijzen en nominaties, selecties in Deauville en Cannes, staande ovaties van meer
dan tien minuten, een vermelding in de shortlist van de New York Times als een
van de twintig regisseurs die je absoluut moet volgen, een bijna perfecte score op
Rotten Tomatoes voor THE WAILING en een zeker Ridley Scott die geïnteresseerd
is in een remake. Dat, dames en heren, is wat we een tripel A-erelijst noemen!
FILMOGRAFIE: THE CHASER (2008) – THE MURDERER (2010) – THE WAILING
(2016)

Darko PERIC
Geboren in een ‘land dat niet meer bestaat’, zoals hij zelf zegt, herinnert Darko Peric
zich de eerste keer dat hij geconfronteerd werd met het toneel. Dat was in het voormalige Joegoslavië, toen een Cubaanse zanger hem op vijfjarige leeftijd op het podium uitnodigde. Darko Peric was voortdurend op zoek naar nieuwe ervaringen
en reisde heel Oost-Europa af met theaterstukken en undergroundfilms, tot hij zijn
koffers uiteindelijk definitief neerzette in Barcelona. Daar nam zijn carrière al snel
een hoge vlucht, namelijk met de serie MAR DEL PLASTICO en de lange speelfilm
A PERFECT DAY, in het goede gezelschap van Benicio del Toro en Tim Robbins.
Maar het ging Darko Peric pas echt voor de wind door een andere serie en een rol
die hem over de hele wereld bekend maakte: die van Helsinki in LA CASA DE PAPEL!

Extra Ordinary (2019 - Ireland/Belgium)
Rose, een goedmoedige vrouw in een Iers
plattelandsdorpje, brengt haar dagen door
met rijlessen geven aan de lokale bevolking. Dat ze over bovennatuurlijke gaven
beschikt, houdt ze liever voor zich, want in
het verleden hadden die vaak catastrofale
gevolgen. Behalve haar zus is ze moederziel
alleen in de wereld en haar vrije tijd brengt
ze grotendeels voor de beeldbuis door. Op
een dag krijgt ze een telefoontje van een
zekere Martin Martin, die daartoe werd
aangezet door zijn dochter Sarah. Of Rose
niet wil helpen met een petieterig klein
probleempje, namelijk Martins overleden
vrouw? Hoewel het wel klikt tussen beiden, weigert Rose aanvankelijk. Maar dan

wordt Sarah het slachtoffer van een satanische rocker die haar wil gebruiken om
zijn op apegapen liggende carrière nieuw
leven in te blazen. Zullen ze erin slagen
haar te redden voor ze ritueel wordt geofferd bij de volgende maansverduistering?
Alvorens zich aan het grote werk te wagen
draaide het Ierse regisseursduo Enda Loughman en Mike Ahern proef met een aantal
korte films. EXTRA ORDINARY, hun eerste
lange speelfilm, is een goedhartige bovennatuurlijke komedie. Wie houdt van maffe
Ierse humor, slapsticktoestanden en een
streepje romantiek, is aan het goede adres!

Regie :
Mike Ahern 		
		Enda Loughman
Scenario van : Mike Ahern 		
		Enda Loughman
		Demian Fox
Cast : 		
Maeve Higgins
		Barry Ward
		Will Forte
Speelduur :
93 minuten

Freaks (2018 - Canada)
Wat begint als een schijnbaar eenvoudig
en voorspelbaar verhaal, ontpopt zich tot
een rollercoaster van plotwendingen en
emoties. De zevenjarige Chloe en haar
vader wonen in een stoffig, bouwvallig
huis. Chloe heeft nooit een voet buiten
gezet, gezien haar vader verwoed beweert
dat de ‘slechte mensen’ hen zullen vermoorden. Hij belooft haar op een dag
de buitenwereld te laten ontdekken, als
ze ‘normaal’ genoeg is. De mysterieuze
Mr. Snowcone brengt haar al sneller in
verleiding en slaagt erin haar uit huis te
lokken. Had haar vader dan toch gelijk?
Regisseurs Zach Lipovsky en Adam B.

Regie :
Adam B. Stein
		Zach Lipovsky
Scenario van : Adam B. Stein

		Zach Lipovsky
Cast : 		
Lexy Kolker
		Emile Hirsch
		Bruce Dern

Speelduur :

104 minuten

Stein vonden inspiratie in het beleid van
huidig Amerikaans president Donald Trump. Naast een ongelooflijk pertinente thematiek zien we ook een paar bekende BIFFF-gezichten passeren. Emile Hirsch, in de
rol van de vader, was onder andere te zien
in THE AUTOPSY OF JANE DOE in 2017.
Zijn tegenspeler Bruce Dern, in de huid van
Mr. Snowcone, was te zien in CUT BANK
in 2015. FREAKS begint in de ingetogen
stijl van ROOM en ontpopt zich tot een
ware action thriller zoals X-MEN, en zelfs
deze omschrijving gaat niet helemaal op.
Er zit niets anders op dan hem te gaan zien!

The Furies (2019 - Australia)
Beste vriendinnen Kayla en Maddie zijn
geen doetjes. Tijdens een nachtelijke
graffiti-uitstap worden ze gestalkt en
uiteindelijk zelfs ontvoerd. Kayla wordt
wakker in een bos, vastgebonden in een
soort doodkist en helemaal het noorden
kwijt. Wat er met Maddie is gebeurd
mag Joost weten. Dan merkt ze dat een
angstaanjagende, gemaskerde man in
zevenmijlslaarzen op haar afstormt
met een vlijmscherpe bijl in aanslag.
Ze besluit niet te vragen naar zijn
(ongetwijfeld vredelievende) intenties
en zet het op een lopen. Tot ze merkt
dat ze niet alleen is. Nog zeven andere
vrouwen worden achternagezeten door
een gemaskerde belager. Blijkt dat als de
vrouw in kwestie sterft ook de man het

loodje legt. Kayla wil de huid van de beer
duur verkopen en tracht zo veel mogelijk
lotgenoten te redden. Maar als die elkaar in
het vizier nemen, wordt de killer in Kayla
wakker en gaat ze letterlijk over lijken …
In zijn eerste lange speelfilm zoomt de
Australische cineast Tony D’Aquino in
op het fenomeen van de afvalraces die je
online of op het kleine scherm kunt volgen.
Daarbij laat hij zich duidelijk inspireren
door BATTLE ROYALE, DIVERGENT,
THE MAZE RUNNER en andere
HUNGER GAMES. Het resultaat is een
horrorthriller waarin alles is toegelaten.
Watjes kunnen zich maar beter onthouden!

Regie :		

Tony D’Aquino
		 		
Scenario van : Tony D’Aquino

Cast : 		

Airlie Dodds
		Linda Ngo
		Taylor Ferguson

Speelduur :

82 minuten

Impossible Crimes (2019 - Argentina)
Lorenzo Brandoni is een ervaren rechercheur die zijn gezin heeft verloren
in een tragisch auto-ongeval. Op een
dag krijgt hij te maken met een reeks
bizarre sterfgevallen waar geen touw
aan vast te knopen valt. Bovendien
krijgt hij een telefoontje van een jonge
non die bekendstaat als een toegewijde dienares van het geloof. Ze beweert
bezeten te zijn door een kwade macht
die haar heeft aanzet tot de moorden.
Eerst weigert de sceptische politieman
rekening te houden met een bovennatuurlijke verklaring. Maar door de
aanhoudende moorden groeit een

Regie :		

Hernan Findling
				
Scenario van : Nora Sarti
		Hernan Findling
Cast : 		
Federico Bal
		Carla Quevedo
		
Sofía Del Tuffo

Speelduur :

95 minuten

verstandhouding met de jonge vrouw. Hij
slaat aan het twijfelen en als ze hem aanspoort om in zijn hart te kijken, staat hij voor
een dilemma. Moet hij vasthouden aan zijn
overtuigingen of zijn heil zoeken in de religie?
Deze spannende religieuze thriller uit Argentinië vist in dezelfde wateren als THE
EXORCIST, THE EXORCISM OF EMILY
ROSE en THE NUN. Maar zet je schrap voor
een postmoderne twist waar Charlie Kaufman niet voor zou blozen! Bij de acteurs zien
we enkele bekende gezichten, bijvoorbeeld
Sofía Del Tuffo (LUCIFERINA, BIFFF
2018), Marcelo Sein (DEAD MAN TELLS
HIS OWN TALE, BIFFF 2017) en Carla
Quevedo (THE SECRET IN THEIR EYES).

Little Monsters (2018 - Australia/UK/USA)
Nadat hij de bons heeft gekregen verblijft een uitgerangeerde rocker een tijdje bij zijn zus. Als hij de kans krijgt om
een schoolreis te begeleiden naast een
charmante kleuterjuf, zegt hij niet nee,
ook en vooral omdat hij haar wel ziet
zitten. Waar hij niet op had gerekend
was dat er nog een derde begeleider was:
de onuitstaanbare presentator van een
kinderprogramma met een wereldwijd kijkerspubliek. Waar hij nog minder
op had gerekend was een invasie van
zombies, het gevolg van een experiment
in een nabije legerbasis dat jammerlijk is fout gegaan. Zal het drietal erin
slagen de ukkepukken uit de klauwen

van de bloeddorstige zombies te houden?
Abe Forsythe is een Australische cineast die
ooit begon als acteur. LITTLE MONSTERS
is zijn derde lange speelfilm als regisseur.
Voor deze ‘feelgoodzombiefilm’ (in zijn eigen woorden – als dat geen nieuw genre
is) wist hij zich te omringen met een stel
fijne acteurs: Lupita Nyong’o (US, BLACK
PANTHER, STAR WARS: THE LAST JEDI
& THE FORCE AWAKENS), Josh Gad
(MURDER ON THE ORIENT EXPRESS,
BEAUTY AND THE BEAST, THE ANGRY
BIRDS MOVIE) en Alexander England
(ALIEN: COVENANT, GODS OF EGYPT).

Regie :		

Abe Forsythe
		 		
Scenario van : Abe Forsythe
Cast : 		
Lupita Nyong’o
		Josh Gad
		Stephen Peacocke

Speelduur :

94 minuten

The Pool (2019 - Thailand)
Day, een onzekere en onderbetaalde
artistiek directeur, heeft net een reclamespot achter de rug in een verlaten olympisch zwembad. Hij is
opgezadeld met het opruimen en
leegmaken van het zes meter diepe
zwembad. Voordat hij aan het zware
werk begint, wil hij nog even genieten van de zon en de chloor. Onbezonnen dommelt hij in op zijn
luchtmatras… Een tijdje later wordt
hij wakker met een onaangename
verrassing: een overijverige collega
heeft de stop al uit het bad getrokken,
waardoor het water drastisch gezakt
is. Hoe raakt hij eruit? Wat met zijn

Regie :		

Ping Lumprapleng
			
Scenario van : Ping Lumprapleng
		
Cast : 		
Theeradej Wongpuapan
		Ratnamon Ratchiratham
		
Speelduur :
91 minuten

insulinespuitjes? Gelukkig heeft hij twee
dagen respijt, maar is dit wel genoeg? Dus
roept en schreeuwt hij uit alle macht. Maar
het enige levende schepsel dat hem hoort,
behoort tot de reptielensoort. Want als je
dacht dat het niet erger kon, wacht dan tot
de alligator uit de drainage komt kruipen…
Een van de verrassingen van het jaar komt uit
Thailand. Twaalf jaar geleden kwam regisseur Ping Lumpraleng zo’n zwembad tegen
tijdens het zoeken van locaties. Hij vroeg zich
af hoe het zou voelen om gevangen te zitten
in een verlaten en leeg zwembad. Het resultaat is een beklemmende, claustrofobische
thriller. Denk toch maar twee keer na voor
je idyllisch indommelt in het zwembad…

Red Letter Day (2019 - Canada)
Het gezin Edwards, bestaand uit blonde
MILF Melanie en haar twee bijna volwassen kinderen, zijn net verhuisd naar een
rustige nieuwe buurt met van die knusse,
burgerlijke huisjes. Haar kroost is bang
voor verveling en zoekt dan maar afleiding: dochterlief in een romance met de
plaatselijke hardrocker, zoonlief in computerspellen en flauwe pogingen tot humor.
Op een vrije dag vinden ze drie rode enveloppen in de brievenbus, met als boodschap
dat ze een buur om het leven moeten brengen … voor die met hen hetzelfde doet!
Eerst denken ze aan een flauwe grap, maar
dan blijkt dat de hele wijk dergelijke epis-

tels heeft ontvangen. Als de eerste klappen en
slachtoffers vallen, beseffen ze dat het bloedige
ernst is. Terwijl de straten rood kleuren en de
sociale media tilt slaan, nemen paniek en paranoia de overhand. Zal ons modelgezinnetje
(nou ja) heelhuids het einde van de dag halen?
Vertrouw je buren niet! Dat is de onderliggende boodschap van de Canadese film
RED LETTER DAY. In zijn even hilarische
als bloedstollende speelfilmdebuut speelt
Cameron Macgowan slim in op de onbewuste angsten van voorstadbewoners die
in theorie niets te vrezen hebben. Tussen
de bedrijven door betuigt hij uitgebreid eer
aan de David Cronenberg van SHIVERS
en de Stuart Gordon van RE-ANIMATOR.

Regie :		

Cameron Macgowan
		 		
Scenario van : Cameron Macgowan
		
Cast : 		
Dawn Van de Schoot
		
Kaeleb Zain Gartner
		Hailey Foss

Speelduur :

76 minuten

Stray (2019 - Russia)
Vier jaar na de tragische verdwijning van
hun enige zoone Vanya, proberen Polina en
Igor hun verdriet te stelpen door een kind
te adopteren. De aarzeling slaat toe in het
weeshuis, totdat ze een nogal uniek jongetje ontdekken. Hij is wild, haveloos en kan
alleen maar communiceren door te grommen en te snauwen. En toch voelt Polina
dat ze dit verloren zieltje kan beschermen
en koesteren. Igor is minder enthousiast,
maar nadat hij ziet hoe snel Polina een
band met het wilde kind creëert, besluit hij
om hem in huis te nemen. Wanneer Polina
hem Vanya begint te noemen, vindt Igor
dat het wat te ver aan het gaan is, zeker

Regie :

Olga Gordodetskaya

Scenario van : Olga Gordodetskaya
		Maria Kabanova
Vladimir Vdovichenkov
Cast : 		
		Elena Lyadova

Speelduur :

90 minuten

wanneer hij merkt dat het kind steeds meer
begint te lijken op hun verdwenen zoontje.
Olga Gorodetskaya levert een ambitieus
debuut af dat ons beeld van de kinderlijke
onschuld aan diggelen slaat. Stray, de bewerking van een verhaal van horrorauteur Anna
Starobinets, winnaar van de “2018 European
Science Fiction Award”, is verontrustend, zenuwslopend en briljant (zeker als je zelf kinderen hebt). Elena Lyadova en Vladimir Vdovichenkov, twee rasacteurs die we ontdekten
in LEVIATHAN, vertolken Polina en Igor.

You Might Be The Killer (2018 - USA)

Regie :		

Brett Simmons
		 		
Scenario van : Covis Berzoyne
		Brett Simmons
Cast : 		
Alyson Hannigan
		Fran Kranz

Speelduur :

92 minuten

Sam zit onder het bloed. Snel verstopt hij
zich voor de moordenaar die rondwaart
op het zomerkamp en al op zowat half de
kampleiders heeft ingehakt. Haastig belt
hij naar Chuck, beste vriendin en slasher- en horrorfilmkenner. Via een nuchtere kijk op het bloedbad probeert ze er
samen met Sam achter te komen wat er
precies gebeurd is en wie er nu eigenlijk dood is. Al snel beseffen ze dat er iets
niet klopt. Het bloed dat aan Sam kleeft,
is niet van hem. In zijn rugzak vindt hij
een vreemde machete en een houten
masker. Zoals de titel voorspelt, is de
moordenaar dichterbij dan ze dachten.
Regisseur, coscenarist en oude BIFFF-bekende Brett Simmons (HUSK)

en coscenarist Thomas Vitale (producer van
SHARKNADO) inspireerden zich op een
Twitter-uitwisseling uit 2017 tussen Sam
Sykes (AEONS’ GATE TRILOGY) en Chuck Wending (STAR WARS NOVELS). Fran
Kranz, bekend als de stoner uit THE CABIN
IN THE WOODS, kruipt in de huid van de
verwarde angsthaas Sam. Alyson Hannigan,
die we eerder zagen in BUFFY THE VAMPIRE SLAYER, vertolkt de uitermate kalme
Chuck. Met haar jaren 80-esthetica, korrelige beeld, tussentitels en heerlijk klassieke,
gore moorden maakt deze donkere horrorkomedie vette knipogen naar FRIDAY
THE 13TH en andere slasherklassiekers.

8.9. Buiten Competitie

All The Gods In The Sky (2018 - France)

Regie :		

Quarxx
				
Scenario van : Quarxx
			
Cast : 		
Jean-Luc Couchard
		Mélanie Gaydos
		Thierry Frémont

Speelduur :

102 minuten

Zie je wat ervan komt als je met
vuurwapens speelt! Tijdens een
onschuldig kinderspel met een echte
blaffer jaagde Simon zijn zusje een
kogel door de bast. Ze raakte er bijna
helemaal door verlamd en nu, zoveel
jaar later, moet hij voor haar zorgen.
Zo van: papje maken en oplepelen,
luier verversen, verhaaltje vertellen
voor het slapengaan … Een mens
zou voor minder stoppen met het
nemen van zijn medicijnen. Want, o
ja, klein detail: om zijn psychotische
aanvallen te bezweren moet Simon
pillen slikken. Op zijn werk loopt het
ook al niet vlot en bovendien dreigt
zijn zielenknijper hem het hoederecht
over zijn zusje af te pakken. Als ze ook

nog eens de gezondheidsinspectie op hem
afsturen, is de maat vol. Vertwijfeld zoekt
hij contact met de buitenaardse wezens die
al sinds zijn kindertijd uitzenden via een
privéradiokanaal in zijn bovenkamer …
De enigmatische Franse cineast Quarxx
bewerkte zijn eigen korte film UN CIEL
BLEU PRESQUE PARFAIT tot een lange
speelfilm. Voor deze aparte en stijlvolle
mindfuck vond hij inspiratie bij David
Lynch, Jean-Pierre Jeunet en de M. Night
Shyamalan van SIGNS (die graancirkels!). Daarbij kan hij rekenen op een robuuste vertolking van de Belgische acteur
Jean-Luc Couchard (DEAD MAN TALKING, LES VISITEURS: LA RÉVOLUTION) als het getergde hoofdpersonage.

Along With The Gods : The Last 49 Days
(2018 - Canada)

Zie je wat ervan komt als je met
vuurwapens speelt! Tijdens een onschuldig kinderspel met een echte blaffer jaagde Simon zijn zusje een kogel door de
bast. Ze raakte er bijna helemaal door
verlamd en nu, zoveel jaar later, moet hij
voor haar zorgen. Zo van: papje maken en
oplepelen, luier verversen, verhaaltje vertellen voor het slapengaan … Een mens
zou voor minder stoppen met het nemen
van zijn medicijnen. Want, o ja, klein
detail: om zijn psychotische aanvallen
te bezweren moet Simon pillen slikken.
Op zijn werk loopt het ook al niet vlot
en bovendien dreigt zijn zielenknijper
hem het hoederecht over zijn zusje af te

pakken. Als ze ook nog eens de gezondheidsinspectie op hem afsturen, is de maat vol. Vertwijfeld zoekt hij contact met de buitenaardse
wezens die al sinds zijn kindertijd uitzenden
via een privéradiokanaal in zijn bovenkamer …
De enigmatische Franse cineast Quarxx
bewerkte zijn eigen korte film UN CIEL BLEU
PRESQUE PARFAIT tot een lange speelfilm.
Voor deze aparte en stijlvolle mindfuck vond
hij inspiratie bij David Lynch, Jean-Pierre
Jeunet en de M. Night Shyamalan van SIGNS
(die graancirkels!). Daarbij kan hij rekenen
op een robuuste vertolking van de Belgische
acteur Jean-Luc Couchard (DEAD MAN
TALKING, LES VISITEURS: LA RÉVOLUTION) als het getergde hoofdpersonage.
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Aniara (2019 - Sweden)
De openingcredits rollen als aftiteling over
het scherm: de aarde heeft de geest gegeven. Een shuttle volgestouwd met overlevenden stijgt op naar Aniara, het ruimtetuig dat hen in drie weken naar Mars moet
brengen, het nieuwe beloofde land. Naast
een winkelcentrum, restaurants en een
zwembad omvat het ook Mima: een AI
(artificiële intelligentie) die de negatieve
gedachten van de reizigers omzet in rustgevende herinneringen aan de aarde. De
eerst grotendeels genegeerde Mima wordt
al snel populair als Aniara van koers wordt
gestoten en zijn brandstoftank verliest. Een
eindeloze zweefreis door de ruimte begint… MR, de roodharige en opgewekte
vrouw die voor Mima zorgt, waarschuwt
de kapitein dat ze niet meer verder kan
door de overvloed aan negatieve energie,

maar hij negeert haar hoogmoedig. Zo komt
een einde aan de ‘opium voor het volk’ en de
reizigers moeten andere manieren vinden
om hun existentiële angst te overwinnen …
Zich baserend op het gelijknamige epische
gedicht van Harry Martinson brengen Pella Kagerman en Hugo Ilja een somber en
apocalyptische portret van een dolende
ruimteshuttle. Een soort ingetogen HIGH
RISE, maar dan horizontaal en zonder klassenstrijd. Een soort overbevolkte 2001: A
SPACE ODYSSEY, maar dan met een goedbedoelende AI. De twee regisseurs verzaken aan de blockbusterversie van een
ruimteschip-op-de-dool en kiezen een
ingetogen benadering, met MR en de existentiële angst van elke dag in de hoofdrol.
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Assassination Nation (2018 - USA)
De achttienjarige Lily heeft het aardig
naar haar zin. Met haar vriendinnen Em,
Sarah en Bex doet ze zo ongeveer waar
ze zin in heeft: lol trappen, rollebollen
met haar vriendje, pikante boodschappen
uitwisselen met een geheime bewonderaar
enzovoort. Maar dan wordt er opeens een
digitale bom gedropt op het stadje waar ze
woont. Een anonieme hacker verspreidt
de chat- en sms-geschiedenis van de halve
bevolking en binnen de kortste keren staat
de hele boel op stelten. De burgemeester
is het eerste slachtoffer en al snel ontstaat
een heksenjacht op de dader, waarbij alle
middelen zijn toegelaten. Als Lily ervan

verdacht wordt de aanstoker te zijn is haar
leven niet langer veilig. Gelukkig zijn de vier
hartsvriendinnen geen doetjes en gedwongen door de extreme omstandigheden halen
ze de Ninja Turtle in zichzelf naar boven …
Als de naam Levinson een belletje doet rinkelen, dan ben je geslaagd in de filmliefhebberstest. Sam is inderdaad de zoon van
Barry, bekend van THE BAY, SPHERE en
GOOD MORNING VIETNAM. Zoonlief
gooit het evenwel over een heel andere boeg.
ASSASSINATION NATION, zijn tweede regie, is een feministische wraakthriller
met satirische insteek en een hoog trashgehalte. Vlijmscherp en boosaardig grappig!
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Bastaard

(2018 - Belgium)
Het Poolse stadje Walbrzych, op de grens
met Duitsland, wordt opgeschrikt door
een reeks kinderontvoeringen. De politie staat machteloos en de journaliste
Alicja Tabor gaat op onderzoek uit in
de straten waar ze ooit als kind rondliep. Tijdens haar speurwerk vindt ze
sporen van dramatische gebeurtenissen
die tientallen jaren eerder plaatsvonden.
Zo stuit de nochtans voor geen kleintje vervaarde onderzoeksjournaliste op
de familiegeheimen die ze al heel haar
volwassen leven systematisch uit de weg
gaat. De confrontatie met haar kindertijd wordt onafwendbaar en uiteindelijk

Regie :

Mathieu Mortelmans
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komt alles samen: de verdwenen kinderen,
het onfrisse oorlogsverleden, de legende van
de nazigoudtrein en haar eigen levenslot …
In zijn derde regie baseert Borys Lankosz
zich op een roman van de bekroonde Poolse
auteur Joanna Bator. De film moet het niet
hebben van spectaculaire plotontwikkelingen, maar van een naargeestige sfeerschepping en een volgehouden, onderhuidse dreiging. Bij de acteurs herkennen
we Agata Buzek (THE MAN WITH THE
MAGIC BOX, THE PHOTOGRAPHER,
HIGH LIFE) en Marcin Dorocinski (SMALL
TOWN
KILLERS,
ANTHROPOID).

Blood Fest (2018 - USA)
Dax is een horrorfan in hart en nieren,
ondanks een duister verleden door het
bloederige overlijden van zijn moeder.
Samen met zijn nerdy vriend Krill en
misschien-vriendinnetje Sam besluit
hij naar hét grootste horrorfestival aller
tijden te gaan: Bloodfest. Hoewel zijn
vader het steevast verbiedt en zijn zus
hem een sul vindt, kan hij op het laatste
moment een kaartje bemachtigen. Net
op tijd komen ze aan, want als de zon
ondergaat, sluiten de deuren tot het
krieken van de dag … De ietwat vreemde
MC Walsh roept het festival uit tot ‘de
horror die een einde zal maken aan alle
horror’. De festivalgangers verwachten
een onderdompeling in alle clichés die
het genre rijk is. Maar voor Dax en zijn

vrienden het goed en wel beseffen, zitten
ze midden in een echte horrorfilm, compleet met zombies, vampiers, clowns, poppen en kettingzagen. Verwoed proberen
ze een uitweg te vinden uit de griezel terwijl
Dax langzaam gaat beseffen dat hij er meer
mee te maken heeft dan hij eerst dacht …
Met dit BLOODFEST, waarin alle clichés
schaamteloos de revue passeren, regisseert
Owen Egerton een ode aan de grote horrorfilms. Hij kruipt zelf in de huid van Walsh
en Robby Kay (bekend van HANNIBAL
RISING) speelt de hoofdrol. BLOODFEST
is grappig, gewelddadig, bloederig, rechttoe rechtaan, en telt genoeg plotwendingen om je aan het scherm te kluisteren.

Regie :		

Owen Egerton
		 		
Scenario van : Owen Egerton
			
Cast : 		
Zachary Levi
		Robbie Kay
		Seychelle Gabriel

Speelduur :

90 minuten

Chasing The Dragon
(2018 - Hong Kong/China)

In het Kantonees (het Chinees dat
wordt gesproken in Hongkong, bolleboos!) staat ‘chasing the dragon’ voor
het inademen van de warme dampen
van een cocktail van morfine, heroïne,
opium, methamfetamine en meer van
dat fraais … In geestverruimende
middelen specialiseert zich meer bepaald de kreupele Ho. Ooit kwam
hij als illegale migrant Hongkong
binnen, maar nu staat hij aan de top
van zijn eigen drugsimperium. Daarvoor heeft hij het op een akkoordje
gegooid met politie-inspecteur Lee
Rock, wat hun beiden niet bepaald
windeieren heeft gelegd. Maar dan
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Donnie Yen
		Andy Lau
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draait de corruptiecommissie de schroeven aan en er komt gedonder in de glazen!
Jing Wong kennen we nog van zijn FROM
VEGAS TO MACAU-trilogie (BIFFF 2017).
Met CHASING THE DRAGON tekent hij
voor een remake van TO BE NUMBER ONE,
op zijn beurt gebaseerd op het leven van een
echte crimineel. In deze vlotte combinatie van
historisch drama en gangsterfilm herkennen
we Andy Lau (SHOCK WAVE, INFERNAL
AFFAIRS, HOUSE OF FLYING DAGGERS) als de corrupte politie-inspecteur en
Donnie Yen (ROGUE ONE, IP MAN-trilogie, HERO, ONCE UPON A TIME IN
CHINA II) als de kreupele drugskoning.

Crime Wave (2018 - Spain)
Komt een vrouw bij de pastoor te biecht.
Grote zwarte zonnebril, arm in het gips,
te hoge hakken om op te lopen. Ik ben
verantwoordelijk voor de misdaadgolf in
Bilbao, zegt ze. Ay Dios mío, antwoordt de
pastoor zuchtend. Lyere is een welgestelde
vrouw zonder al te grote problemen, tot
haar zoon in een driftbui haar arrogante ex
vermoordt. Wanhopig doet ze er alles aan
om de misdaad te verbergen, waardoor ze
onhandig als ze is alleen nog maar meer
problemen veroorzaakt. Ze wordt achterna gezeten door de gierige vrouw en advocaat van haar ex en een corrupte agent.
Het gaat van kwaad naar erger als ze wordt
geholpen door haar dementerende moeder en de enige vriend van haar zoon, die

Regie :		

Gracia Querejeta
				
Scenario van : Luís Marías
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Maribel Verdú
		Paula Echevarría
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daar bovenop hopeloos verliefd is op haar.
Deze donkere komedie van Spaanse makelij geeft je bijna zin om zelf in zo’n penibele situatie te belanden. Maribel Verdú
(BLANCANIEVES, BIFFF 2013) speelt de
nonchalante, paniekerige Lyere die niets
uit de weg gaat om haar zoon te vrijwaren
van gevangenisstraf. In CRIME WAVE, gefilmd in het prachtige Bilbao, zien we de ene
toeristische trekpleister na de andere over
het scherm glijden. Langzaam beginnen de
slachtoffers van de misdaadgolf zich op te
stapelen. Weer een idioot minder, zijn de wijze woorden van de dementerende moeder.

Cutterhead (2018 - Denmark)
Er wordt een nieuwe metrotunnel gegraven in Kopenhagen. Met een geoliede machine van werklui afkomstig uit heel Europa is dit een perfect
staaltje van intra-Europese samenwerking. Rie daalt af in de hel van de
werf om deze helden te interviewen.
Als ze aankomt aan de freeskop van
de gigantische boormachine breekt
er plots een brand uit, waarop ze heil
zoekt in de hermetisch afgesloten
luchtsluis. De kleine ruimte, die ze
deelt met de Kroatische technieker
Ivo en de uit Eritrea gevluchte werker
Bahran, wordt stilaan een claustro-
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fobische gevangenis. De zuurstof wordt schaars,
de luchtdruk neemt toe en de hitte stijgt …
Met de claustrofobische overlevingsthriller CUTTERHEAD brengt Rasmus Kloster Bro zijn eerste
lange speelfilm naar het grote scherm. Bro wou
dat de film een fysieke ervaring werd voor de kijker, alsof die zelf zou verzwolgen worden door de
ondergrond. De spanning bereikt ongekende hoogten en het zweet vloeit rijkelijk, maar Bro schuwt
ook de sociale commentaar niet met thema’s als
sociale dumping. Dankzij de beklijvende acteerprestaties van de drie hoofdpersonages neemt dit
verstikkende gevecht om te overleven ons mee tot
in de diepste krochten van het menselijke brein.

Daddy’s Girl (2018 - USA/Georgia)
Laten we eerlijk zijn, iedereen heeft
wel een fetisj: voor de een mag het al
wat harder, de ander kan zich niet inhouden bij het zien van maagdelijke
voetjes ... Laten we zeggen dat John
Stone, een oneervol ontslagen veteraan van de Irakoorlog, veeleer van
het gewelddadige type is dat er geil van
wordt vrouwen te martelen tot hun
laatste snik. Niet alleen vergrijpt hij
zich regelmatig aan zijn tienerdochter Zoë, hij gebruikt haar ook om zijn
slachtoffers op te pikken in bars. Na de
belofte van een triootje belanden de

arme slachtoffers in Johns folterkamer. Zoë
probeert zich los te wrikken en de meisjes te
bevrijden. Als een agent merkt dat er iets niet
klopt, is dit misschien wel hun redding …
Julian Richards, al jaar en dag een vriend
van het BIFFF, is terug met een psychologische thriller, met in de hoofdrol Costas
Mandylor, de bad cop en stiekeme slechterik uit SAW. Richards opteert niet voor de
makkelijke uitweg, maar erkent het gevoelige karakter van zijn onderwerp. Hij laat
gratuit geweld voor wat het is en verlegt de
aandacht van torture porn naar de morele
ambivalentie waarmee Zoë geconfronteerd
wordt. Natuurlijk is het allemaal hard,
wreed en choquerend, maar bovenal krijgen we te maken met de extremen en de
scherpe kantjes van het menselijke gedrag.
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Deadtectives (2018 - USA)
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Het Poolse stadje Walbrzych, op
de grens met Duitsland, wordt
opgeschrikt door een reeks kinderontvoeringen. De politie staat machteloos en de journaliste Alicja Tabor
gaat op onderzoek uit in de straten
waar ze ooit als kind rondliep. Tijdens
haar speurwerk vindt ze sporen van
dramatische gebeurtenissen die tientallen jaren eerder plaatsvonden. Zo
stuit de nochtans voor geen kleintje vervaarde onderzoeksjournaliste
op de familiegeheimen die ze al heel
haar volwassen leven systematisch
uit de weg gaat. De confrontatie met
haar kindertijd wordt onafwendbaar
en uiteindelijk komt alles samen: de
verdwenen kinderen, het onfrisse

oorlogsverleden, de legende van de nazigoudtrein en haar eigen levenslot …
In zijn derde regie baseert Borys Lankosz
zich op een roman van de bekroonde Poolse
auteur Joanna Bator. De film moet het niet
hebben van spectaculaire plotontwikkelingen, maar van een naargeestige sfeerschepping en een volgehouden, onderhuidse
dreiging. Bij de acteurs herkennen we Agata Buzek (THE MAN WITH THE MAGIC
BOX, THE PHOTOGRAPHER, HIGH
LIFE) en Marcin Dorocinski (SMALL
TOWN
KILLERS,
ANTHROPOID).

Dragged Across Concrete
(2018 - USA)
Ouwe rot Brett en zijn jongere collega Anthony zijn twee politierechercheurs die er
af en toe stevig invliegen. Als een video
met hun uitspattingen de media bereikt,
wordt het tweetal prompt geschorst. Maar
er moet brood op de plank komen en de
verbitterde agenten besluiten dan maar
hun contacten in de onderwereld aan
te spreken. In plaats van snel geldgewin
wacht hun daar evenwel een wespennest
van intriges en gedonder. Voor ze om
hun moeder kunnen roepen fluiten de
kogels hun om de oren en het is maar de
vraag of ze het er levend zullen afbrengen!
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S. Craig Zahler
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deze creatieve duizendpoot maar beter in
de gaten houden. De liefhebbers van rauwe
B-films met A-acteurs kennen hem al als de
maker van BRAWL IN CELL BLOCK 99 en
BONE TOMAHAWK. Op deze editie van
het BIFFF zien we hem niet alleen aan het
werk als scenarist van PUPPET MASTER,
maar ook als schrijver-regisseur-componist van deze praatgrage neonoirmisdaadthriller vol prachtacteurs. Of wat dacht je
van Mel Gibson (BRAVEHEART), Vince
Vaughn (TRUE DETECTIVE), Don Johnson (DJANGO UNCHAINED), Thomas
Kretschmann (AVENGERS: AGE OF ULTRON) en de alomtegenwoordige Udo Kier
(IRON SKY 2, AMERICAN ANIMALS)!

The Fare (2018 - USA)
Midden in de nacht op een verlaten weg rijdt taxichauffeur Harris naar zijn volgende
klant. Een vrouw stapt in de auto en ze
praten over koetjes en kalfjes. Ze zegt Penny te heten. Na een plotse bliksemschicht
verdwijnt ze van de achterbank… Midden
in de nacht op een verlaten weg rijdt taxichauffeur Harris naar zijn volgende klant.
Een vrouw stapt in de auto en ze praten
over koetjes en kalfjes. Ze zegt Penny
te heten. Na een plotse bliksemschicht
verdwijnt ze van de achterbank… Midden in de nacht op een verlaten weg rijdt
taxichauffeur Harris naar zijn volgende
klant. Een vrouw stapt in de auto en ze
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praten over koetjes en kalfjes. Plots remt
Harris bruusk en schreeuwt: “Penny!” zonder dat ze zich had voorgesteld. Opgelucht
zegt ze dat hij haar eindelijk herkent! Bliksemschicht, ze verdwijnt. Midden in de
nacht op een verlaten weg rijdt taxichauffeur
Harris naar zijn volgende klant, maar beetje
bij beetje herinnert hij zich meer en meer…
THE FARE is een cocktail van THE EDGE
OF TOMORROW (met een kleiner budget), GROUNDHOG DAY en enkele afleveringen van THE TWILIGHT ZONE.
Perfect voor wie niet zo goed tegen bloed
kan maar enthousiast wordt van een vernuftig script. D.C. Hamilton regisseerde
deze cult-in-wording met Brinna Kelly (tevens scenariste) en Gino Anthony
Pesi. En hun chemie spat van het scherm!

Go Home (2018 - Italy)
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Die rechtse rakkers toch! Enrico is een
van die jongens die helemaal in het zwart
gekleed gaan, met gemillimeterd haar, een
Keltisch kruis om de hals en een rechterarm
die voortdurend spontaan naar boven gaat
… Met veel overgave staat hij samen met
zijn makkers voor de deuren van een asielcentrum zijn stem hees te schreeuwen, uit
protest tegen de al te luxueuze behandeling
die al die migranten te beurt valt. De zwarthemden houden wel van een potje amok,
maar bij een handgemeen met tegenbetogers verschijnen er opeens zombies op rico kiest eieren voor zijn geld en zoekt zijn
het toneel, die zich meteen razendsnel een toevlucht in het asielcentrum, waar hij zonweg door de meute bijten. De kranige En- der boe of bah wordt opgevangen door zijn
gekleurde medemensen. Zullen ze samen
front vormen tegen de ziedende zombies?
Het Italiaanse GO HOME, een soort AMERICAN HISTORY X voor het derde millennium,
combineert de rauwe energie van een zombiefilm met de politieke relevantie van een sociaal
verantwoord drama. Deze moordend efficiënte en razend actuele oproep tegen intolerantie en vreemdelingenhaat werd gedraaid op
één enkele locatie en met vinnig camerawerk.

Golden Job (2018 - Hong Kong/China)
Lion, Crater, Bill, Mouse en Calm zijn al beste
vrienden sinds hun jeugd in het weeshuis.
Na tien jaar spectaculaire klussen voor de
georganiseerde misdaad, hebben ze stilaan
genoeg van rondfluitende kogels en hachelijke situaties. Voordat het pensioen lonkt,
wacht er nog een laatste klus. Lion stelt een
pro bono overval voor op een transport van
malafide farmaceutische lobbyisten. Als barmhartige Samaritanen zullen ze de medicijnen naar een Afrikaans vluchtelingenkamp
sturen. De overval verloopt op rolletjes: de
slachtoffers zijn beleefd en de kogels vliegen
op een gematigd tempo over en weer. Kortom, routine… Totdat ze de deuren van het
transport open wrikken en tonnen goudsta-
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ven aantreffen. Is er verraad in het spel…?
De hele cast van YOUNG AND DANGEROUS is opgetrommeld voor deze actiefilm, waarbij voor de gelegenheid het
geliefde Hongkong ingeruild werd voor
overvallen in het pittoreske Budapest, chaotische achtervolgingen in Sapporo en bestormingen van Montenegrijnse eilanden
met bijzonder zwaar geschut. Golden Job
heeft een bodycount die ruimschoots de
EXPENDABLES voorbij schiet, flitsende
bolides die de FAST&FURIOUS franchise
jaloers zou maken en een onweerstaanbare nostalgie naar de gouden jaren 90.

The Golden Monk
(2017 - Hong Kong/China)

Butong is een monnik van de Xuanguang
Tempel. Toch is hij niet zoals de anderen. Eerst en vooral heeft hij een grappige
naam, waar niemand echter mee durft te
lachen want hij beschikt over bovennatuurlijke krachten. Waar die vandaan komen? Hij heeft er geen flauw benul van.
Zijn disfunctionele familie zit er zeker en
vast voor niets tussen. Op een dag is zijn
mentor Kong slachtoffer van een goddelijke bliksemschicht en krijgt hij een instant
openbaring: Butong is het Gouden Kind,
gestraft door de goden omdat hij de heilige
regels had overtreden. De stakker beschikte
over alle paradijselijke krachten, maar zette
die op het spel door verliefd te worden op
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Zheng Kai
		Zhang Yuqi
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Speelduur :

demonenjager Jade. Als straf moet hij welgeteld honderd reïncarnaties doorstaan zonder
de herinnering aan zijn grote liefde. Jade
daarentegen is niets vergeten. En keer op
keer probeert ze zijn hart weer te veroveren.
Onze vrienden uit Hong Kong hebben niet
naar een cent meer of minder gekeken met
deze GOLDEN MONK, dat duidelijk de
mosterd haalt bij cultfilm JOURNEY TO
THE WEST van Stephen Chow. Deze fantasy blockbuster is van de hand van Jing
Wong (eveneens op het BIFFF met CHASING THE DRAGON) en Billy Chung,
zit barstensvol bombastische CGI en kan
rekenen op het charisma van rijzende
ster Kai Zheng (THE GREAT WALL).

91 minuten

The Golem (2018 - Israel/Ukraine)
1673. Hannah woont in een Joods dorpje
ergens in Litouwen. Ondanks herhaalde
bezoeken aan de plaatselijke kwakzalver raakt ze maar niet zwanger en ze is
bang dat haar man haar zal verstoten
om alsnog in zijn nageslacht te voorzien.
Maar pienter en bijdehand als ze is, begint
Hannah te experimenteren met formules
uit de kabbala, de ge¬hei¬me joodse leer.
Het duurt niet lang of ze tovert een golem
tevoorschijn, een kant-en-klare zoon die
(handig toch!) de luierfase meteen heeft
overgeslagen. Intussen woedt in de wijde
omgeving van het dorp de pest en al snel
stellen hun Litouwse buren de joden verantwoordelijk. De zaken dreigen uit de

hand te lopen, maar dan laat de golem zijn
tanden zien. Want ze moeten niet sollen
met zijn kersverse mama en haar naasten …
De broers Paz (ofte Doron en Yoav) kennen
we nog van de explosieve zombieapocalyps
JERUZALEM (BIFFF 2016). Ditmaal houden ze het iets kleinschaliger. THE GOLEM,
hun eerste Engelstalige productie, oogt als
een historisch drama en de minutieuze reconstructie van een Joodse sjtetl ziet er bepaald indrukwekkend uit. Maar vergis je niet,
onder het oppervlak is dit een onvervalste
horrorfilm! Wie houdt van een potje huiveren met echo’s van Frankenstein en andere
voorvaderen van het genre, weet wat te doen.

Regie :		

Doron Paz
		Yoav Paz

Scenario van : Ariel Cohen
Cast : 		

Hani Furstenberg
		Ishai Golen
		
Speelduur :
95 minuten

Hellboy (2019 - USA)
Een duivel als vader, een mens als moeder, een
kindertijd in de Hel en door zijn adoptievader
professor Bruttenholm “Hellboy” gedoopt. Er
is wel het een en ander nodig om op zo’n beest
indruk te maken. Na jaren van knokpartijen
tegen de krachten van het kwaad wil Hellboy
graag even rust en stilte. Maar het is allemaal
van korte duur. Oompje Bruttenholm heeft
weer een opdracht voor onze rode vriend.
Hellboy moet dringend naar Engeland om
Nimue, de Bloedkoningin, te trotseren. Zij
is een machtige tovenares die niets minder
wil dan de totale vernietiging van de Aarde.

Na de gekste geruchten op het internet en de
vrijblijvende mening van puristen die niets
anders willen dan het Perlman - del Toro
duo, heeft Neil Marshall (THE DESCENT,
DOOMSDAY, DOG SOLDIERS) iedereen
met verstomming geslagen nadat een ongelooflijke danteske trailer op de wereld werd
losgelaten. Deze reboot, die twee comics van
Mignola (“The Wild Hunt” en “The Storm
and the Fury”) combineert, kreeg als enige
HELLBOY een R-rating (kindjes niet toegelaten, zelfs niet onder de stoelen) en belooft
een epische strijd tussen David Harbour
(STRANGER THINGS, SUICIDE SQUAD)
en Milla Jovovich (RESIDENT EVIL).

Regie :

Neil Marshall
				
Scenario van : Andrew Cosby
		Mike Mignola
Cast : 		
David Harbour
		Milla Jovovich
		Ian McShane

Speelduur :

121 minuten

I Trapped The Devil
(2019 - USA)

Regie :

Josh Lobo

Scenario van : Josh Lobo
AJ Bowen
Cast : 		
		Scott Poythress
		Susan Burke

Speelduur :

82 minuten

Ach Kerstmis, die vreedzame periode
tjokvol ellenlange familiebijeenkomsten,
loodzware maaltijden en jengelende Jingle
Bells! Matt wil zijn broer Steve verrassen
en gaat hem samen met zijn vrouw een
bezoekje brengen. De bedoeling is om
samen het jaareinde door te brengen, maar
ze worden niet meteen met open armen
ontvangen. En al snel blijkt waarom: Steve
is ervan overtuigd dat hij in zijn kelder
de baarlijke duivel heeft opgesloten. Matt
maakt zich ernstige zorgen over de geestelijke gezondheid van broerlief. Van twee
dingen één: ofwel gaat het om de Gehoefde
Bokspotige in eigen persoon, ofwel ziet

Steve ze vliegen. Ze kunnen zich maar beter schrap zetten voor een hels kerstfeest!
We zijn dol op debutanten en talrijk zijn
de grote namen die op het BIFFF-podium
voor het eerst in de schijnwerpers traden.
Aan dat lijstje kunnen we nu de naam Josh
Lobo toevoegen. Hij tekent voor productie,
scenario, regie en montage van I TRAPPED THE DEVIL. In deze horrorfilm voor
het post-Dutrouxtijdperk ving hij meteen
uitstekende acteurs voor de camera. Of
wat dacht je van Chris Sullivan (GUARDIANS OF THE GALAXY 2, STRANGER
THINGS, THE KNICK, THE DROP) en
Jocelin Donahue (SUMMER CAMP, FURIOUS SEVEN, INSIDIOUS: CHAPTER 2)?

Kasane - Beauty And Fate
(2018 - Japan)

Als Kasane het acteertalent geërfd heeft
van haar moeder, dan is ze zeker niet
gezegend met haar uiterlijk. Een groot
litteken ontsiert haar gezicht en maakt
het haar moeilijk maakt om haar droom
op de planken te verwezenlijken. Net
voor haar moeder sterft, geeft ze aan
haar dochter een magische lippenstift.
Als ze daarmee haar lippen stift en iemand kust, dan neemt ze het uiterlijk
aan van die bewuste persoon. Toevallig of niet kruist Nina Tanzawa haar
pad. Zij is beeldschoon maar moet het
niet echt van haar acteertalent hebben.
Ze besluiten hun krachten te bundelen

Regie :

Yûichi Satô

Scenario van : Daruma Matsuura
		Tsutomu Kuroiwa
Cast : 		

Tao Tsuchiya
		Kyôko Yoshine

Speelduur :

om zo samen de weg naar het succes in te
slaan. Maar hoogmoed komt voor de val,
want zodra de erkenning komt, maakt Nina
haar partner in crime jaloers. En die laatste
wil natuurlijk ook roem en schoonheid.
Kasane, gebaseerd op de gelijknamige
manga van Daruma Matsuura, neemt onze
samenleving in het vizier die oh zo gefixeerd
is op het uiterlijk. De film houdt de kijker een spiegel voor en vraagt: “Wat maakt
onze identiteit nu eigenlijk uit?”. Een snufje
NEON DEMON en een sprankeltje Cronenbergiaanse spanning zorgen voor een pakkende film met verbluffende acteerprestaties van Kyoko Yoshine en Tao Tsuchiya!

112 minuten

Killer Weekend (2018 - UK)
Aanstaande bruidegom Sam trekt op
vrijgezellenweekend. In plaats van zich
te omringen met strippers en zich lam
te zuipen nemen zijn vrienden hem mee
op een fake zombiesurvivalweekend.
De groep is een stel heerlijk herkenbare
stereotypen: de vreesachtige protagonist, de rijke en verrassend efficiënte
arrogante zak, de kersverse vader die
maar niet kan zwijgen over zijn baby,
die ene die duidelijk eens van de grond
moet gaan, de zagende schoonbroer, de
non-stop joints rollende maat, die ene
collega die gewoon blij is erbij te zijn en
natuurlijk de zelfingenomen schoonvader met een zogenaamd ultrageheime
carrière bij het leger. Nauwelijks zijn

ze op pad of Sam spietst per ongeluk een
van de ‘zombies’ aan een houten stok.
Hoe meer ze proberen hun sporen uit te
wissen, hoe meer het weekend escaleert,
met een stapel (on)doden tot gevolg …
KILLER WEEKEND, ofte moord(enaars)
weekend, zo leest de titel. En dat somt de
film nagenoeg op. Natuurlijk in de stijl van
een hilarische zwarte komedie/horrorfilm.
Scenarist-regisseur Ben Kent baseerde zijn
script, boordevol Britse humor à la SHAUN
OF THE DEAD, op de ongelukkige ervaring van een vriend die zich aan zo’n fake
zombiesurvivalweekend waagde. Overbodig te zeggen dat er in zijn geval geen
sprake was van afgehakte vingers, met pijlen,
messen en houten stokken doorboorde ledematen en andere gore zombieklassiekers.

Regie :		

Ben Kent
		 		
Scenario van : Ben Kent
		
Cast : 		
Mark Heap
		Sean Verey
		Danny Kirrane

Speelduur :

85 minuten

Kung Fu Monster
(2019 - Hong Kong/China)

Tijdens de Ming Dynastie krijgt Ocean,
de dierentemmer van het keizerlijk paleis, een vreemd beestje onder zijn hoede
dat hij Lucky noemt. Wanneer hij niet
meer kan aanzien hoe dit onschuldig
lijkend gremlins-achtig bolletje haar
wordt mishandeld door de gemene eunuch Crane, laat hij het vrij. Uiteraard
zint dit Crane niet, die prompt een
enorme geldsom uitlooft voor de vangst
van Ocean en Lucky. Premiejagers uit alle
hoeken van China en de grootmeesters
van de krijgskunsten schrijven zich in
voor de jacht. We moeten er toch wel bij
vermelden dat Lucky een schattig klein

Regie :

Andrew Lau

Scenario van : Rong Chao
		Lin Ting
Cast : 		
Louis Koo
		Cheney Chen
		
Bea Hayden Kuo
		
Speelduur :
104 minuten

beestje is zolang hij zijn zin krijgt. Zo niet,
dan neemt hij Hulk-achtige proporties aan…
Kung Fu Monster is ideaal vertier voor fans
van fantasy en wu xia, volgepakt met kunsten vliegwerk en vreemde beestjes en geregisseerd door de legendarische Andrew Lau,
aan wie we de INFERNAL AFFAIRS trilogie
te danken hebben. Deze keer levert hij een
grandioos spektakel voor de hele familie
af met een AVATAR-waardig SFX-budget.

The Legend Of The Stardust Brothers
(1985 - Japan)

Cineasten in spe, geef nooit de moed
op! Wie weet wordt je obscure eerste
film ooit herontdekt en alsnog met
een director’s cut uitgebracht. Dat
overkwam Macoto Tezuka (zoon
van de legendarische mangatekenaar
Osamu Tezuka). Voor zijn debuutfilm pakte hij de zaken ietwat onorthodox aan: hij vertrok van de soundtrack en verzinde er vervolgens een
flinterdun verhaaltje bij. De Stardust

Regie :		

Macoto Tezuka
		 		
Scenario van : Macoto Tezuka
			
Cast :
Kan Takagi
		Shingo Kubota
		Kyoko Togawa

Speelduur :

100 minuten

Brothers, het muzikale duo uit de titel, vertellen hoe ze van boegeroep naar roem en
weer terug gingen. Het eindresultaat lijkt
wel een mengeling van THIS IS SPINAL
TAP, THE ROCKY HORROR PICTURE
SHOW en een reeks kitscherige videoclips
in jaren 80-stijl. Let ook op de jonge Kiyoshi
Kurosawa (de latere cineast van BIFFF-favorieten als BEFORE WE VANISH, REAL en
CHARISMA) in een bijrolletje. Meer dan
dertig jaar later kun je alsnog genieten van
deze intussen digitaal opgepoetste cultfilm!

Level 16 (2018 - Canada)
Weet je nog wat vestaalse maagden
zijn? Of was je weer aan het dromen
tijdens de les Latijn? Had je wel opgelet, dan wist je meteen waar het in
de Vestalis Academy om draait. In
die akelige kostschool, die meer weg
heeft van een Siberisch goelag dan van
Zweinstein, worden meisjes klaargestoomd voor adoptie. Onze heldin Vivien is net zestien geworden en popelt
om haar nieuwe gezin te leren kennen.
Maar dan wordt ze herenigd met een
oude vriendin, die haar meteen waarschuwt dat er vreemde dingen gebeuren. Wat zit er in de ‘vitaminen’ die ze
voor het slapengaan krijgen en waardoor ze als een blok in slaap vallen?

Regie :		

Danishka Esterhazy
				
Scenario van : Danishka Esterhazy
		
Cast : 		
Katie Douglas
		Celina Martin
		Sara Canning

Speelduur :

Waarom krijgen ze vreemde uitslag van de
inentingen die de al te vriendelijke dokter hun toedient? Waarom krijgen ze nooit
het daglicht te zien? En waarom spreken
de loensende bewakers alleen Russisch?
De Canadese cineaste met de Magyaars klinkende naam Danishka Esterhazy maakte
een dystopische thriller voor de MeToo-generatie. Zet je schrap voor een ijzingwekkende plot, indrukwekkende locatie en
naargeestige sfeerschepping. Peter Outerbridge (LUCKY NUMBER SLEVIN, SAW
VI, MISSION TO MARS) is de geschifte
dokter en Sara Canning (WAR FOR THE
PLANET OF THE APES, THE VAMPIRE
DIARIES) zijn platinablonde assistente.

102 minuten

One Cut Of The Dead (2017 - Japan)

Een film in een film in een film? Meer
meta wordt het niet! Een filmploeg
neemt een zombiefilm op in een verlaten laboratorium. Na de tweeënveertigste mislukte take loopt de regisseur
met de handen in het haar naar buiten.
Plots breekt de zombieapocalyps uit en
een voor een veranderen de crewleden
in halfdode, kreunende, strompelende
mensen. Door het dolle heen maant de
regisseur zijn cameraman en acteurs aan
om voort te spelen. Eindelijk echte tranen en doodsangsten! Maar dat is nog
maar het begin van het verhaal. Bloed
spuit in het rond, een occasionele afgehakte ledemaat rolt voorbij, en dan is

er nog die ene overlevende die misschien gebeten is, maar het probeert te verbergen …
ONE CUT OF THE DEAD is een parodie op de clichématige zombiefilm, waarin
het genre op hilarische wijze nieuw leven
wordt ingeblazen. Het is het regiedebuut van
Shinochiro Ueda. Sterker nog, Ueda en zijn
cast studeren nog aan het Enbu Seminar in
Japan. Ondanks het piepkleine budget levert de crew inventief en geestig werk. De
filmindustrie zelf wordt op de hak genomen
via typische personages als de capricieuze
actrice, het verwaande tieneridool en de gefrustreerde regisseur. De film werd met open
armen onthaald op festivals als het Austin
Fantastic Fest 2018 en Fantaspoa 2018, waar
hij telkens tot beste film werd uitgeroepen.

Regie :		

Shinichiro Ueda
		 		
Scenario van : Shinichiro Ueda
			
Cast : 		
Takayuki Hamatsu
		Mao
		Harumi Shuhama

Speelduur :

96 minuten

Quiet Comes The Dawn
(2019 - Russia)

Svetlana krijgt voor haar twintigste een nogal opmerkelijk verjaardagscadeau: haar
geliefde maar uitermate depressieve broer
stort zich uit een venster. Naast verdriet
wordt ze gekweld door uitermate realistische nachtmerries en begint ze zich af te
vragen of depressie misschien niet in het
bloed zit. Ook haar moeder kwam ongelukkig, (on)toevallig en tragisch om het leven.
Wanneer ze door de spullen van wijlen haar
broer gaat, ontdekt ze dat hij geobsedeerd
was door een sekte die zich bezighoudt met
collectieve lucide dromen. Haar enige hoop
om van deze beklemmende nachtmerries
af te geraken ligt in droomtherapie. Samen
met nog drie andere patiënten valt ze in een

diepe slaap. Maar in plaats van verlossing,
wacht hen hun ergste nachtmerries. Samen
proberen ze wanhopig wakker te worden.
Deze audiovisuele nachtmerrie waar zelfs
Freddie Krueger niet van zou kunnen slapen, komt van hetzelfde productiehuis als
THE BRIDE (BIFFF 2017). Pavel Sidorov
levert een regiedebuut af dat alle verwachtingen waarmaakt en je onderdompelt
in een sfeer van surreële terreur. De Russische genrefilm wordt een vaste waarde op
het BIFFF en deze QUIET COMES THE
DAWN is daar eens te meer het bewijs van.

Regie :		

Pavel Sidorov

Scenario van : Yevgeny Kolyadintsev
			
Cast :
Alexandra Drozdova
		Alexander Molochnikov
		Anna Slyu
Speelduur :

98 minuten

Rampant (2018 - South Korea)
Het gaat er niet goed aan toe in het koninkrijk
van Joseon. Terwijl koning Lee Jo zich vol
vreet in zijn zijden pyjama’s, crepeert zijn volk
van de honger. Wanneer er een gewelddadige
poging tot afzetting plaatsvindt tegen de
vorst, worden de samenzweerders opgepakt
en geliquideerd, zijn eigen zoon inbegrepen.
Zijn andere en enige nog levende zoon,
Ganglim, lijkt meer op David Guetta dan
op Prins William. In die mate zelfs dat hij
verbannen werd naar China. Desalniettemin
keert de verloren zoon terug naar zijn
vaderland om de begrafenis van zijn broer bij
te wonen. Hij zet nog maar net voet aan wal
en merkt al hij dat er iets vreemd aan de hand
is. Zodra de avond valt, komen uitgehongerde
zombies uit hun schuilplaats om alles te
verslinden wat ze op hun pad tegen komen.

Regie :		

Sung-hoon Kim
			
Scenario van : Jo-yun Hwang
		Shin-yeon Won
		
Hwang Jo Yoon
Cast : 		
Hyun Bin
		Dong-Gun Jang
		Eui-sung Kim
		
Speelduur :
129 minutes

De genres worden lustig in de mixer
gegooid en het resultaat zijn de bloederige
machtsintriges van GAME OF THRONES
gekruist met de zombiehordes van WORLD
WAR Z. Deze productie van Studio New
(waaraan we TRAIN TO BUSAN te danken
hebben) kan genieten van een script van de
scenarist van OLDBOY én regie van Sunghoo Kim (CONFIDENTIAL ASSIGNMENT).
Met RAMPANT ziet een nieuw subgenre het
licht: dat van de zampieren & vombies film.

Ride (2018 - Italy)
Urban Free Climbing, BMX’en … Niets
schrikt twee waaghalzen en beste vrienden af. Maar hun extreme levensstijl
eist zijn tol op financieel en relationeel
vlak. Dan worden ze door het mysterieuze online netwerk Black Babylon op
nogal hardhandige wijze uitgenodigd
deel te nemen aan een BMX-wedstrijd. Het lijkt wel de ultieme oplossing.
Voor ze het goed en wel beseffen, bevinden ze zich midden in de Alpen,
waar ze het moeten opnemen tegen
een reeks andere teams. Wat begon als
een spannende race, mondt al snel uit
in een gevecht op leven en dood, waar-

bij niets is wat het lijkt. Wie kunnen ze nog
vertrouwen? En wie of wat is Black Babylon?
RIDE, het ijzingwekkende debuut van de
Italiaan Jacopo Rondinelli, werd als project voorgesteld op de BIF Market 2018. Het
scenario werd geschreven door Fabio Guaglione en Fabio Resinaro, bekend van de
actiethriller MINE (2016). Via webcams,
GoPro’s, bodycams en verborgen camera’s
volgen we de twee waaghalzen op de voet.
Ze zijn net dummy’s uit een videogame,
terwijl de realiteit meer en meer vervaagt.
De perfecte mix tussen found footage en
de typische showreel van extreme sporters!

Regie :		

Jacopo Rondinelli
		 		
Scenario van : Fabio Guaglione
		Fabio Resinaro
		Marco Sani
Cast : 		
Ludovic Hughes
		Lorenzo Richelmy
		Simone Labarga
Speelduur :
102 minuten

The Soul Conductor (2018 - Russia)
Katya is een zwartgallige jonge vrouw
met een bijzondere gave: ze kan
communiceren met de geesten van
de doden. Het probleem is dat die
bepaald lastig zijn! Voortdurend hebben ze haar hulp nodig om onafgedane kwesties op te lossen van toen
ze nog onder de levenden rondwandelden. Om de stress de baas te kunnen grijpt Katya gelijk naar de fles
(is dit een Russische film of is dit een
Russische film?). En dan, opeens,
verdwijnt haar bloedeigen tweelingzus. Van de politie valt geen heil te
verwachten, want volgens hen bestaat zusjelief alleen in haar geschifte

verbeelding. Verbeten gaat Katya op zoek,
maar tegelijk krijgt ze af te rekenen met
nachtmerrieachtige visioenen. Zo ontdekt
ze dat er in de stad een seriemoordenaar aan
het werk is die haar zusje in zijn klauwen
heeft. Misschien is het dus nog niet te laat.
Maar kun je op die ongure plek wel iemand
vertrouwen? In de eerste plaats jezelf …
In zijn eerste bioscoopfilm zet ervaren televisieregisseur Ilya S. Maksimov een huzarenstuk neer. Een historisch landgoed
in Moskou werd helemaal omgebouwd en
diende als locatie voor deze bovennatuurlijke horrorthriller die zonder CGI werd
opgenomen. Met betoverende beelden gidst
hij je door de huiveringwekkende intrige,
daarbij uitstekend geholpen door zijn hoofdactrice Aleksandra Bortich, ook bekend
als de Wit-Russische Jennifer Lawrence.

Regie :		

Ilya Maksimov
		 		
Scenario van : Anna Kurbatova
		Aleksandr Topuriya
Cast : 		
Aleksandra Bortich
		Evgeniy Tsyganov
		Vladimir Yaglych

Speelduur :

89 minuten

Superlopez (2018 - Spain)
Het leven van een superheld is geen lachertje. Juan López belandde ooit als ukkie op
aarde, maar draait al tijden mee als de zoveelste loonslaaf in een suffe kantoorbaan.
Niemand weet dat hij eigenlijk afkomstig is
van de planeet Chitón, waar zijn vader strijd levert tegen de plaatselijke dictator. Niemand weet dat hij kan vliegen, door muren
kan kijken, gedachten kan lezen en water
kan doen bevriezen. Niemand weet dat
hij een superheld is, hijzelf nog het minst
van allemaal … Tot hij op een dag een op
hol geslagen metrostel tegenhoudt. Nu de
metamorfose van López tot Superlópez is
ingezet kan niets hem nog tegenhouden!
Javier Ruiz Caldera lijkt wel een abonne-

Regie :		
Javier Ruiz Caldera
				
Scenario van : Borja Cobeaga
		Diego San José
Dani Rovira
Cast : 		
		Alexandra Jiménez
		Julián López
Speelduur :

ment te hebben op het festival, want we
zagen van hem al SPY TIME (BIFFF 2016)
en GHOST GRADUATION (BIFFF 2013).
Met SUPERLOPEZ brengt hij een satire
op het Angelsaksische superheldendom,
overgoten met een pikant Iberisch sausje.
Daarbij kan hij rekenen op schoon volk
van het Spaanse acteursgild als Dani Rovira (SPANISH AFFAIR), Maribel Verdú
(PAN’S LABYRINTH, BLANCANIEVES,
Y TU MAMÁ TAMBIÉN) en Alexandra
Jiménez (CRIME WAVE, WITCHING &
BITCHING, GHOST GRADUATION,
SPANISH MOVIE). Als kers op de tortilla
won de film ook nog de Goya (ofte Spaanse
Oscar) voor de beste speciale effecten.

107 minuten

Terminal (2018 - USA/UK/Ireland)

Regie :

Vaughn Stein

Scenario van : Vaughn Stein
Cast : 		

Margot Robbie
		Simon Pegg
		Dexter Fletcher

Speelduur :

95 minuten

Een blonde jonge vrouw (als dat geen veeg
teken is!) wil in de gunst komen bij Mr.
Franklin, een mysterieuze man die een
handeltje heeft in moorden op bestelling.
Haar eerste opdracht is het schaduwen van
een stel louche huurmoordenaars, waarvan ze de jongste meteen om haar vinger
windt door hem eens diep in de ogen te
kijken. Intussen klust ze bij (of is het een
dekmantel?) als serveerster in een stationsbuffet, waar ze in gesprek raakt met
een leraar die niet lang meer te gaan heeft.
En wie is in godsnaam die foeilelijke straa- TERMINAL is de eerste lange speelfilm van
tveger die overal ongevraagd opduikt om Vaughn Stein, die het vak leerde op de set
goedkope levensfilosofietjes te debiteren? van producties als OUR KIND OF TRAITOR, WORLD WAR Z en SHERLOCK
HOLMES. Voor zijn debuut, een neonoirthriller met een oogverblindende vormgeving, kon hij meteen een mooie cast verzamelen. Margot Robbie (SUICIDE SQUAD)
is de feliene femme fatale, Simon Pegg (MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT) de levensmoeë leraar en Max Irons (CROOKED
HOUSE) een van de koele killers. Let ook op
Mike Myers, onsterfelijk sinds de AUSTIN
POWERS-trilogie, in een dubieuze dubbelrol.

Tumbbad (2018 - India)
Ach hebzucht, die menselijke zonde die
mensenlevens, families en hele samenlevingen kapot maakt … Gebeten door
het hebzuchtvirus is ook Vinayak, een
kleine jongen in een Indiaas dorpje, als
de Britten daar nog de plak zwaaien.
Zijn moeder zorgt voor een oude vrouw
die in een diepe slaap is gedompeld. O
wee als ze wakker wordt, want dan gaan
de poppen aan het dansen! Ze werd
met verlamming gestraft omdat ze de
schat van Hastar trachtte te bemachtigen. Dat mythische schepsel stal de
aardse rijkdommen en moet daarom
tot in alle eeuwigheid vastgeketend bli-

Regie :

Rahi Anil Barve
		Adesh Prasad
Scenario van : Mitesh Shah
		Adesh Prasad
		
Rahi Anil Barve
		Anand Gandhi
Cast : 		
Sohum Shah
		Harish Khannaa
		Anita Date
Speelduur :
104 minuten

jven. Wie Hastar aanraakt, al is het maar met
zijn pinkie, krijgt behalve onmetelijke schatten ook meteen het eeuwig leven. De kleine
Vinayak kan die legende maar niet uit zijn
hoofd zetten en zodra hij volwassen is, gaat
hij tot het uiterste om tot bij Hastar te raken.
Als daar maar geen brokken van komen …
Deze Indiase mix van ERASERHEAD, EVIL
DEAD en EL LABERINTO DEL FAUNO
houdt je tot op het allerlaatste moment aan
je stoel gekluisterd. De film werd gedraaid
over maar liefst zes jaar en het resultaat mag
er zijn. Met tonnen sfeer, visuele flair en een
fraaie fotografie (bekroond in Sitges) vertellen
de makers hun verhaal, deels huiveringwekkende horror en deels fantastisch sprookje.
Zet je schrap want het vervolg is al in de maak!

The Unseen (2018 - Argentina/Chili)
Door industriële mijnbouw en de nietsontziende zoektocht naar mineralen zijn
de hoogvlakten van de Andes zo goed
als droog gevallen. De schaarse overblijvende bevolking huist in mensonwaardige vluchtelingenkampen, op de vlucht
voor de oorlog die woedt in grote delen
van het continent. Als Yaku’s vader sterft
en ze verneemt dat ze zwanger is, besluit
ze een betere plek te zoeken om haar toekomstige kind groot te brengen. Samen
met haar man begint ze aan de lange trek
richting zee. Tijdens hun levensgevaarlijke tocht door desolate landschappen
ontmoeten ze ook een cynische oor-

logsverslaggever, die zich niet in de kaart
laat kijken. Zal hij hen gebruiken voor een
snelle scoop of spreekt hij zijn hart aan en
zet hij hen op weg naar een beter leven?
Wie een beetje de actualiteit volgt, weet
dat de volgende wereldoorlog niet om olie,
maar om water zal worden uitgevochten.
Dat is ook het uitgangspunt van de grimmige apocalyptische thriller THE UNSEEN,
een soort WATERWORLD zonder water
en besproeid met MAD MAX-parfum.
In de hoofdrollen herkennen we schoon
volk uit het Argentijnse acteursmilieu: Peter Lanzani (THE CLAN), Natalia Oreiro
(THE GERMAN DOCTOR, CLANDESTINE CHILDHOOD) en Alejandro Awada
(THE BAR, THE AURA, NINE QUEENS).

Regie :		

Nicolás Puenzo
		 		
Scenario van : Nicolás Puenzo
		Lucia Puenzo
Cast : 		
German Palacios
		Juana Burga
		Peter Lanzani

Speelduur :

91 minuten

Unstoppable (2018 - South Korea)
Dong-chul, een sympathieke visverkoper,
doet zijn best om op het rechte pad te blijven en zijn gewelddadige verleden als ‘de
stier’ te vergeten. Hij heeft het moeilijk om
de eindjes aan elkaar te knopen op het eind
van de maand en wordt verleid door een
louche investering. Natuurlijk is dit niet
naar wens van zijn geliefde vrouw. Als ze op
het punt staat om hem te verlaten krijgt ze
(ongewenste) hulp van een groep mensensmokkelaars. Dong-chul wordt evenwel niet
met lege handen achtergelaten, want in ruil
krijgt hij een grote som geld. Hij wordt enthousiast bijgestaan door zijn malle collega

en beste vriend, en door een privédetective die
zo zijn eigen manier van werken blijkt te hebben. De ‘stier’ is klaar om weer uit te breken!
Kim Min-ho regisseert deze Koreaanse TAKEN
met een stevige portie humor, een eersteklas
actiescène in een gang (zie OLDBOY) en ijzeren spieren. Met zijn hondenogen, stalen vuist
en gigantische armen kruipt Ma Dons-seok in
de hoofdrol: niets kan hem tegenhouden als het
erop aankomt zijn prinses te redden. Na zijn internationale doorbraak met TRAIN TO BUSAN
is hij nu ook te zien op het BIFFF in ALONG
WITH THE GODS: THE LAST 49 DAYS.

Regie :		

Min-ho Kim
		 		
Scenario van : Min-ho Kim

Cast : 		

Don Lee
		Sung-oh Kim
		Ji-hyo Song

Speelduur :

115 minuten

The Witch : Part 1 The Subversion
(2018 - South Korea)

De film opent midden in een bloedbad in een geheime medische kliniek.
Onder leiding van een vrouw slaan
mannen een groep kinderen dood onder een witte deken. Een jong meisje
slaagt erin om te ontsnappen. Uitgeput
valt ze in slaap in het grasveld naast
een boerderij. Het oude boerenkoppel
adopteert haar, hoewel ze zich niets
meer herinnert. Tien jaar later is ze een
nieuwsgierig, mooi en kritisch meisje
dat er alles aan doet om haar zo goed
als failliete adoptieouders te helpen.
Als ze deelneemt aan een talentshow
om een grote som geld te winnen toont

Regie :		

Hoon-jung Park
				
Scenario van : Hoon-jung Park
			
Cast : 		
Da-mi Kim
		Min-soo Cho
		Hee-soon Park

Speelduur :

125 minuten

ze haar speciale vaardigheden per ongeluk live op
televisie. Voor ze het beseft, wordt ze achterna
gezeten door de vrouw en haar handlangers …
Park Hoon-jung, scenarist van de nagelbijter I
SAW THE DEVIL, levert een broeierige film af.
Hij neemt zijn tijd om het verhaal te ontvouwen,
maar na een uur ontploft het met flitsende vechtscènes en een genadeloos einde. De film houdt
het midden tussen de BOURNE-films en de X
MEN-serie, maar overtreft beide met gemak.
Nieuwkomer Kim Da-mi speelt het meisje. Met
haar grote, onschuldige ogen en tomboyachtige
uiterlijk maakt ze de metamorfose van verlegen
schoolmeisje tot wraakzuchtige powergirl aannemelijk. Onnodig te zeggen dat ze op het Fantasia
Film Festival werd bekroond als beste actrice. Een
feministische actiefilm die zijn gelijke niet kent!

X - The Exploited (2018 - Hungary)
Sinds de zelfmoord van haar man, net
als zij politierechercheur, bezoekt Eva
niet langer de plek waar al die gruwelijke misdaden worden gepleegd.
Liever bestudeert ze de delicten via
foto’s, waarin ze dingen opmerkt die
anderen ontgaan. Bij het bestuderen
van drie snel geklasseerde zelfmoorden komt ze op het spoor van een
seriemoordenaar die te werk gaat als
een stadsguerrillero. Samen met haar
collega Peter, net overgeplaatst uit de
provincie, trekt ze op onderzoek. Intussen tracht een man in zijn luxueuze

Regie :		

Károly Ujj Mészáros
				
Scenario van: Bálint Hegedüs
		
Károly Ujj Mészáros
			
Cast : 		
Móni Balsai
		Zoltán Schmied
		Zsófi Bujáki
Speelduur :
114 minuten

villa een boekje met bezwarende informatie te
beschermen, met gevaar voor lijf en leden. Eva
legt als eerste het verband tussen beide gebeurtenissen, maar opent zo de doos van Pandora,
want al snel gaan duistere zaakjes uit het Hongaarse verleden hun onwelriekende geur verspreiden. En daar hebben bepaalde figuren met
politieke connecties het niet zo op begrepen …
Károly Ujj Mészáros kennen we nog van LIZA
THE FOX-FAIRY, de grote winnaar van het BIFFF
2015 (Zevendespoor- en Publieksprijs). Met X –
THE EXPLOITED tekent hij voor een ijzingwekkende misdaadthriller, waarin hij overtuigend
de narratieve ‘Nordic touch’ combineert met een
verfijnde Oost-Europese esthetiek. Voor de hoofdrol kan hij opnieuw rekenen op Mónika Balsai
(LIZA THE FOX-FAIRY, JUPITER’S MOON).

You Shall Not Sleep

(2018 - Argentina/Spain/Uruguay)

Buenos Aires, 1984. De jonge en ambitieuze actrice Bianca krijgt de unieke kans
om mee te spelen in een van de controversiële theaterstukken van Alma Böhr.
Nadat ze in haar vorige werk haar acteurs
op de rand van de hongersnood en de
verstikking bracht, is ze deze keer nieuwsgierig naar wat slaaptekort zoal met een
mens doet. Haar mysterieuze opus, “Ursa
Major”, is een stuk van een onbekende auteur waarvan het einde ontbreekt en dat
zich in een verlaten psychiatrisch ziekenhuis afspeelt, waar tien jaar geleden een
grote brand de patiënten zowel als het
personeel het leven koste. Het hoeft niet

Regie :		

Gustavo Hernández
			
Scenario van : Juma Fodde
			
Cast : 		
Eva De Dominici
		Belén Rueda
		
Natalia de Molina

Speelduur :

105 minuten

gezegd dat Bianca, ondanks of misschien
wel dankzij haar insomnia, meer begint
te zien dan waar ze voor had getekend.
Horrorlegende The Russian Sleep Expermiment meets GRAVE ENCOUNTERS in deze
nieuwe film van Gustavo Hernandez (THE
SILENT HOUSE). Belén Rueda, grote dame
van de Spaanse film (JULIA’S EYES, THE
ORPHANAGE) speelt de charismatische
en meedogenloze Alma Böhr. Deze film is
de ideale remedie voor mensen die er niet
in slagen om slaap te vatten, want wakker
blijven zou wel eens veel erger kunnen zijn.
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Udo Kier, een regelrechte reus van het zevende scherm,
is een kameleon die wars van etiketten in alle
mogelijke genres actief is. Van Lars von Trier
tot Michael Bay: zonder enige schaamte
gaat hij gretig op zoek naar ervaring en
het kan hem niets schelen wat mensen
daarvan vinden. Hij begon in 1970 met
HEXEN BIS AUFS BLUT GEQUÄLT,
gecensureerd in 31 landen. Met Paul
Morrissey draaide hij twee cultfilms
(FLESH FOR FRANKENSTEIN en
BLOOD FOR DRACULA) waarna
hij met Dario Argento draaide in
SUSPIRIA. Op het moment dat zijn
carrière in de genrecinema uitgestippeld leek, gooide hij radicaal het
roer om. Zo konden we hem zien in
MY OWN PRIVATE IDAHO van Gus
van Sant, werkte hij tot tweemaal toe
met zijn vriend Keanu Reeves (waaronder
in JOHNNY MNEMONIC), trapte hij lol
met Jim Carrey en Pamela Anderson (respectievelijk in ACE VENTURA en BARB WIRE) en
trad
hij op in videoclips van zijn goede vriendin Madonna.
Daar eindigt
zijn overvolle filmografie niet, want tussen twee opnamen met
zijn makker Von Trier door werkte hij met bijvoorbeeld Rob Zombie (HALLOWEEN,
THE LORDS OF SALEM) en Robert Rodriguez (GRINDHOUSE). Na zijn samenwerking met Matt Damon (in DOWNSIZING) en Mel Gibson (in DRAGGED ACROSS
CONCRETE) waagt Udo Kier zich nu aan een nieuw BIFFF-avontuur met IRON
SKY 2: THE COMING RACE. We profiteren ervan om hem op gepaste wijze te eren!

SELECTIVE FILMOGRAPHY : TRAUMA (1976) – SPERMULA (1976) – LILI MARLEEN (1981) – MY OWN PRIVATE IDAHO (1991) – EVEN COWGIRLS GET THE BLUES
(1993) – ACE VENTURA: PET DETECTIVE (1994) – JOHNNY MNEMONIC (1995) –
BARB WIRE (1996) – BREAKING THE WAVES (1996) – ARMAGEDDON (1998) – BLADE
(1998) – END OF DAYS (1999) – DANCER IN THE DARK (2000) – SHADOW OF THE
VAMPIRE (2000) – DOGVILLE (2003) – GRINDHOUSE (2007) – HALLOWEEN (2007) –
SOUL KITCHEN (2009) – MELANCHOLIA (2011) – IRON SKY (2012) – DOWNSIZING
(2017) – THE HOUSE THAT JACK BUILT (2018) – IRON SKY 2: THE COMING RACE

10. GUESTS

ABKARI waar hij de taal van Shakespeare leerde door naar Amerikaanse
n
o
klassiekers te kijken. In het begin van de jaren tachtig maakte
A
m

N

Si

Op 7-jarige leeftijd volgde Simon Abkarian zijn ouders naar Libanon,

hij zijn acteerdroom waar in New York en daarna ook in Los
Angeles. Werk en passie loonden, aan beide zijden van de
Atlantische Oceaan, want we zagen hem bij Cédric Klapisch
(CHACUN CHERCHE CHERCHE SON CHAT) en in een
Hollywoodproductie met Mark Wahlberg (THE TRUTH
ABOUT CHARLIE). Vervolgens waagde hij zich aan de
auteurscinema met Atom Egoyan, Sally Potter en Ronit
Elkabetz, alvorens de degens te kruisen met James Bond
in CASINO ROYALE! Een evenwichtsoefening die we in
zijn hele carrière zien: hij wisselde een film van Sophie
Marceau (LA DISPARUE DE DEAUVILLE) af met
PERSEPOLIS, en het Oscar-winnende drama ZERO
DARK THIRTY met een komedie aan de zijde van
Gérard Depardieu (LES INVINCIBLES). Hij werkte ook
met de Belgen Nabil Ben Yadir (LA MARCHE) en Fabrice
du Welz (COLT 45). Simon Abkarian komt voor de eerste
keer naar het BIFFF met Andrew Desmond’s THE SONATA.

Tony D’Aquino is een Australisch scenarist en regisseur.
In een vorig leven was hij kort brouwer bij Carlton en
United Breweries. Maar de aantrekkingskracht van een
vast inkomen was niet sterk genoeg om hem van zijn ware
roeping te houden. Hij studeerde aan de filmschool en
ging vervolgens aan de slag als DoP voor videoclips.
Al snel stapte hij over op regie en in de loop der jaren
draaide hij honderden videoclips, commercials en
korte films. THE FURIES, zijn debuutfilm, is een
rauwe uitdrukking van zijn passie voor genrefilm.
FILMO: THE FURIES (2018)

To
n

FILMO : CHACUN CHERCHE SON CHAT (1996) – THE TRUTH
ABOUT CHARLIE (2002) – ARARAT (2002) – J’AI VU TUER BEN
BARKA (2005) – CASINO ROYALE (2006) – LE SERPENT (2006) –
LA DISPARUE DE DEAUVILLE (2007) – PERSEPOLIS (2007) – SECRET
DEFENSE (2008) – DE FORCE (2011) – ZERO DARK THIRTY (2012) – LA MARCHE
(2013) – ANGELIQUE (2013) – COLT 45 (2014) – EDMOND (2018) – THE SONATA (2018)
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Anne Bergfeld groeide op in de Deense minderheid in
het Duitse Flensburg en studeerde af aan de staatsschool
in Sønderborg. Ze werkte enkele jaren in het theater en
na te zijn afgewezen op de derde test van de Nationale
Deense Theaterschool schreef ze zich in voor de
vierde (en alternatieve) toneelschool in Denemarken:
de Ophelia Acting School in Kopenhagen. Ze
studeerde af in 2013 en heeft sindsdien een aantal
kleine rollen gespeeld in korte films en commercials,
naast de rol van de Duitse Mitzi in de TV2-serie
BADEHOTELLET. Anne is tweetalig Deens/Duits en
debuteert met FINALE in een speelfilm.
FILMO: FINALE (2018)

Al
e

Alexandra Bortich werd geboren in 1994 in Svetlogorsk
(Wit-Rusland) en groeide op in Moskou. Tijdens haar
jeugd studeerde ze aan een muziekschool en speelde ze
verschillende instrumenten, waaronder de saxofoon.
Ze speelde ook in een theaterstudio. Ze brak door
met Nigina Saifullaeva’s debuut NAME ME (2014),
haar eerste hoofdrol. De film werd vertoond op het
internationale filmfestival van San Sebastián en won de
hoofdprijs op IFFl Baltic Debuts en de speciale prijs op
het Open Russian Film Festival Kinotavr. Momenteel
speelt Alexandra in films en tv-programma’s.
FILMO : NAME ME (2014) – VIKING
(2016) – THE SOUL CONDUCTOR (2019)
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OUCHA Al op elfjarige leeftijd imiteerde Jean-Luc Couchard zijn familie
C
c
R en bedacht hij sketches die hij samen met zijn klasgenoten

opvoerde. Niet veel later ging hij acteerlessen volgen aan de
academie en op veertienjarige leeftijd was hij vastbesloten
om van zijn passie zijn beroep te maken. Na zijn studie
aan het conservatorium van Luik verhuisde hij naar de
hoofdstad en maakte naam op de planken. Maar al
snel verlegde hij zijn aandacht naar het witte doek.
DIKKENEK, DEAD MAN TALKING (waarvoor hij
een Magrittenominatie ontving), TAXI 4 en RIEN A
DECLARER (naast Poelvoorde en Dany Boon) zijn
maar enkele titels waaraan hij meewerkte. Vandaag
vind je hem op het BIFFF in een heel ander genre: ALL
THE GODS IN THE SKY van de getalenteerde Quarxx.

FILMO: CALVAIRE (2004) – DIKKENEK (2006)
– TAXI 4 (2007) – LES DENTS DE LA NUIT (2008)
– LES BARONS (2009) – RIEN A DECLARER (2010)
– MON PIRE CAUCHEMAR (2011) – IL ETAIT UNE
FOIS, UNE FOIS (2012) – DEAD MAN TALKING (2012) –
BABYSITTING 2 (2015) – LES VISITEURS 3 (2016) – TOUS
LES DIEUX DU CIEL (2018)

An
d

Andrew Desmond studeerde aan de ESRA-filmschool
(Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle) in Parijs
en behaalde een master film aan de Université Denis
Diderot. Daarna regisseerde hij videoclips, commercials
en verschillende korte films. Zijn laatste korte film,
ENTITY, werd wereldwijd op meer dan vijftig festivals
geselecteerd (Gerardmer, NIFFF, PIFAN, ClermontFerrand, Rhode Island, Sunscreen), werd bekroond
met vijf prijzen en aangekocht door Cine + en NBC
Universal in Frankrijk, Shorts TV in het VK en het
Kqed Network (PBS) in de VS. Andrew komt naar het
BIFFF met zijn eerste langspeelfilm, THE SONATA,
met in de hoofdrollen Freya Tingley, Simon Abkarian,
James Faulkner en Rutger Hauer.
FILMO: THE SONATA (2018)
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Vanaf zijn eerste speelfilm CAUSA EFECTO (2001) nam
Hernán Findling deel aan festivals over de hele wereld, van
Kiev tot Havana en Dallas. Tussen twee andere films door
nam hij de tijd om IMPOSSIBLE CRIMES te schrijven,
een script in de vorm van een mysterieuze puzzel. In
2016 creëerde het scenario een echte buzz in de ZuidAmerikaanse genremarkt, want het won de prijs voor beste
script op Buenos Aires Rojo Sangre! Drie jaar later tonen
we trots het resultaat, een wereldpremière op het BIFFF!

Sh
u

FILMO : ERMIN GLORIAS DEL TANGO (2014) –
IMPOSSIBLE CRIMES (2019)

Na zijn studies aan de middelbare school in Japan
verhuisde Shugo Fuji op zijn eentje naar New York, waar
hij tien jaar lang studeerde. Na zijn terugkeer in Japan
werd zijn scenario gekozen uit 2,500 inzendingen en
kon hij zijn eerste film inblikken, LIVING HELL,
wat uitgroeide tot een heuse cult hit. Zijn stijl is
een combinatie van suspense en horror dat zich
altijd baseert op angst voor onze mentale zwaktes
sociale problemen. Zijn recent werk REDLINE
CROSSING (Kyo-Shi) stond maandenlang
op de affiche in een bioscoop in Shibuya.
FILMO : LIVING HELL (2000) – WHITE PANIC
(2005) – DELUSION (2006) – MIMICRY FREAKS
(2018)
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ODETSK Olga Gorodetskaya (Moskou, 1983°) studeerde in 2005 af met een
R
A master in regie, film en TV, waarna ze als assistent-regisseur aan
O
G
de slag ging bij de Russische versie van de cult TV serie “Ugly

Betty”. Dat jaar regisseerde ze ook verschillende videoclips.
In 2006 werd één van haar scenario’s geselecteerd voor
de finale van de literaire wedstrijd “Debut”. In 20062008 was ze VFX manager in de GROMM productie
studio. Daarna, van 2009 tot 2011 werkte ze voor
het Russisch kantoor van FOX INTERNATIONAL
PRODUCTIONS. Ze was er verantwoordelijk voor het
binnenhalen van nieuwe projecten voor ontwikkeling
en productie zoals, onder andere, THE ALIEN GIRL
(2010), LOVE-CARROT 3 (2011) en WE ARE
FAMILY (2012). Van 2011 tot 2015 was ze actief als
creative producer voor de LEOPOLIS film company
met langspeelfilms zoals LOVE IN VEGAS (2014)
en STATUS: SVOBODEN (2016). Van 2015 tot 2016
werkte ze als development consultant voor het Russische
Tv-kanaal TV-3. STRAY is haar langspeelfilmdebuut.
FILMO: STRAY (2019)

D.
C

D.C. Hamilton heeft meer dan vijftig projecten
gerealiseerd, waaronder lange speelfilms, korte films en
verschillende reclamespots. Hij begon zijn carrière als
assistent van showrunner David Zabel bij de met een
Emmy bekroonde serie ER, waarna hij verschillende
productie- en designbaantjes aannam bij series zoals
THE WEST WING, IT’S ALWAYS SUNNY IN
PHILADELPHIA en FRIDAY NIGHT LIGHTS. In
2009 schreef en produceerde D.C. de onafhankelijke
speelfilm MY NAME IS JERRY, met in de hoofdrol
Doug Jones (THE SHAPE OF WATER, HELLBOY,
STAR TREK DISCOVERY). In 2016 vond de
Noord-Amerikaanse en wereldwijde release plaats
van zijn speelfilmdebuut THE MIDNIGHT MAN
(met onder anderen William Forsythe, Vinnie Jones
en Brent Spiner), dat positief onthaald werd. Hiervan is
een vervolg in de maak met Ron Perlman en John Noble.

FILMO : THE MIDNIGHT MAN (2016) – THE FARE
(2018)
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Wi Ding Ho is een in Maleisië geboren en in Taiwan gevestigde
cineast. Zijn speelfilmdebuut PINOY SUNDAY won een
Best New Director Award op de prestigieuze Golden Horse
Awards in Taiwan en werd getoond op grote filmfestivals
als Busan en Toronto. Zijn korte film RESPIRE won
twee prijzen tijdens de Semaine de la critique op
het festival van Cannes en de prijs voor de beste
korte fantasyfilm op het festival van Sitges. Zijn film
SUMMER AFTERNOON ging in première tijdens de
Quinzaine des réalisateurs op het festival van Cannes.
FILMO: PINOY SUNDAY (2009) – THE BIGGEST
TOAD IN THE PUDDLE (2014) – OUR SISTER
MAMBO (2015) – BEAUTIFUL ACCIDENT
(2017) – CITIES OF LAST THINGS (2018)

Jeremy Kasten is een Amerikaanse filmregisseur, producent,
scenarioschrijver en monteur, vooral bekend om zijn viscerale,
cerebrale en vaak psychedelische benadering van moderne horror.
Zijn regiedebuut THE ATTIC EXPEDITIONS uit 2001, met in de
hoofdrollen Seth Green, Alice Cooper en Ted Raimi, werd door
Dread Central uitgeroepen tot ‘een van de beste mind-f#@k
films ooit’. Zijn neonoirversie van Herschell Gordon Lewis’
spetterklassieker THE WIZARD OF GORE (2007), met
Crispin Glover, Brad Dourif en Jeffrey Combs, werd door
Film Arcade ‘een van de schokkendste, onderhoudendste
en beste horrorfilms van het jaar’ genoemd. Kasten
draaide ook bijdragen voor de veelgeprezen horroromnibusfilms THE THEATRE BIZARRE en THE
PROFANE EXHIBIT. Tot zijn andere films behoren
de zombiethriller ALL SOULS DAY: DIA DE LOS
MUERTOS (2005) en de vampirismeschokker
THE THIRST (2006). Die laatste werd door DVD
Crypt ‘de bloederigste vampierfilm ooit’ genoemd.
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FILMO: THE ATTIC EXPEDITIONS (2001) –
ALL SOULS DAY: DIA DE LOS MUERTOS (2005)
– THE THIRST (2006) – THE WIZARD OF GORE
(2007) – THE THEATRE BIZARRE (2011) – THE
PROFANE EXHIBIT (2013) – THE DEAD ONES (2019)
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Ben is scenarioschrijver, regisseur en producer met een
uitgebreide portfolio die gaat van comedy en horror
tot muziekvideo’s en reclamespots. Zijn werk was
wereldwijd te zien op televisie en op festivals, waar
hij talloze prijzen won. Toen hij aan VFX werkte bij
Foundry, won Ben tevens een Academy Award voor
“Science and Engineering”. Zijn korte horrorfilm
BUG werd na de première op Frightfest vertoond
op meer dan 40 festivals en viel verscheidene keren
in de prijzen. Het werd aangekocht door Pay TV van
HBO CEE en internationaal verdeeld door Shorts
International. Sinds 2015 produceert Ben de online
comedyshow THE AGE OF ENLIGTENMENT,
met lovende kritieken van Funny Or Die, The
British Comedy Guide en The Huffington Post.
FILMO : KILLER WEEKEND (2018)
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Met zijn speelfilmdebuut THE TERROR, LIVE (BIFFF
2015) sleepte regisseur Kim Byung-woo in 2013 diverse
prijzen als beste nieuwe regisseur in de wacht. Na
vijf lange jaren wachten staat hij er weer met TAKE
POINT. Voor hij aan zijn tweede film begon, vroeg
hij zich af hoe hij het publiek nog meer kon laten
genieten. THE TERROR, LIVE ging over een
spannende gebeurtenis onder extreme druk
in een besloten ruimte, waarbij geen minuut
schermtijd werd verspild. TAKE POINT volgt
een vergelijkbare aanpak, want het grootste deel
van de film zich speelt zich af in een geheime
ondergrondse bunker, waardoor het publiek een
unieke ervaring meemaakt. Kim heeft de gave
om strakke verhalen te schrijven en de spanning
gedurende een lange periode vol te houden.
FILMO : THE TERROR, LIVE (2013) – TAKE POINT
(2018)
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- -28 maart 1986, Brussel: mijn geboortedag. Toen begon alles.
Een ‘er was eens…’ voor een mooi jaar en een mooi verhaal.
-
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1988: Mijn aankomst in Parijs. Pol&soc, daarna rechten aan de Université de Paris I. Niet heel creatief
maar wel leerrijk. Advocaat gedurende 5 jaar, een levensschool en een bron van verhalen.
2000: agentschap voor digitale communicatie (Duke, Mediabrand, Publicis, …): merken
spreken tot de verbeelding. Storytelling opent voor
mij de weg naar emoties en verslavingen.
2009: ik richt mijn eerste productiebedrijf op. Audiovisuele creaties voor TF1, M6, Canal+,
TMC …
2013: Ik treed toe tot het productiebedrijf Telfrance (Groupe Newen) om diversificatie en verschillende formats te beheren.

2017: ik richt mijn productiebedrijf Darklight
op. Productie en artistieke directie van een serie (2 seizoenen)
voor Blackpills, All Wrong. Ik regisseur en produceer de film
PLAY OR DIE, naar de roman Puzzle van Franck Thilliez.
-

2018/2019: auteur, showrunner van meerdere serie- en filmprojecten (https://darklightcontent.com/). Creatief producer van Groupe
PM SA (https://www.pm-sa.fr/).
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FILMO : MADNESS (2010) – BLOOD RUNS COLD
(2011) – WITHER (2012) – ANIMALISTIC (2015)
– PUPPET MASTER : THE LITTLEST REICH (2018)
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Jeugdvrienden Sonny Laguna en Tommy Wiklund delen een passie
voor film die begon met korte films gedraaid met een van hun vriend
– en huidige producer – David Liljeblad geleende VHS-camera. In
2008 maakten ze MADNESS, hun eerste lange speelfilm, met
een minibudget van US $10.000, die ze verkochten aan de
V.S., Frankrijk en Duitsland. Zo bewezen ze dat ze zonder
studiosteun een film konden draaien en er ook nog eens
succes mee boeken. Hun tweede succes, BLOOD RUNS
COLD, filmden ze in de ruwe Zweedse winter met een
budget van nauwelijks US $5.000. De film werd ook weer
aan verschillende landen verpatst. In 2011 kwam hun
derde film tot stand, WITHER, de eerste met een Zweeds
scenario. Het EVIL DEAD-achtig verhaal, waarvoor ze
zich baseerden op de Zweedse folklore, werd hun grootste
hit. Sonny en Tommy’s droom om hun werk in de zalen
te zien schitteren werd werkelijkheid toen WITHER werd
verkocht aan verschillende landen en ook in de Zweedse
bioscopen te zien was. In 2014 maakte en produceerde
het duo WE ARE MONSTERS. Het daaropvolgende jaar
bood Cinestat/Fangoria hun een regie aan: een nieuwe
versie van Charles Brands cultklassieker PUPPET MASTER.
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Dit is nog eens een vent met veel pijlen op zijn boog! Borys
Lankosz, regisseur en scenarioschrijver van speelfilms en
documentaires, studeerde aan de Lodz Film School. Vanaf
het begin viel zijn werk in de smaak bij publiek en pers,
zowel in Polen als in het buitenland. In 2008 waagde
hij zich met THE REVERSE aan zijn eerste speelfilm.
Hij viel er overal ter wereld mee in de prijzen en was
de officiële keuze om Polen te vertegenwoordigen
op de Oscars in 2010! Negen jaar later komt hij
naar het BIFFF met DARK, ALMOST NIGHT ….
FILMO : THE REVERSE (2009) – A GRAIN OF
TRUTH (2015) – DARK, ALMOST NIGHT (2019)
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Regisseur LEE Hae-young onderscheidde zich eerst als
scenarioschrijver met films als CONDUCT ZERO
(2002), ARAHAN (2004) en 26 YEARS (2012). Met
zijn regiedebuut LIKE A VIRGIN (2006), geprezen
voor de subtiele regie, won hij de prijs voor de beste
regisseur bij de Blue Dragon Awards, de Korean
Film Critics’ Awards en de Busan Film Critics’
Awards, en de prijs voor het beste scenario bij de
Baeksang Arts Awards. Daarna ontwikkelde hij zijn
kenmerkende stijl in verschillende genres, met de
komedie FESTIVAL (2010) en het mysteriedrama
THE SILENCED (2015). BELIEVER, zijn nieuwste,
is een misdaad/actiefilm over de anonieme
leider van een toonaangevend drugssyndicaat.
FILMO : LIKE A VIRGIN (2006) – FESTIVAL
(2010) – THE SILENCED (2015) – BELIEVER (2018)
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LIM Kyung-tack (1970°) behaalde zijn master in Theater
& Film aan de Hanyang University. Sinds zijn bijdrage
aan de productie van THE DOLL MASTER, werkte
hij mee aan verschillende langspeelfilms, waaronder
BEDEVILLED (2010, Cannes Critics’ Week) en THE
KILLER TOON (2013). NO MERCY is zijn regiedebuut.

Twaalf jaar geleden namen Adam en Zach deel aan
ON THE LOT, een televisierealityshow van Steven
Spielberg waarbij de briljante regisseurs van de
toekomst gezocht werden. Hiervoor moesten ze
elke week een kort film draaien en woonden ze
de hele zomer samen in een bungalow vlak bij
de opnamestudio’s in Los Angeles. Onze twee
kwajongens eindigden in de top vijf, niet slecht op
12.000 deelnemende regisseurs. Ze grepen jammer
genoeg net naast de hoofdprijs, maar ze wonnen iets
van onschatbare waarde: vriendschap. Na jaren te
hebben samengewerkt voor televisie wagen Adam en
Zach zich nu aan een speelfilm. Dat wordt FREAKS en,
eerlijk gezegd, het is een ware cinematografische bom!
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FILMO: NO MERCY (2018)
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Josh Lobo is een Amerikaanse cineast/romancier die
opgroeide in het landelijke Wyoming. Hij verliet de
filmschool om het vak op een praktischer manier te
leren, waarna hij zich concentreerde op langdurige
verhaalprojecten. Omdat hij zijn filmkriebels niet
onder controle kreeg, maakte hij zijn speelfilmdebuut
met de horrorthriller I TRAPPED THE DEVIL. Lobo
is ook medeoprichter van de horrorstripreeks Terror.
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FILMO : RED LETTER DAY (2018)
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Cameron Macgowan is een Canadese cineast die in
zijn excentrieke films al onderwerpen aankaartte als
moorddadige voorsteden en erotische trollen. Zijn
werk werd bekroond en oogstte lovende kritieken
op internationale filmfestivals over de hele wereld,
waaronder SXSW, Fantasia en het Toronto
International Film Festival. Zijn succesvolle
korte film LIEBE (LOVE) werd vertoond op 25
filmfestivals en werd geselecteerd als een Vimeo
Staff Pick, met meer dan 130.000 views. Hij
programmeert ook voor het Calgary Underground
Film Festival en is uitvoerend directeur van The
New University Television Society, lid van het
Canadese filmcollectief North Country Cinema
en oprichter/partner van Awkward Silencio
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Net als Anne Bergfeld, haar collega in FINALE,
studeerde Karin Michelsen aan de Ophelia
Acting School in Kopenhagen, waar ze in 2014
afstudeerde. Karin acteerde eerst voornamelijk
in korte films en werkte vervolgens in talrijke
series samen met de Deense televisieberoemdheid
Sigurd Barrett. FINALE is haar eerste speelfilm.
FILMO : FINALE (2018)
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FILMO : BASTAARD (2018)
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Mathieu Mortelmans is een Belgisch cineast die studeerde
aan het IAD in Louvain-la-Neuve. Hij regisseerde twee
documentaire series met Paul Jambers (Jambers 20 jaar
later en Jambers in de politiek) voor televisie, evenals
verschillende video’s en commercials. Daarnaast
regisseerde hij ook drie succesvolle korte fictiefilms
in het Frans: CHAMBRE DOUBLE (2013),
COMPLICES (2016) en LES NAUFRAGÉS (2018).
Die werden geselecteerd en gelauwerd op meer dan
honderd festivals, waaronder het prestigieuze L.A.
Shorts Fest in de Verenigde Staten en natuurlijk
ook het BIFFF. Sinds 2013 regisseerde Mathieu
Mortelmans meer dan dertig afleveringen van
televisieseries als De Kroongetuigen, Vermist, De
Bunker en Gent West. Momenteel werkt hij aan
de verfilming van het boek Hoe ik de beste vriend
van een seriemoordenaar werd (Tom De Smet
en Alpha022), geïnspireerd door een waargebeurd
verhaal. Na vorig jaar deel te hebben uitgemaakt
van onze Zevendespoorjury komt hij in eigen
persoon BASTAARD voorstellen, zijn eerste speelfilm.
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Yoav en Doron Paz begonnen op jonge leeftijd in de
filmindustrie. Ze studeerden aan de Tel Aviv University Film
School en maakten vervolgens een paar jaar videoclips en
commercials. Daarna gingen ze voor diverse Israëlische
zenders televisieprogramma’s schrijven en regisseren.
In 2010 brachten ze PHOBODILIA uit, hun eerste
film, waarmee ze een prijs wonnen op het Haifa Film
Festival. Hun internationale doorbraak volgde in 2015
met JERUZALEM (BIFFF 2016). Vier jaar later komen
de gebroeders Paz naar het BIFFF met THE GOLEM.
FILMO
:
PHOBODILIA
(2010)
–
JERUZALEM (2015) – THE GOLEM (2018)

Sø
re

FILMO: FINALE (2018)
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Søren was vijftien jaar actief in de buitenste regionen van
de Deense filmproductie als producent en story editor in
zijn eigen productiestructuur Zeitgeist Film, een van
de autonome productiebedrijven in Lars Von Triers
Zentropa in Filmbyen, Kopenhagen. Hier produceerde
Søren een aantal filmprojecten, waaronder vijf
speelfilms: WEBMASTER, RULE NO. 1, WERE
THE CHAMPIONS, REMIX en GREY GOLD.
Tussen 2012 en 2015 werkte hij voornamelijk
met webfilmproducties en content marketing –
het commerciële deel van de filmindustrie, dat
zich toen in hoog tempo ontwikkelde. Tegelijk
ontwikkelde hij een reeks horrorfilms. De inzichten
die hij zo opdeed, openden nieuwe manieren om
met film aan de slag te gaan en op die basis besloot
het Danish Film Institute FINALE te steunen. Het is
Sørens eerste speelfilm als regisseur en (co)scenarist.
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Arno Pluquet (Doornik, 1986°) is een Belgische
autodidactische regisseur, scenarioschrijver en acteur. Hij
zal eerst onder het pseudoniem Eduardo Gauvin twee
kortfilms en één langspeelfilm uitbrengen, voordat hij
zijn ware identiteit onthuld. Vanaf zijn kindertijd was
hij al geïntrigeerd door fictie om zo te ontsnappen uit
de echte wereld. Vanaf een zeer jonge leeftijd hield hij
zich al schuil in het duister van de cinemazalen, en daar
passeerde alles de revue: monsterfilms, fantasy films,
horror, sciencefiction, maar ook klassiekers met Louis
de Funès en Charlie Chaplin. Het spreekt dus voor
zich dat we in zijn werken zelfspot, het fantastische,
de zwarte humor en, natuurlijk, de horror terugvinden.
FILMO : PAPILLON NOIR (2016) – LA CARAVANE DU
CAFARD (2017) – CA TOURNE PRES DE CHEZ VOUS
(2018) – LA MARIEE ET LES MORTS-VIVANTS (2018)

Quarxx, een hyperactieve en gepassioneerde multimediakunstenaar, uit zich
creatief via fotografie, schilderkunst en film. Quarxx stelde tentoon in galeries in
grote steden over de hele wereld zoals Londen, Parijs, Sjanghai en Beijing. Net als
zijn schilderijen zitten zijn films vol ongewone en extravagante personages.
Quarxx – onvoorspelbaar, excessief en soms provocerend – is een
kunstenaar voor wie alle beelden en shots in zijn films even
belangrijk zijn. Hij begon zijn internationale carrière als
cineast met NUIT NOIRE, een donkere duik in de Parijse
underground. De korte film werd geselecteerd op een
groot aantal filmfestivals en de maker werd bekroond
als beste regisseur op het L.A Indie Film Festival. UN
CIEL BLEU PRESQUE PARFAIT, zijn korte film
uit 2015, werd geselecteerd op prestigieuze festivals
over de hele wereld zoals Sundance, ClermontFerrand, Gerardmer en Fantasia. In samenwerking
met To Be Continued, Tobina Film, Title Media,
Trangressive, Films Boutique en Cine+ regisseerde
hij in 2018 ALL THE GODS IN THE SKY, zijn
eerste lange speelfilm. De film ging in première
op het Austin Fantastic Fest en werd vervolgens
vertoond op belangrijke festivals zoals Sitges, London
BFI, Sitges, Tallin Black Nights, PIFFF (Parijs) en nu het
BIFFF. De film wordt in mei 2019 in Frankrijk uitgebracht.
Quarxx werkt momenteel aan zijn volgende speelfilm.
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FILMO : TOUS LES DIEUX DU CIEL (2018)
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Gerard Quinto (Manresa, 1978) is filmcriticus voor de
krant La Vanguardia en auteur van verschillende studies
en boeken, zoals Reservoir Dogs in de collectie van het
magazine Directed By. Hij studeerde aan de Escola
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
(ESCAC), waar hij aan zijn eerste artistieke creaties
begon. Onder het pseudoniem Gerard Normal treedt
hij ook op als muzikant met de groep Els Normals.
FILMO : 7 REASONS TO RUN AWAY (FROM
SOCIETY)

Zijn eerste langspeelfilm DARKLANDS (BIFFF 1997) won de Zilver
Méliès voor Beste Europese Fantastische Film 1997 en deed de interesse
voor genrefilms weer opleven in het Verenigd Koninkrijk. In 2002 blikt
hij SILENT CITY in, een conspiracy thriller met een stevig budget. Hij
gebruikt zijn winst om THE LAST HORROR MOVIE te financieren,
die meermaals in de prijzen viel, met onder andere een tweede
Zilveren Méliès. In 2012 trekt zijn succes de aandacht van
Hollywood producer Robert Weinbach, die hem voorstelt
om de psychologische horrorfilm SHIVER te maken, met
onder andere Danielle Harris en Casper Van Dien. Zijn
internationale carrière neemt nadien een hoge vlucht,
want in 2018 regisseert hij zowel DADDY’S GIRL en
REBORN met Barbara Crampton! Wanneer hij niet
achter de camera staat, brengt Julian internationaal
genrefilms aan de man met Jinga Films, dat meer
dan 100 films in zijn catalogus heeft, waaronder
RABIES, A SERBIAN FILM en THE HOUSE
AT THE END OF TIME. Dankzij deze zeldzame
combinatie van regisseur en sales agent bekleedt
Julian Richards een unieke positie in de filmindustrie.
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FILMO : DARKLANDS (1997) – SILENT CRY (2002) – THE
LAST HORROR MOVIE (2003) – SUMMER SCARS (2007)
– SHIVER (2012) – REBORN (2018) – DADDY’S GIRL (2018)

o

Jac

LI

ONDINE
R
L
po

De regisseur, ontwerper en multimediakunstenaar Jacopo
Rondinelli startte zijn carrière aan het begin van de jaren
90, met baantjes voor Gabriele Salvatores (NIRVANA)
en Lina Wertmüller (METALMECCANICO E
PARRUCCHIERA IN UN TURBINE DI SESSO E
POLITICA). Daarnaast maakte hij reclamecampagnes
en hij regisseerde ook reclamespots en
videoclips. RIDE is zijn eerste lange speelfilm.
FILMO : RIDE (2018)

Javi
er
R

Maar weinig cineasten tonen zo’n natuurlijk talent voor
komedie als deze man uit Barcelona, die debuteerde
met SPANISH MOVIE. Met de vier films op zijn
filmografie heeft hij bewezen dat je in Spanje wel
degelijk ongecompliceerd entertainment kunt
maken. Dit alles deed hij efficiënt en nauwkeurig,
met verhalen die de geest van Hollywood
ademen. Maar dat wisten we al, want Javier
was in 2013 present op het BIFFF met GHOST
GRADUATION, waarmee hij de Grote Prijs en
de Publieksprijs won. Het was opnieuw prijs in
2016, toen SPY TIME ook weer de Publieksprijs
kreeg! Afwachten of driemaal scheepsrecht is,
want ditmaal stelt hij SUPERLOPEZ voor …
Filmo : Spanish Movie (2009) - Ghost Graduation
(2012) - Spy Time (2015) – Superlópez
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De Frans-Marokkaanse regisseur Talal Selhami studeerde aan de
filmacademie en begon zijn carrière met het regisseren van een
reeks korte films. Een daarvan, SINISTRA (2006), maakte
een opmerkelijke tocht langs internationale festivals als
het Sitges International Fantasy Film Festival (Spanje),
Fantasia (Canada) en Screamfest L.A. (Verenigde
Staten). MIRAGES, zijn eerste speelfilm, was een
thriller in de Marokkaanse woestijn, geproduceerd
door de bekende Marokkaanse regisseur Nabil
Ayouch. De film maakte deel uit van de officiële
competitie op het Marrakech Festival, waar hij al
snel in de gunst viel van pers en publiek. MIRAGES
zette zijn internationale carrière voort in de officiële
competitie van festivals als Gérardmer en het BIFFF,
waar hij een speciale vermelding van de jury kreeg. In
2014 richtte Talal Selhami in Marokko Overlook Films
op, zijn eigen productiemaatschappij, met de vaste wil
om andere filmische uitdrukkingsvormen te ontwikkelen
en de wereld van de genrefilm te verkennen. Vervolgens
regisseerde hij ACHOURA, de eerste speelfilm over een
schepsel geïnspireerd door de Marokkaanse mythologie. De film
werd verleden jaar voorgesteld als een “work in progress” op onze
BIF Market en zal dit jaar zijn wereldpremière beleven op het BIFFF.
FILMO : MIRAGES (2011) – ACHOURA (2019)

Esteve Soler (Barcelona, 1976) is een van de meest vertaalde
en opgevoerde Spaanse toneelschrijvers van zijn generatie.
Zijn scenario’s werden in zeventien talen vertaald
en wereldwijd door meer dan zeventig regisseurs
geënsceneerd. Zijn trilogie Against Progress, Against
Love en Against Democracy – teksten die 7 REASONS
TO RUN AWAY – inspireerden – werden bekroond op
het Duitse festival Theatertreffen en kreeg prijzen als
de Serra d’Or Catalan en de Franse Godot. Zijn korte
film INTERIOR. FAMILY, geselecteerd op festivals als
Clermont-Ferrand (internationale competitie), New
York Rooftop Films (internationale competitie) en
Sitges (officiële selectie), was zijn bekroonde filmdebuut.
FILMO : 7 REASONS TO RUN AWAY (FROM
SOCIETY)
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Ed Speleers is binnenkort te zien in de Starz!-serie
OUTLANDER. Onlangs werkte hij mee aan Lars von
Triers THE HOUSE THAT JACK BUILT, naast Uma
Thurman en Matt Dillon. Ed speelde ook James Harcourt
in ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS voor
Disney en Slean in BEOWULF: RETURN TO THE
SHIELDLANDS voor ITV. Andere televisierollen zijn
Edward Seymour in Golden Globe- en Baftawinnaar
WOLF HALL (naast Mark Rylance en Damien Lewis),
twee seizoenen als Jimmy in DOWNTON ABBEY
(SAG AWARD-winnaar, Best Ensemble), en Agatha
Christie’s PARTNERS IN CRIME. Op het grote scherm
is Ed binnenkort te zien in BREATHE, naast Andrew
Garfield en Claire Foy. Hij werd in 2006 beroemd door
het titelpersonage te spelen in ERAGON. Regisseur
Stefen Fangmeier selecteerde hem na een wereldwijde
castingronde.
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FILMO : ERAGON (2006) – A LONELY PLACE TO DIE
(2011) – LOVE BITE (2012) – PLASTIC (2014) – HOWL
(2015) – REMAINDER (2015) – ALICE THROUGH THE
LOOKING GLASS (2016) – BREATHE (2017) – THE HOUSE
THAT JACK BUILT (2018) – ZOO (2018)

Jelle Stroo woont en werkt in Brussel als regisseur en
monteur. LA DEUXIEME is zijn tweede speelfilm na
EGOISTE (2015), waarvan de internationale première
plaatsvond op het Beijing International Film Festival.
FILMO : EGOISTE (2015) – LA DEUXIEME (2018)
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Regisseur, scenarioschrijver en componist Antonio Tublén
draaide een reeks korte films alvorens zich te wagen aan
ORIGINAL, zijn eerste lange speelfilm. De film ging in
première op het Tribeca Film Festival en won in 2009
de Gouden Beker voor de beste film op het Shanghai
International Film Festival. LFO, zijn tweede film,
werd in 2014 vertoond op het BIFFF en won de prijs
van het Zevende Spoor. Drie jaar later vereerde
hij ons met de wereldpremière van zijn thriller
ROBIN. Het lijkt erop dat het BIFFF sindsdien zijn
voorwendsel is geworden om films te maken, want
hij komt voor de derde keer naar het festival, ditmaal
met de venijnige, apocalyptische romcom ZOO!
FILMO : Original (2009) - LFO (2013) - Robin (2017) Zoo (2018)

Ti
m

FILMO : STAR WRECK : IN THE PIRKINNING (2005)
– IRON SKY (2012) – IRON SKY 2 (THE COMING
RACE) (2019)

o

LA

Met zijn één meter 98 maakt deze telg uit het land van duizend
meren deel uit van een bende Finse cineasten waar we op
het BIFFF van houden zoals A.J. Annila (Timo hielp hem
overigens een handje met SAUNA) en Jalmari Helander
(RARE EXPORTS). Timo Vuorensola maakte naam met
zijn underground pastiche STAR WRECK voordat hij
IRON SKY op de mensheid losliet. Deze formidabele
festivalfavoriet zette in 2012 het BIFFF in lichterlaaie
en zorgde ervoor dat onze vriend sindsdien begraven
wordt onder de projecten; of het nu gaat over de
bewerking van JEREMIAH HARM of de anthologie
FEAR PARIS (met onder meer Xavier Gens en Joe
Dante). Als hij dit jaar echter terugkeert naar het
BIFFF, dan is dat voor een zeer goede reden: IRON
SKY 2 (THE COMING RACE) is eindelijk klaar!

ORENS
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Paul Young werd in 1985 geboren als zoon van een
Amerikaanse vader en een Japanse moeder. SHEEP
IN THE NIGHT (2010), zijn afstudeerfilm aan de
kunsthogeschool van Tokyo, werd getoond op Nippon
Connection en het Japan-Filmfest in Duitsland.
Raindance noemde hem een van de ‘7 Japanse
onafhankelijke filmregisseurs die je zeker moet volgen’.
GHOST MASTER is zijn commerciële speelfilmdebuut.
FILMO : GHOST MASTER (2019)

11. HANDIGE INFORMATIE
Publieke informatie:
02/204.00.00.00.00.13 of www.bifff.net
Pers Informatie :

Jonathan Lenaerts
8 Comtessestraat van Flandre, 1020 Brussel
Tel: 02.204.00.00.14; Fax: 020.201 14.69

jonathan@bifff.net

De accreditatie formulieren

Pers en professionele ruimte

De accreditatie formulieren zijn reeds beschibaar
op onze website. Vul het online in op 31 maart 2019.
Na deze datum, 25 euro administratiekoster zullen aan u in rekening worden gebracht
voor het verkrijgen van een accreditatie.
Wij houden u per e-mail op de hoogte van de
aanvaarding van uw accreditatie aanvrag en het
type accreditatie dat u krijgt aangeboden. Aandacht, accreditatie geeft niet automatisch toegang
tot de festival sessie. Het is absoluut noodzakelijk dat u de sessies die u wilt bijwonen minstens
één dag van tevoren boekt. Aangezien het aantal beschikbare plaatsen voor geaccrediteerde
deelnemers beperkt is, kunnen we niet garanderen
dat er plaatsen beschikbaar zijn voor alle sessies.

Tijdens de gehele duur van het festival staat er een
ruimte tot uw beschikking. De permanence-pers
bevindt zich op de begane grond van de PBA, in
ROOM COUNCIL, naast de straat Ravenstein
(bekijk de kaart). Internettoegang zal beschikbaar
zijn voor badgehouders, maar het is raadzaam om
uw eigen laptop mee te nemen. Alle BIFFF-ruimte
wordt gedekt door een Wifi van BeCyber.
Pers visies
Een lijst met persvisies vindt u later op onze website of op aanvraag bij de bovenstaande contactpersonen. Gelieve er nota van te nemen dat deze
lijst nog aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

Video ruimte (voor pers en professionals)
Videoschermen zijn beschikbaar voor pers en professionele accreditatiehouders. De meeste films in het programma kunnen worden bekeken op een beveiligde server. Aangezien het aantal schermen echter beperkt is, is een
reservering vereist en behoudt de persdienst zich het
recht voor om te bepalen wie er voorrang heeft op de toegang.
Wij willen duidelijk maken dat de gastenlijst en de lijst van de verschillende jury's voorlopig is en te allen tijde kan worden aangepast.

Palais des Beaux-Arts
Revensteinstraat 23
1000 Brussels

Openbaar Vervoer

Station Brussel-Centraal
Lijn 1 & 5 : Station Centraal & Park
92 – 94, Beslissing Paleis
27 – 29 – 34 – 38 – 63 – 65 – 66 – 71 – 71N
– 95, Beslissing Bozar
Carpoolen : www.djengo.be
Auto Delen : www.cambio.be
www.villo.be

Parkeergelegenheid

Parking Albertine

Ingangen : 16 Place de la justice et Rue des Sols preferentiële rentevoet's avonds
Elke dag van 7 tot 1 uur's ochtends
2-5 minuten lope

Parking Grand Place

Ingangen : Rue du marché aux Herbes 104 et Keizerin Boulevard 104
Open 24h/24
5-10 minuten lopen

Parking Sablon-Poelaert

Place Poelaert
Preferentiële rentevoet's avonds Maandag tot zaterdaf : 7h van's ochtends tot middernacht
Zondag : 10h van's ochtends tot middernacht
15 à 20 minuten lopen

12. DANKBETUIGINGEN
Met de steun van
Instituties
La Région BruxellesCapitale / Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
La Fédération Wallonie Bruxelles (Promotion, Rayonnement et
Loterie Nationale)
Het Vlaams Audiovisueel Fonds
De Stad Brussel / La Ville de Bruxelles
La COCOF
De Vlaamse Overheid : Coördinatie Brussel
Visit Brussels / Brussels Film Office / Screen.brussels
Wallonie - Bruxelles International
Wallimage
Sabam for Culture
Le Ministère de l’emploi de la Région BRUXELLES CAPITALE,
Le Fond Maribel Social des secteurs socioculturels et sportifs des
Communautés française et germanophone,
Service Outdoor & Indoor – Opération Transport de la Ville de
Bruxelles,
Le Centre de Prêt de matériel de la Communauté française de Belgique,
Le Centre de Prêt de la Commission Communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Service général de la culture de la Communauté française de
Belgique.
Onze major sponsor
La RTBF, Classic 21 & La Trois (ainsi que La Première, Vivacité,
Pure, La Une et La
Deux)
Onze hoofdsponsors
Euromillions
The Best Western Hotel Royal Centre
Onze sponsors
La Cuvée des Trolls (Brasserie Dubuisson)
Be TV
BeCyber
Koko
Syfy
Bx1
Onze executieve sponsors
Clip Display
SNCB Europe / NMBS Europe
The Brussels Times

Belgische producenten
Potemkino
Versus Production
Wrong Men
Title Films
Oliar Films
Le Bureau de Streau
Marmalade Films
Onze Partners
Le Palais des Beaux Arts de Bruxelles
Boulevard du Polar
Geerstaecker / Le Géant des Beaux Arts
Pieter Pauwel Gallerij
Mikim FX
Fedex
BrightFish
Rent A Car / Enterprise
Ricoh
Brussels Games Festival
S.A.E. Institute
Arte Pub / Igoto
Courant 3D
Pixelixir
Shadow Film
Clari-Screen
Séma Editions
Skull
Auvicom
Bedankt aan
DE BELGISCHE FILMVERDELERS
SONY FILMS BELGIUM, THE SEARCHERS, KINEPOLIS FILM DISTRIBUTION, O’
BROTHER DISTRIBUTION, DISTRI7, CINEART, UMEDIA
HULP VAN DE AMBASSADES
KOREAN CULTURAL CENTER TO THE EUROPEAN UNION
EMBASSY OF THE ARGENTINE REPUBLIC KINGDOM OF BELGIUM
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES ARGENTINA
BLOOD WINDOW / LATIN AMERICA FANTASTIC FILM MARKET
JAPAN FOUNDATION / EMBASSY OF JAPAN
TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE IN THE EU AND BELGIUM
EMBAJADA DE ESPANA EN EL REINO DE BELGICA
HONG KONG ECONOMIC AND TRADE OFFICE / BELGIUM HONG KONG SOCIETY
POLISH INSTITUTE
SWEDISH FILM INSTITUTE
NORWEGIAN FILM INSTITUTE

ALLE BEDRIJVEN, INSTITUTIES EN ORGANISATIES DIE
ONS HEBBEN GEHOLPEN VOOR DEZE 37ste EDITIE
La confederation parascolaire, Point Culture (ulb), Arkel, Hair
Club, L’ecole de maquillage Jean Pierre Finotto, Georges stevens
cie., Cinéfétiche, Miam Miam Creative Lab, Cityclash, Propa,
IPM printing, La Cerm faculté de traduction et d’interpretation
de l’universite de Mons, Dreamscreen, Talencentrum & Ondertiteling KU Leuven Campus Brussel, VUB Faculteit Letteren, Blending game jam, Brotaru,Ludus Academy, Panoptic, Black land
studio, Futurist, Belgium Beer Race, BBUG Virtual Words, ASA,
Squidlab, Jean-Luc Maitrank, l’Institut Jeanne Toussaint, Carin,
Didier Lambert, Modern City, Shop for Geek, Badg-it, Enygma,
Dé Joueur, Alice Jeunesse, Grottes de Han, Lieteberg, Ouftivi, Pardoes, Devico, Epicanim, Libeert, Bonbone, Racontance, Courtd
mais Trash, Kino Kabaret Bruxelles.
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