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VOORWOORD

Het 4de Mundial Film Festival was vorig jaar bijzonder succesvol mede dankzij de openingsfilm-
voorstelling in de buitenlucht. 
Het bestaande samenwerkingsverband tussen Mundial Productions, Cinecitta, Filmfoyer en Open 
Doek Turnhout wordt dit jaar uitgebreid met twee nieuwe partners: Wereldpodium en Huis van de 
Wereld.
Beide organisaties hebben vanuit hun verschillende invalshoeken affiniteit met de wereldcinema.
Wereldpodium verzorgt een voor- en nabespreking bij de openingsfilm Udaan, met als thema: Azië 
tussen traditie en toekomst. Huis van de Wereld richt zich met name op het educatieve gedeelte van 
het festival. Voor het eerst wordt er een filmlesprogramma aangeboden aan middelbare scholieren. 
De vertoning van de film For a Moment Freedom wordt gebruikt als vertrekpunt voor een uitgebreide 
discussie over de problemen waarmee vluchtelingen worden geconfronteerd bij hun vertrek naar 
Europa.

Het filmprogramma van het 5de Mundial Film Festival 2011 omvat 16 films, waarvan vijf Nederlandse
premières en drie voorpremières. Tot de landelijk premières behoren de Indiase film Udaan van 
regisseur Vikramaditya Motwane, een film voor een breed publiek die herinneringen oproept 
aan Slumdog Millionaire, La Mirada Invisible van de Argentijnse regisseur Diego Lerman, een 
indrukwekkende parabel over de Argentijnse dictatuur van de jaren ’80, The Light Thief van regisseur 
Aktan Arum Kubat, een lichtvoetige komedie uit Kirgizië, My Mongolian Mother van de Chinese 
regisseur Ning Cai, met prachtige beelden van het uitgestrekte Mongoolse landschap,
Als klap op de vuurpijl presenteert het 5de Mundial Film Festival ook nog de winnende film van 
het Filmfestival in Berlijn 2011, de Gouden Beer, in een verrassingsvoorstelling. Met dank aan 
distributeur Cinèart voor hun altijd bereidwillige medewerking.

Bijzondere aandacht verdient verder de Turkse filmtrilogie Egg-Milk-Honey van regisseur Semih 
Kaplanoglu. Honey won vorig jaar de Gouden Beer in Berlijn. Dat bleek toen het derde deel van een 
trilogie te zijn. Dankzij het Eye Film Instituut is de vijf uur durende trilogie in Nederland in zijn geheel 
te bewonderen. Een unieke, eenmalige ervaring.

En wat is een Mundial Film Festival zonder muziekfilms? Twee zijn er dit jaar te zien.
Benda Bilili!, het indringende verhaal achter de Congolese muziekband Staff Benda Bilili, die op 
zaterdagavond 23 april in 013 staan, en Nomadax Tx, een echte wereldmuziekfilm over twee Baskische 
muzikanten die in alle uithoeken van de wereld met mensen muziek maken.

Bert Goessen
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Azie tussen tRADitie en tOekOmst → DO 21 ApRil
Udaan is op donderdag 21 april de openingsfilm van het 5de Mundial Film Festival. Het verhaal gaat over 
een jongen die in opstand komt tegen zijn autoritaire vader. Voor geïnteresseerde kijkers wordt de film 
omkleed met een inleidend gesprek en een nabeschouwing. Het Wereldpodium verzorgt dit programma-
onderdeel. Daarin wordt het thema ‘cultuurclash’ en de sociaal-economische veranderingen in India cq 
Zuid-Oost Azië verder uitgediept. De presentatie van de voor- en nabeschouwing is in handen van Ralf 
Bodelier.

Voorbeschouwing:

De hoofdgast is schrijfster, journalist en India-kenner Brigitte Ars. Zij publiceerde drie jaar geleden het 
boek ‘Hoe wikkel je een sari om?’. Daarin doet ze verslag van haar leven als Westerse schoondochter 
in het Indiase Bangalore. Ars is getrouwd met een Indiër uit een middenklassegezin, en staat 
daarmee dicht bij de familie die in Udaan wordt geportretteerd. Ze woont nu in Breda en werkt als 
freelance journalist voor onder meer IS en Onze Wereld. Als journalist schrijft ze regelmatig over de 
ontwikkelingen in India en Zuidoost Azië.
Met Brigitte praten we over de veranderende samenlevingen in India en Azië. Welke invloed hebben 
globalisering en economische groei op de jongere generatie? Wat doet het met de verhouding tussen 
jong en oud? In hoeverre spelen invloeden uit het Westen een rol? Is India exemplarisch voor heel Azië, 
of neemt het juist een uitzonderingspositie in? 

nabeschouwing:

Tijdens de nazit gaan we in gesprek over de film met twee of drie in Brabant wonende Indiërs. Eén van 
hen is Satish Narayanan, directeur van Techmarq Consultancy. 
Met de Indiërs praten we door over de film: is dit exemplarisch voor wat er in India speelt? Of heeft de 
filmmaker juist een uitzonderlijk verhaal verfilmd? Strookt dit met hun eigen ervaringen? Wat kunnen 
we verwachten, wanneer de economische ontwikkeling in India zich voortzet? En hoe moeten we dit 
type film duiden? Is er sprake van een nieuwe generatie maatschappijkritische Indiase films? Hoe 
wordt zo’n productie in India zelf ontvangen? Het publiek krijgt gelegenheid om vragen te stellen aan 
de Indiërs en aan Brigitte Ars.

toegang gratis. Kaartjes aan de Kasse van cinecitta

19.15 VOORbeschOuWing DOOR bRigitte ARs AuteuR VAn het bOek 
 ‘hOe Wikkel je een sARi Om?’
19.30 VeRtOning film uDAAn
21.50 pAuze
22.10  nAbeschOuWing met O.A. sAtish nARAyAnAn 
22.45 bORRel

 



5de Mundial Filmfestival • 21/04 - 27/04 • cinecitta & filmfoyer 5 

uDAAn
Jamshedpur, een industriestad in het noordoosten van India. De 17-jarige Rohan 
wordt van kostschool gestuurd en keert terug naar huis. Hij moet weer samenleven 
met zijn tirannieke vader en zijn 6-jarig halfbroertje. Ook al droomt Rohan ervan 
schrijver te worden, toch moet hij in de fabriek van zijn vader gaan werken en 
discipline kweken. Zijn vader weigert in te zien dat zijn zoon bijzondere talenten 
heeft. De relatie tussen vader en zoon wordt gewelddadiger en escaleert. Tot op 
het moment dat Rohan het niet meer pikt en in opstand komt.

Een meeslepende en aangrijpende kroniek van enerzijds een verstikkende vader-
zoon relatie, anderzijds van een bevrijdend geloof in het jeugdige eigen kunnen. 
De casting is zo perfect dat het kijken naar de acteurs alleen al een beloning op 
zich is. Debutant Rajat Barmecha als Rohan heeft de juiste mix van kwetsbaarheid 
en woede, waardoor Rohan één van ons wordt. Ronit Roy levert als vader een 
indrukwekkende prestatie, want ondanks het feit dat zijn gedrag als vader 
onmenselijk en walgelijk is, heb je uiteindelijk ook medelijden met de man. De 
uitbundige cinematografie, de muziek en de prachtige montage doen ongetwijfeld 
denken aan Slumdog Millionaire, het kassucces van Danny Boyle.

Vikramaditya Motwane is een Indiaanse filmregisseur. Behalve regisseren schreef 
hij ook scenario’s van films als Dev.D (2009) en Dhan Dhana Dahn Goal (2007). 
Zijn debuutfilm Udaan (2010) werd geselecteerd voor het filmfestival in Cannes 
2010.

regie: viKramaditya motwane
met: anand tiwari (apu), manjot singh (muninder), rajat Barmecha (rohan), 
aayan Boradia (arjun), raja hudda (viKram), ram Kapoor (jimmy), varun 
Khettry (Benoy), sumant mastKar (Kashyap), ronit roy (Bhairav), aKshay 
sachdev (shiv), shaunaK sengupta (amBer)
india → 2010 → 137 minuten

DO 21 ApRil
19:15 uuR
   →  cinecittA 1  

mA 25 ApRil
11:00 uuR
   → cinecittA 2  

Di 26 ApRil
19:30 uuR
   → filmfOyeR  

Openingsfilm / pRemièRe neDeRlAnD
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benDA bilili!
Iedereen herinnert zich nog wel het geweldige succes van de muziekdocumentaire 
‘Buena Vista Social Club’. Een groep Cubaanse muzikanten vormde op initiatief van 
Ry Cooder eind jaren negentig een band en had groot succes over de hele wereld. 
De bandleden waren toen allemaal al op hoge leeftijd en pakten hun muzikale 
loopbaan weer op. Een dergelijk nieuw succesverhaal kondigde zich vorig jaar aan 
met het verhaal van de muziekfilm/documentaire Benda Bilili!. 

Dit keer gaat het om een aantal zwaar gehandicapte muzikanten die in Kinshasa 
(Republiek Congo) onder uiterst miserabele omstandigheden op straat leven te 
midden van dakloze zwerfkinderen, die op hun beurt in hun bestaan voorzien door 
te stelen en te roven. Benda Bilili! volgt de muzikanten en de straatkinderen onder 
hun onthutsende leefomstandigheden en schroomt niet ons daarbij schrijnende 
beelden te tonen. De makers laten ons echter vooral ook de grote droom zien die 
het leven van deze gehandicapte muzikanten beheerst. Zij willen onder de naam 
Staff Benda Bilili een bandje vormen en een CD opnemen. Hun instrumenten 
zijn slecht en deels zelf gemaakt van een nylon snaar en een conservenblik. In 
ruil voor een stuk bescherming en een vonkje sociale warmte worden zij door 
de straatkinderen voortgeduwd in hun gammele invalidenkarretjes die uit oude 
onderdelen opgebouwd zijn.

Op zaterdag 23 april is de groep Staff Benda Bilili! live te bewonderen op hun 
concert in 013. Deze documentaire vertelt het verhaal achter de band.

regie: renaud Barret & florent de la tullaye
met: cuBain KaBeya, paulin Kiara-maigi, roger landu, leon liKaBu, montana, 
coco ngamBali, theo nsituvuidi, djunana tanga-suele
congo/franKrijK → 2010 → 85 minuten

zO 24 ApRil
16:15 uuR

   →  cinecittA 2   
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ciRkus cOlumbiA
Zuid-Herzegovina, 1991. Na de val van het communisme is voor Divko Buntic het 
moment aangebroken om terug te keren naar het dorp dat hij twintig jaar eerder 
gedwongen moest verlaten. Het land heeft echter een nieuwe democratische 
regering gekregen waardoor iedereen die Buntic het leven zuur maakte onder het 
communisme, plotseling is vergeven. Hij besluit met kleine pesterijen wraak te 
nemen, daarbij geholpen door zijn zwarte kat, zijn veertig jaar jongere vriendin 
en het fortuin dat hij als banneling in Duitsland vergaarde. Even lijkt dat goed te 
gaan maar dan wordt Buntic ingehaald door de realiteit. Op een nacht verdwijnt 
zijn kat, worden zijn zoon en zijn jonge vriendin verliefd op elkaar en barst 
de Balkanoorlog uit. Alles ziet er somber uit voor Divko. Maar het doet hem 
uiteindelijk inzien wat de onbewuste reden is van zijn terugkeer: het terugwinnen 
van zijn ex-vrouw Lucija.

Cirkus Columbia speelt zich af aan de vooravond van de eerste Bosnische oorlog 
en Danis Tanovic (No Man’s Land) toont met flair en precisie de onderlinge strijd 
en het vurige karakter van de bewoners. Die geven het land haar onmiskenbare 
schoonheid en rijkdom maar lijken ook haar grillige levensloop te bepalen.

Danis Tanovic (1969, Bosnië-Herzegovina) maakte veelgeprezen documentaires, 
waarvan een aantal bekroond zijn met diverse prijzen. Aan het front van Sarajevo 
was hij jarenlang cameraman voor het Bosnische leger. No Man’s Land, zijn eerste 
speelfilm, werd op diverse internationale filmfestivals bekroond en won zowel een 
Golden Globe als een Oscar voor Beste Buitenlandse Film.

regie: danis tanovic
met: miKi manojlovic, Boris ler, mira furlan, jelena stupljanin, mario 
Knezovic, milan strljic.
Bosnië-herzegovina → 2010 → 113 minuten

zO 24 ApRil
18:45 uuR
   →  cinecittA 2  

WO 27 ApRil
21:15 uuR
   → cinecittA 2  

AVAnt-pRemièRe
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incenDies
Er zijn van die films die een overrompelende indruk achterlaten. Die zich 
vastketenen in je hersenpan en niet meer loslaten. Films waarin alles klopt, ook 
al speelt het toeval een grote rol. Het Canadese Incendies, dat de publieksprijs van 
het IFFR 2011 won, is er zo één. 

De film opent met het magistrale ‘You and Whose Army?’ van Radiohead. Jongens 
met een Arabisch uiterlijk worden kaalgeschoren. Dan rust de camera op één 
van hen. Een jongen met een strijdlustige blik in zijn ogen, zijn hiel voorzien van 
getatoeëerde puntjes. Daarna verschijnt de eerste tussentitel in grote rode letters: 
Jumeaux (tweeling). De locatie verplaatst zich naar Quebec, Canada, waar de 
tweeling Jeanne en Simon het testament van hun overleden moeder doornemen 
met notaris Jean Lebel, die jarenlang haar werkgever en een goede vriend was. Jean 
maakt haar ongewone verzoek kenbaar: hun moeder wil pas een waardig afscheid 
als de tweeling twee brieven heeft overhandigd aan hun vader en broer. Een vader, 
van wie ze dachten dat hij dood was, en een broer, van wie ze niet wisten dat hij 
bestond. Simon voelt weerstand, maar Jeanne besluit naar het geboorteland van 
haar moeder te trekken (een niet nader verklaard land in het Midden-Oosten) 
om haar familie te vinden. Daar wordt ze geconfronteerd met haar tragische en 
verborgen gehouden verleden en vallen de puzzelstukjes langzaam op hun plaats. 

Incendies, gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Wajdi Mouawad, 
schippert tussen thriller en politiek- en familiedrama. Met thema’s als vergeving, 
oorlog, wreking en bezinning had de film gemakkelijk een draak kunnen worden, 
maar Villeneuve heeft een perfect gedoseerde film gemaakt.

regie: denis villeneuve
met: luBna azaBal, mélissa désormeaux-poulin, maxim gaudette, rémy girard
canada → 2010 → 130 minuten

DO 21 ApRil
19:15 uuR 

   →  cinecittA 2   

VR 22 ApRil
19:15 uuR 

   →  cinecittA 1   

zA 23 ApRil
19:15 uuR 

   →  cinecittA 1   

zO 24 ApRil
11:00 uuR
16:15 uuR
18:45 uuR

   →  cinecittA 1   

mA 25 ApRil 
18:45 uuR

   →  cinecittA 1   

Di 26 ApRil
19:15 uuR

   →  cinecittA 1   

WO 27 ApRil 
19:15 uuR

   →  cinecittA 1   
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lA miRADA inVisible
Buenos Aires, maart 1982. In de Argentijnse hoofdstad protesteren de mensen op 
straat tegen de militaire dictatuur. Tegelijkertijd begint María Teresa als lerares op 
een strenge school waar de toekomstige elite van het land studeert. Het hoofd van 
de school ziet in María Teresa de ideale collega. Hij leert haar vooral aandacht te 
besteden aan alles wat niet onmiddellijk zichtbaar is, want ook al gehoorzamen de 
studenten slaafs aan de soms absurde strenge regels van de school, toch gebeuren 
er soms dingen die niet door de beugel kunnen. Hij waarschuwt haar echter ook 
om nooit aanleiding te geven tot onrust onder de studenten. María Teresa wordt 
op die manier ‘het onzichtbare oog’ uit de titel van de film. Als ze gevoelens krijgt 
voor een van de studenten, komen er barsten in haar perfecte façade.

Regisseur Diego Lerman is erin geslaagd de onheilspellende, beklemmende 
sfeer van de eliteschool perfect weer te geven. Actrice Julieta Zylberberg zet een 
zeer geloofwaardige María Teresa neer in deze donkere psychologische thriller. 
Lerman’s film is een duidelijk parabel met betrekking tot het onzichtbare oog van 
de militaire dictatuur in het Argentinië van de jaren tachtig.

Diego Lerman werd geboren in Buenos Aires in 1976. Hij studeerde Cinema en 
Theater. Zijn eerste speelfilm, Suddenly uit 2002, was meteen een succes. De 
film werd bekroond met The Silver Leopard Award op het Locarno International 
Filmfestival. In 2008 richtte hij samen met Nicolas Avrui Campo Cine op, een 
productiehuis dat al verschillende succesvolle films heeft geproduceerd.

regie: diego lerman
met: julieta zylBerBerg, omar núñez , marta luBos.
argentinie → 2010 → 95 minuten

VR. 22 ApRil 
21.30 uuR
   →  cinecittA 2  

Di. 26 ApRil 
19.15uuR
   →  cinecittA 2  

pRemièRe neDeRlAnD
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het wereldpodium

Het Wereldpodium ... dat zijn spannende avonden in Tilburgse theaters. Avonden over mondiale 
kwesties die ons lokaal raken. Met gasten die er toe doen. Bij aankomst heten de presentatoren u 
persoonlijk welkom. U drinkt een kopje koffie, neemt plaats in de zaal en het doek gaat op. Wat volgt 
zijn twee uur aan debat, muziek, gesprek, beeld en interview over één actueel thema. In de pauze 
serveert het Wereldpodium een culinaire snack. Na afloop is het napraten aan de bar. 
Het nieuws is snel en vluchtig. Het Wereldpodium neemt de tijd. Zomaar wat avonden op het 
Wereldpodium:

•	 SCP-directeur Paul Schnabel beschouwt de groeiende kloof in onze samenleving
•	 Migranten vertellen hun levensverhaal aan de vooravond van Kerst
•	 De hulpindustrie reageert op de ‘rechtse daadkracht’ van het kabinet
•	 Kindsoldaten verhalen over hun jeugd in Sierra Leone
•	 Bioloog Marc van Roosmalen vertelt over zijn ontdekkingen in de Amazone 
•	 Importbruid Hülya Cigdem spreekt over haar verloren jeugd in Tilburg Zuid

Komende wereldpodia

zo 15 mei  → uw schroot, mijn Brood. de eerste dag van het afval
do 25 mei  → stijlvol verarmen. positieve vooruitBliK naar het einde 
  van onze welvaartsgroei
vr 17 juni → join the music. KicK-off festival mundial 
  met rocKartiest salman ahmad uit paKistan

actuele podia? waar? wie? wanneer? → KijK op www.wereldpodium.nu
meer informatie? → mail naar redactie@wereldpodium.nu
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lOlA
Mendoza vertelde onlangs op een persconferentie dat 70 procent van zijn films 
zijn geïmproviseerd en één opname meestal volstaat. Hij gelooft in improvisatie, 
intuïtie en gelukkig toeval, maar zijn briljantheid schuilt in het vermogen de kijker 
de Filippijnse realiteit bijna fysiek te laten ervaren. Je ruikt de rottige, zompige 
stank bijna, de ruis van de stad dringt door tot in je poriën. 
Ook in Lola, waarin de moesson de hoofdrol speelt. Regen ruist, roffelt, geselt 
de golfplaten daken van waterstad Malabon City. In de prachtige openingsscène 
steekt oma Lola een kaarsje aan op de plek waar haar kleinzoon is doodgestoken 
om een mobiele telefoon. De wind blaast haar kaarsje uit: een voorafschaduwing 
van Lola’s pathetische poging recht te krijgen. Het is niet dat ze haar tegenwerken, 
eerder waait haar voornemen terloops achter de horizon omdat Lola zoveel sores 
heeft: hoe betaal je een doodskist? Intussen hosselt een tweede oma erop los om 
de moordenaar vrij te krijgen. 

Lola is een ontroerende hommage aan de moeders en oma’s die in de matriarchale 
Filippijnen alles regelen. En een droef commentaar op armoede die elke moraal 
erodeert, alles reduceert tot een transactie. Erst kommt das Fressen, dann kommt 
die Moral, schreef Brecht.

Brillante Mendoza is pas op late leeftijd gaan filmen, maar maakte in korte 
tijd achteenvolgens Serbis (2008), Kinatay (2009) en Lola (2009). Hij wordt 
internationaal beschouwd als het grote Filippijnse talent.

regie: Brillante mendoza
met: anita linda, rustica carpio, tanya gomez, jhong hilario, Ketchup 
euseBio.
filippijnen → 2009 → 110 minuten

DO 21 ApRil
21:30 uuR
   →  filmfOyeR  

VR 22 ApRil
21:30 uuR
   →  filmfOyeR  
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my mOngOliAn mOtheR / engels ondertiteld

In de jaren zestig van de vorige eeuw werden ongeveer 3.000 Chinese 
weeskinderen van overheidswege naar Binnen-Mongolië gebracht om er op te 
groeien bij een Mongools gezin. De film vertelt één van die verhalen. Qiqigema 
Erji neemt, ondanks het verzet van haar man, twee weeskinderen in haar gezin 
op die mee opgroeien in het weidse grasland van Mongolië. Twintig jaar later 
krijgen de kinderen echter te horen dat ze ook biologische ouders hebben in 
Shanghai. Die biologische ouders zijn intussen uit schuldgevoel op zoek gegaan 
naar hun kinderen. Het hoofdpersonage kan echter niet wennen aan zijn nieuwe 
leefomgeving en wil zo snel mogelijk terugkeren naar Mongolië. 

My Mongolian Mother is een ode aan de moederliefde. Qiqigema’s liefde voor 
haar twee geadopteerde kinderen is immers onvoorwaardelijk en indrukwekkend 
onzelfzuchtig. De film zit vol schitterende cinematografische beelden van het 
weidse Mongoolse landschap. De wijze waarop wilde paarden worden gevangen 
en het beeld van de eenzame boom vol met reepjes stof laten een blijvende indruk 
achter. Een emotionele vertelling die menigeen zal weten te ontroeren.

regie: ning cai
met: renhua na, tumenBayaer, ha Bu ri, yi ri gui
china → 2010 → 100 minuten

VR 22 ApRil
19:15 uuR

   →  cinecittA 2   

mA 25 ApRil
13:45 uuR

   →  cinecittA 2   

pRemièRe neDeRlAnD
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nömADAk tx
De txalaparta is een Baskisch slaginstrument dat bestaat uit een aantal houten 
balken die losjes op twee houten staanders liggen en door twee spelers wordt 
aangeslagen met korte houten staven, niet als bij een xylofoon, maar met de kopse 
kant van het slaghout. In Nömadak Tx volgen we twee jonge Baskische spelers, 
virtuoos op de txalaparta, een instrument dat, en dit is uniek, vaak op de plek van 
spelen wordt gemaakt. De filmmaker reist met de muzikanten de halve wereld 
rond om samen met andere muzikanten een dialoog tussen de culturen op te 
zetten. Deze andere culturen zijn de usual suspects van de antropologische hoek 
van de wereldmuziek, de nomaden in de Sahara, de Mongoolse boventoonzangers, 
kortom mensen die aan de rand wonen, van de poolcirkel, van de bewoonde 
wereld. De txalapartaspelers doen creatieve dingen met lokale materialen en 
bouwen instrumenten uit ijs en uit steen. Er wordt gemusiceerd en dat leidt soms 
tot wonderbaarlijke combinaties en klanken. Taalbarrières spelen geen rol, want, 
u begrijpt het al: muziek is de universele taal. Nömadak Tx is daarom een absolute 
aanrader voor liefhebbers van wereldmuziek en wereldcinema.

De Baskische Igor Otzoa en Harkaitz Martínez reizen langs afgelegen lokaties 
overal ter wereld, op zoek naar nieuwe geluiden en stemmen. Elke muzikale 
ontmoeting leidt tot unieke klanken en een onvergetelijke ervaring.

regie: raul de la fuente
met: harKaitz martinez de san vicente, igor otxoa.
spanje → 2007 → 86 minuten

zA 23 ApRil
21:00 uuR
   →  filmfOyeR  

zO 24 ApRil
21:00 uuR
   → filmfOyeR  



14     5de Mundial Filmfestival • 21/04 - 27/04 • cinecitta & filmfoyer  

pOetRy
De krasse en enigszins excentrieke bejaarde Mija voedt in haar eentje haar 
zwijgzame kleinzoon Wook op. Die is vooral in de tv, zijn mobiele telefoon en 
zijn schoolkameraden geïnteresseerd en veel minder in zijn oma. Mija lijkt 
welhaast slaapwandelend door het leven te gaan. Gelaten verzorgt ze een oude, 
hulpbehoevende mopperpot. Een bezoek aan de dokter, die het begin van 
Alzheimer constateert, deert haar ogenschijnlijk nauwelijks. In een impuls geeft 
ze zich op voor een poëziecursus: het is haar droom om één keer in haar leven een 
gedicht te schrijven. Voor dichters, zo houdt de docent de klas voor, is het zaak 
om juist alledaagse dingen goed te bestuderen. Bekijk een appel alsof je hem voor 
de eerste keer ziet, en probeer de essentie te doorgronden en te beschrijven: dát 
is dichtkunst. Terwijl Mija haar ogen goed de kost geeft, lijken veel dingen in haar 
directe omgeving haar volstrekt te ontgaan. De bezorgde vader van een vriend van 
Wook drukt haar met haar neus op de harde feiten: Wook en zijn vijf vrienden zijn 
indirect verantwoordelijk voor de zelfmoord van hun klasgenoot. Om de affaire 
in de doofpot te stoppen en de moeder van het meisje af te kopen, zal ook Mija 
een aanzienlijk bedrag op tafel moeten leggen. De vraag is alleen waar de frêle 
bejaarde haar aandeel in het zwijggeld vandaan gaat halen.

Lee Chang-dong (1954, Daegu) was al een gewaardeerd romanschrijver in Zuid-
Korea toen hij op latere leeftijd de overstap naar film maakte en debuteerde met 
Green Fish. Met films als Secret Sunshine en Oasis oogstte Lee internationaal veel 
lof: voor de laatste kreeg hij de prestigieuze regieprijs van Venetië. Van 2003 tot 
2004 was hij minister van Cultuur en Toerisme in Zuid-Korea.

regie: lee chang-dong 
met: yoon jeong-hee (yang mija) ,lee david (jong wooK) ,Kim hira (mr. 
Kang),ahn nae-sang (Kim yongtaK), parK myeong-sin (heejin’s moeder)
zuid-Korea → 2010 → 139 minuten

zO 24 ApRil
11:00 uuR

   →  cinecittA 2   

mA 25 ApRil
21:00 uuR

   →  cinecittA 2   
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sOn Of bAbylOn
Noord-Irak, 2003. Voor de twaalfjarige Ahmed en zijn grootmoeder breekt een 
ongekend spannende tijd aan als zij, twee weken na de val van dictator Saddam 
Hoessein, beginnen aan een haast onmogelijke missie: het terugvinden van 
vader respectievelijk zoon Ibrahim - een soldaat van wie sinds de afloop van de 
Golfoorlog niets meer is vernomen. Liftend banen zij zich een weg door het door 
oorlogsgeweld verwoeste Irak. De twee, reizend door de indrukwekkende, voor 
de meesten onbekende landschappen van Irak, zijn vastbesloten de antwoorden 
te vinden op de vragen die zij hebben. Het wordt een zware reis vol nieuwe 
ervaringen, en emotionele en fysieke ontberingen - een reis die de harde realiteit 
van het leven in Irak in beeld brengt. Want sinds de val van Saddam zijn nog altijd 
meer dan een miljoen mensen vermist.

Vooral Yasser Talib, die met de rol van Ahmed debuteert als acteur, maakt indruk. 
Met veel nuance geeft hij gestalte aan een kind dat enerzijds overloopt van 
levenslust en enthousiasme, maar anderzijds steeds meer beseft dat de wereld een 
levensgevaarlijke plek kan zijn.

Regisseur Al-Daradji volgde in Bagdad de opleiding tot regisseur. Hij kwam in 
1995 naar Nederland, waar hij zich specialiseerde tot cameraman. Son of Babylon 
is zijn tweede lange speelfilm. Film werd bekroond op het Filmfestival van Berlijn 
en was slotfilm van het Nederlands Film Festival 2010.

regie: mohamed al-dardij
met: shehzad hussen, yassir taleeB, Bashir al-majed, salih aBdul rahman 
farhad, Kefaya daKhel Kareem, mohamed hussein jBara
iraK/uK/nederland → 2010 → 90 minuten

zO 24 ApRil
21:00 uuR
   →  cinecittA 2  

mA 25 ApRil
16:15 uuR
   → cinecittA 2  

AVAnt-pRemièRe
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Film en educatie

Het Mundial Film Festival probeert dit jaar voor het eerst jongeren in aanraking te laten komen met 
films uit de zogenaamde wereldcinema, met als doel hen na te laten denken en in gesprek te gaan over 
actuele maatschappelijke thema’s. 

Voor deze editie worden speciale schoolvoorstellingen georganiseerd van de film For a Moment 
Freedom van Arash T. Riahi. In de film worden twee kinderen gevolgd die samen met hun ooms vanuit 
Iran naar Oostenrijk proberen te vluchten. Tijdens hun vlucht worden ze opgehouden in Turkije waar 
zij moeten wachten op de juiste papieren. Daar ontmoeten zij andere vluchtelingen en worden hun 
verhalen en achtergronden uitgelicht. De film geeft een realistisch beeld over het migratiebeleid van 
Europa. Het is een toegankelijke film met een politieke boodschap, gebaseerd op waargebeurde feiten.
Bij de film zit begeleidend lesmateriaal om de film met de klas voor te bereiden en eventueel na te 
bespreken. Ook zitten er opdrachten bij die gebruikt kunnen worden voor, tijdens en na de film.

De voorstellingen vinden plaats op donderdag 21, vrijdag 22, dinsdag 26 en woensdag 27 april, in de 
ochtend en de middag. Het programma wordt verzorgd door Cindy Beck, die ook filmeducatieprojekten 
verzorgt voor Cinekid en Internationaal Film Festival Rotterdam. 
De schoolvoorstellingen worden mede mogelijk gemaakt door:

huis Van de wereld
waar het werKelijK om draait

Het huis van de Wereld maakt ruimte voor multiculturele 
ontmoeting en mondiale bewustwording. Een inspiratiebron voor 
mensen die zich willen inzetten voor een tolerante en duurzame 
wereld. Samen met partners in de stad biedt het Huis van de 
Wereld een podium voor educatie en uitwisseling, voor debat, film, 
tentoonstellingen en creatieve activiteiten. Het Huis van de Wereld 
is een plek waar Tilburgers terecht kunnen! 

Het Huis van de Wereld gaat ook zelf de stad in om initiatieven te 
verbinden en bijzondere ontmoetingen te creëren. 
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stAnD VAn De steRRen
Na Stand van de zon en Stand van de maan heeft Leonard Retel Helmrich met 
Stand van de sterren een heuse trilogie afgerond. Alleen al op basis van zijn slotfilm 
kun je rustig concluderen dat het een prestatie van formaat is. De regisseur heeft 
ruim tien jaar van zijn leven opgeofferd aan het maken van dit rijkgeschakeerde en 
intieme portret van een Indonesisch gezin, dat zich tegen de achtergrond van grote 
sociaal-politieke omwentelingen staande probeert te houden in de maatschappij. 
In dit deel is kleindochter Tari opgegroeid tot een opstandige puber. De hele 
familie ziet in dit pientere meisje de enige mogelijkheid om hun eigen status te 
verhogen en ooit de sloppenwijken van Jakarta te ontvluchten. De hele familie 
doet er alles aan om het collegegeld voor Tari’s studie bijeen te sprokkelen. Tari 
zelf besteedt haar tijd en geld liever aan haar vriendinnen en het nachtleven van 
Jakarta. Terwijl Tari worstelt met haar identiteit, volgen we ook de ontwikkelingen 
in de zoektocht van Indonesië naar een nationale identiteit. Al deze persoonlijke 
ontwikkelingen spelen zich af tegen een bredere achtergrond. Een achtergrond 
waar buren, vrienden, vriendinnen en mensen op straat, ook voldoende aandacht 
van de camera krijgen. Zelfs de dieren worden niet vergeten, met enkele bijzondere 
tracking shots van een grote, voor zijn leven vluchtende kakkerlak. Gelukkig weet 
Helmrich meestal precies op tijd weer terug te keren naar de inhoud, oftewel de 
gezichten of handelingen van de belangrijkste personen in de film.

Retel-Helmrich werkt al bijna twintig jaar als filmregisseur. De laatste tien jaar 
werd hij volledig in beslag genomen door zijn trilogie, die zowel nationaal als 
intenationaal met diverse prijzen werd bekroond.

regie: leonard retel-helmrich
nederland → 2010 → 110 minuten

DO 21 ApRil
19:30 uuR
 →  filmfOyeR 

VR 22 ApRil
19:30 uuR
 → filmfOyeR 
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tAmbién lA lluViA
De idealistische filmmaker Sebastián (Gael García-Bernal) reist naar Cochabamba, 
Bolivia om een film te maken over de verovering van Amerika door Columbus. 
Tijdens het filmen lopen de spanningen vanwege de Boliviaanse watercrisis hoog 
op. In de gelaagde speelfilm También la Lluvia lopen verleden en heden, fictie en 
realiteit door elkaar.

Sebastián is vastbesloten om met een historisch epos de mythe over het ontstaan 
van de Westerse beschaving in Amerika voor eens en voor altijd te herzien. Hij 
wil Columbus’ goudzucht en slechte behandeling van de inheemse bevolking 
blootleggen. Maar de lokale acteurs hebben andere zaken aan hun hoofd: de 
watervoorraad is volledig geprivatiseerd en verkocht aan een Amerikaanse 
multinational. Vijfhonderd jaar na de komst van Columbus vindt in hetzelfde 
gebied opnieuw strijd plaats. Dit keer over water in plaats van goud. De 
filmopnamen lopen vast en de filmmakers worden gedwongen partij te kiezen 
in het conflict. Paul Laverty, de vaste scenarioschrijver van Ken Loach plaatst 
de Boliviaanse wateroorlog van 2000 in deze sterke film tegenover Columbus’ 
kolonisatie van Zuid-Amerika in 1492. De ingenieus verweven verhaallijnen van 
También la Lluvia geven een analyse van zowel de politiek van het filmmaken als 
de erfenis van het kolonialisme.

Icíar Bollaín werd geboren in Madrid in 1967. Was aanvankelijk actrice in veel 
Spaanse films als El Sur (1983) en Malaventure (1988).In 1995 debuteerde ze met 
de film Hola, ¿estás sola? , die onmiddellijk een aantal prijzen in de wacht sleepte. 
Verder maakte ze films als Flores de otro mundo (1999) en Mataharis (2007).

regie: icíar Bollaín
met: gael garcía Bernal , najwa nimri , Karra elejalde , luis tosar , vicente 
romero, raúl arévalo, luis Bredow, carlos santos, juan carlos aduviri, 
cassandra ciangherotti.
spanje/franKrijK/mexico → 2010 → 104 minuten

zA 23 ApRil
19:15 uuR

   →  cinecittA 2   

Di 26 ApRil
21:15 uuR

   →  cinecittA 2   

AVAnt-pRemièRe
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the light thief
In een afgelegen dorp in het zuiden van Kirgizië probeert een elektricien –met 
de bijnaam ‘Mijnheer Licht’– het iedereen naar zijn zin te maken. Hij zorgt 
voor de oude mensen die dikwijls te kampen hebben met kortsluitingen, redt 
jongens uit bomen, luistert naar het gewauwel van dronkaards en knoeit met 
elektriciteitsmeters om iedereen van stroom te kunnen voorzien. Dat maakt 
hem helaas niet populair bij de autoriteiten, vooral niet bij de opportunistische 
politicus Bezkat die het land wil verkopen aan de Chinezen. ‘Mijnheer Licht’ heeft 
echter nog twee dromen: voor zichzelf dat hij –vader van vier dochters– op een dag 
een zoon krijgt en voor de mensen dat zij via windenergie eindelijk over goedkope 
elektriciteit zouden kunnen beschikken. 

The Light Thief is een visueel knappe, politieke allegorie die er in slaagt om een 
warm, geestig en uiterst charmant verhaal te vertellen. Het is een frisse mix 
van poëzie en naïviteit. De hoofdrol van de film is voor de regisseur zelf die van 
‘Mijnheer Licht’ een intrigerend personage maakt. Een parel van een film die 
tevens het affichebeeld van het 5de Mundial Film Festival oplevert.

Aktan Arym Kubat (1957) studeerde af aan de Kunstacademie in Bishkek. In 
de jaren ‘80 begon hij te werken in de filmsector. In 1995 schreef hij zijn eerste 
scenario. Met films als Beshkempir en The Swing werd hij een graag geziene gast 
op internationale filmfestivals en won hij verschillende prijzen.

regie: aKtan arym KuBat
met: aKtan arym KuBat, taalaiKan aBazova, asKat sulaimanov, asan amanov, 
stanBeK toichuBaev. 
franKrijK/Kirgizië/duitsland/nederland → 2010 → 80 minuten

zA 23 ApRil
19:30 uuR
   →  filmfOyeR  

zO 24 ApRil
19:30 uuR
   → filmfOyeR  

mA 25 ApRil
19:00 uuR
   → cinecittA 2  

pRemièRe neDeRlAnD
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tRilOgie: egg – milk - hOney
Toen vorig jaar op het filmfestival in Berlijn de film Honey de Gouden Beer kreeg, 
bleek de film het laatste deel van een trilogie te zijn, waarvan de eerdere delen 
Egg en Milk heette. Ze hebben elkaar niet nodig, zijn op zichzelf staande films, 
maar nu de trilogie is afgerond, is pas goed te zien hoe ingenieus de verschillende 
delen in elkaar grijpen en op elkaar aansluiten. Afzonderlijk zijn de films al 
bijzonder, maar als drieluik staat Kaplanoglu’s werk op eenzame hoogte, alleen 
vergelijkbaar met het oeuvre van Tarkovski, met wie hij wel vergeleken wordt. 
Het belangrijkste onderwerp van de Yusuf-trilogie (alle drie de hoofdpersonen uit 
Egg, Milk en Honey heten namelijk Yusuf) is misschien wel het verstrijken van de 
tijd, en het verlies dat daarmee gepaard gaat. Er zijn niet veel films die zo mooi de 
onomkeerbaarheid van het leven zichtbaar maken.

De films nemen je mee terug in de tijd, terug in het leven van de eerst volwassen 
(Egg), dan adolescente (Milk) en vervolgens zesjarige Yusuf (Honey). Een leven 
in flashback. Tijdens het 5de Mundial Film Festival is de trilogie eenmalig in zijn 
geheel te zien.

regie: semih Kaplanoglu
met: erdal BesiKçioglu, tülin Özen, alev uçcarer
turKije → egg/97 minuten → milK/102 minuten → honey/103 minuten

11:30 uur • egg // 13:00 uur • turKse lunch // 13:45 uur • milK
15:30 uur • pauze // 15:45 uur • honey // 17:30 uur • einde

toegangsprijs € 20,- inclusief gratis lunch.
reserveren verplicht. 

gereserveerde Kaartjes voor vrijdag 22 april 
afhalen aan de Kassa van cinecitta.

mA 25 ApRil
11:30 uuR

   →  cinecittA 1   
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uncle bOOnmee
De nieren van Boonmee zijn erg slecht en hij heeft zich teruggetrokken in 
een afgelegen huis in de jungle van Noordoost-Thailand om daar te sterven. 
Boonmee wordt verzorgd door de illegale Laotiaan Jaai. Hij krijgt bezoek van zijn 
schoonzuster Jenen zijn neef Tong. Zij komen beiden uit de miljoenenstad Bangkok 
en staan in hun leefpatroon en gevoelswereld mijlenver weg van Boonmee wiens 
gedachtegoed verweven is met spiritualiteit en reïncarnatie. 

Als het familiegezelschap ‘s avonds op het terras zit te mijmeren verschijnt 
plotseling aan tafel (de geest van) zijn overleden vrouw en later ook die van zijn 
zoon Boonsong, die lang geleden spoorloos verdween. Geheel in de geest van de 
spiritualiteit in de film verschijnt Boonsong als aapgeest. Moge dit onwaarschijnlijk 
klinken in onze Westerse oren, dan moeten we uiteraard bedenken dat we 
dit beleven in de geest van een Boeddhistische levensbeschouwing waarin 
reïncarnatie een gewone zaak van leven en dood is. Het gezelschap blikt terug op 
het leven van Boonmee en ook dat van zich zelf. Boonmee besluit zijn familie mee 
te nemen op een reis door de jungle naar een magische grot: een surrealistische 
ervaring en een magische reis begint naar de plaats waar zijn eerste leven begon. 
Winnaar Gouden Palm Cannes Film Festival 2010.

Films van de Thaise regisseur Apichatpong Weerasetkhatul staan bekend om 
hun spirituele invalshoek. In zijn films domineert de beeldtaal ten opzichte van 
de verhaallijn. Zijn films zijn veelal een mengeling van heden en verleden waarbij 
werkelijkheid en droomwereld met een milde vorm van ‘absurdisme’ door elkaar 
lopen. Dit maakt zijn films niet eenvoudig toegankelijk.

regie: apichatpong weerasethaKul
met: thanapat saisaymar, jenjira pongpas, saKda KaewBuadee, natthaKarn 
aphaiwonK, geerasaK Kulhong, KanoKporn thongaram, samud Kugasang, 
wallapa mongKolprasert, sumit sueBsee, vien pimdee.
thailand → 2010 → 113 minuten

zO 24 ApRil
13:45 uuR
   →  cinecittA 2  

WO 27 ApRil
19:15 uuR
   → cinecittA 2  
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Open Doek vertoont al jaren inspirerende 
fi lms. Vanaf april 2011 verschijnen de meest 
interessante titels ook op dvd. Je herkent 
ze aan het Open Doek Approved-label.

for a moment,
freedom
een film van arash t. riahi

11€

For a Moment, Freedom
Ook verkrijgbaar in 2011:
El ultimo verano de la boyita, City of Life and Death
Te koop via www.opendoek.be
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FILMs

uDAAn pAginA  5

benDA bilili! pAginA  6

ciRkus cOlumbiA pAginA  7

incenDies pAginA  8

lA miRADA inVisible pAginA  9

lOlA pAginA  11

my mOngOliAn mOtheR pAginA  12

nOmADAk tx pAginA  13

pOetRy pAginA  14

sOn Of bAbylOn pAginA  15

stAnD VAn De steRRen pAginA  17

tAmbien lA lluViA pAginA  18

the light thief pAginA  19

tRilOgie egg- milk-hOney pAginA  20 

uncle bOOnmee WhO cAn RecAll his pAst liVes pAginA  21

Open Doek vertoont al jaren inspirerende 
fi lms. Vanaf april 2011 verschijnen de meest 
interessante titels ook op dvd. Je herkent 
ze aan het Open Doek Approved-label.

for a moment,
freedom
een film van arash t. riahi

11€

For a Moment, Freedom
Ook verkrijgbaar in 2011:
El ultimo verano de la boyita, City of Life and Death
Te koop via www.opendoek.be
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pROgRAmmA 5De munDiAl film festiVAl

CINECITTA → willem ii straat 29, tilBurg  
reserveren 013 542 13 79
toegangsprijs € 7,50 // maandag € 4,00
trilogie € 20,00 inclusief gratis lunch 

FILMFOYER → schouwBurgring, tilBurg
reserveren 013 543 22 20
toegangsprijs € 7,50 // filmfoyerpas € 6,00
cKv/cjp € 5,50

CINECITTA 1 CINECITTA 2 FILMFOYER

donderdag 21 april
19.15uur uDAAn / openingsfilm incenDies
19.30uur stAnD VAn De steRRen
21.30uur lOlA
vrijdag 22 april
19.15uur incenDies my mOngOliAn mOtheR                
19.30uur stAnD VAn De steRRen
21.30uur lA miRADA inVisible lOlA
zaterdag 23 april
19.15uur incenDies tAmbien lA lluViA
19.30uur the light thief

21.00uur nOmADAk tx

21.30 uur VeRRAssingsfilm 
winnaar berlijn 2011

zondag 24 april
11.00uur incenDies pOetRy
13.45uur uncle bOOnmee
16.15uur incenDies benDA bilili!
18.45uur incenDies ciRkus cOlumbiA
19.30uur the light thief
21.00uur sOn Of bAbylOn nOmADAk tx
maandag 25 april
11.00uur uDAAn
11.30uur tRilOgie 1 : egg
13.45uur tRilOgie 2: milk my mOngOliAn mOtheR
15.45uur tRilOgie 3: hOney
16.15uur sOn Of bAbylOn
18.45uur incenDies
19.00uur the light thief
21.00uur pOetRy
dinsdag 26 april
19.15uur incenDies lA miRADA inVisible
19.30uur uDAAn
21.15uur tAmbien lA lluViA
woensdag 27 april
19.15uur incenDies uncle bOOnmee

19.45uur VeRRAssingsfilm 
winnaar berlijn 2011

21.15uur ciRkus cOlumbiA


