
3e Internationale 
Jeugd Film Festival

Jaar 3, Editie 1 - Juni 2018
Bewaar exemplaar Van 1 tot 5 juni in Huis Der Zotheid!

Oplage 10.000 stuks
Voorjaarseditie *

www.jeugdfilmfestival.nl25 Internationale Films 
Kijk op pagina 2 en 3 voor het complete 
programma met daarin alle workshops, 
films, korte films en documentaires. 
(pag. 2 en 3)
11 Jaar Rotterdam Swim
Je bent pas een Rotterdammer als je de 
golven van de Maas hebt getrotseerd. 
Schrijf je in! (pag. 4)

Dutch Design Month 2018
DDM2018 staat in het teken 
van Human vs Robot. Wil je ook 
een evenement organiseren? 

Meld je dan vandaag nog aan! (pag. 4) 
Haringvlietparty 2018
Kom op 17 en 18 juni naar de Haringvliet-
party voor de traditionele binnenkomst 
van het eerste vaatje haring. (pag. 4)

HUIS DER ZOTHEID
di-zo van 11:00-18:00

Haringvliet 401 
NL 3011 ZP, Rotterdam

010 751 4980

Donner adv-FF [Huis der Zotheid] - 23062016.indd   1 23-6-2016   09:46:12

Filmtheater

Huis Der  
Zotheid

www.jeugdfilmfestival.nl/keuze

Welk thema wil jij in 2019?
Jij en bezoekers aan het IJFF kunnen net als vorig jaar via onze website laten weten 
wat voor jeugdfilms zij in 2019 willen zien. Jij kunt hierbij kiezen uit!

A. De Grote Stad B. Oorlog, Vrede  
en Schoonheid

C. Mensen, Dieren en 
Planten

Alléén tijdens het IJFF

EEN ROTTERDAMMERTJE OF  
LIMONADE VOOR 1 EURO 

www.huisderzotheid.nl/ijff

Jeugd.TV
Het IJFF begint op 1 juni haar eigen 
jeugd kanaal en iedereen kan films up-
loaden (pag. 1)
Workshops
Op zaterdag 1 en zondag 2 juni organise-
ren wij de workshop Maak Je Eigen Film.  
Schrijf je op tijd in er is voor slechts 25 
jongeren een plek. (pag. 2)

 Sinds 2016 organiseren wij jaar-
lijks het Internationale Jeugd Film Festi-
val. Met dit festival vragen wij aandacht 
voor de positie van jongeren in binnen- 
en buitenland. Net als in voorgaande 
jaren mocht het publiek ook dit jaar weer 
het thema kiezen. 
 Dit jaar heeft de overgrote meer-
derheid gestemd op ‘Leven Met Een 
Beperking’. Dit onderwerp gaat mij net 
als het thema ’Aarde, Lucht en Water- 
verontreinging’ van vorig jaar aan het 
hart. Tenslotte horen wij elke dag over de 
talloze problemen waarmee mensen met 
een visuele, auditieve, cognitieve en/of 
fysieke beperking op zowel professioneel 
als persoonlijk vlak hebben te kampen. 
 Er is echter ook een heel ander en 
veel positiever verhaal dat ik als grond-
legger van de Wereld Gehandicapten 
Dag graag eens bij je onder de aandacht 

breng. Ik weet namelijk uit eigen erva-
ring dat gehandicapten met de juiste 
hulpmiddelen veel meer kunnen dan 
menigeen denkt.

Gehandicapten kunnen  
zoveel meer

 Dit jaar laten wij daarom 25 films 
en documentaires zien waarbij succes, 
afzien, toewijding, volharding en op zijn 
tijd ook teleurstelling, blijdschap en hu-
mor centraal staan en ik beloof je dat 
je na het zien van deze prachtige films 
voortaan heel anders kijkt naar mensen 
met een beperking!

Erik van Loon 
Internationaal Jeugd Film Festival

3e Internationale 
Jeugd Film Festival

WWW.JEUGDFILMFESTIVAL.NL
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Thema 2018:

30 Internationale films, documentaires en workshops om kinderen kennis te laten maken met  
andere kinderen, gebeurtenissen, gewoonten, culturen, religies, etc.

3e Internationale Jeugd Film Festival 

Leven Met Een Beperking

 Vanaf 1 juni start het Internatio-
nale Jeugd Film Festival met haar eigen  
online Jeugd.tv kanaal en iedereen kan 
hier tegen betaling van € 1,- per maand 
onbeperkt films uploaden en bekijken. 
 Vanzelfsprekend worden alle aan-
geboden films eerst beoordeeld en in-
dien nodig van een kijkadvies voorzien 
alvorens de films daadwerkelijk online 
komen. De films worden gecatalogi-
seerd naar thema, soort, herkomst, 
etc. Opdat iedereen snel zijn of haar 
favoriete programma’s kan terugvinden. 
 Maak je dagelijks films en wil je 
graag je eigen kanaal op Jeugd.tv dan 
kan dat al voor een paar euro extra.

www.jeugd.tv

Jeugd.tv

IJFF begint 
haar eigen 
TV kanaal

Zomer
Universiteit
Nederland

ZOMER UNIVERSITEIT N
ED

ERLAND

Vijftien leuke en inspirerende zomer colleges  
van elk twee uur voor jeugd van 10-14 jaar!

www.zomeruniversiteit.nl
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vergaderen - concerten - lezingen - boeken - films - exposities - festivals

 Stichting More Deeds organiseert 
alweer voor het derde opeenvolgende 
jaar het Internationale Jeugd Film Festival 
in literair café Huis Der Zotheid in hartje  
Rotterdam.
 Huis Der Zotheid biedt haar ruimte 
gratis aan en speciaal voor het IJFF wordt 
de zaak helemaal omgebouwd tot filmthe-
ater. Zelfs het personeel werkt die dagen 
belangenloos voor het IJFF. Zonder deze 
steun zou het festival simpelweg niet kun-
nen bestaan. Sommige theaters vragen 
bijvoorbeeld per voorstelling honderden 
euro’s voor zaalhuur en/of personeel-
sinzet. 
 Overigens kost het vertonen van 
een film alleen al enorm veel geld. Zo 
moet men eerst van alle producenten de 
vertoningsrechten zien te bemachtigen. 
Als dit gelukt is kan men de films daad-
werkelijk kopen dan wel huren, filmkaart-
jes drukken en starten met de promotie 
van de films door middel van bijvoor-
beeld deze krant, posters, social media, 
persberichten, etc. 
 Dit jaar moest men voor de rechten 
zelfs een Spaanse, een Franse en een 
Japanse tolk/vertaler inschakelen en 
voor één van de films is men zelfs naar 
Madrid afgereisd. 
 Voor dit en heel veel andere zaken 
vraagt het IJFF elk jaar tevergeefs sub-
sidies aan bij de gemeente Rotterdam. 
Dat is dan ook de reden dat voor het 
eerst Rotterdam niet meer opgenomen 
is in de naam van het festival met als 
als voordeel dat het IJFF net als het 
rondreizend theaterfestival De Parade 
vanaf 2019 hoogstwaarschijnlijk een 
rondreizend festival wordt. 

www.auris.nl

Speciaal
voor gehoor, 

spraak en
taal

Very Important Puber
De leukste boekenserie voor jongeren!

Paperback: €12,50   eBook: €4,99
www.veryimportantpuber.nl

van auteur Merlien Welzijn

www.Based-Inn.nl 



Zondag 3 Juni
15:00-16:41 

La Historia de Jan
Documentaire, Spanje, 2016, Bernardo Moll Otto

Geachte lezer, 

Vrijdag 1 Juni

Zaterdag 2 Juni

 Jacob is een klunzige tolk 
gebarentaal in New York City. Ook al 
spreekt hij twee talen, zijn persoonlijke 
en professionele leven zitten vol met 
belachelijke misverstanden. 
 Hij raakt voortdurend terecht in 
ongemakkelijke situaties waar hij maar 

geen vat op schijnt te krijgen. 

Volg Jacob, Kayla en Shawn op: 
www.TheMessengerASL.com 

#doof, #gebarentaal

19:00-20:00

Don’t Shoot The Messenger
Webserie, USA, 2014, Craig Fogel en Maleni Chaitoo

 De vrienden Anita, Rita, Ricardo en Andrés 
hebben het Syndroom van Down en zitten al meer 
dan 40 jaar op dezelfde school. Na al die jaren 
raken ze een beetje uitgekeken op deze veilige en 
vertrouwde omgeving. 
 Ondanks de jarenlange training die ze kregen om 
‘verantwoordelijke volwassenen’ te worden, blijven  
ze tot hun grote frustratie afhankelijk van anderen.
 Ze verlangen ook naar vrijheid op een meer 
persoonlijk niveau. Zo willen Anita en Andrés 
trouwen en een gezin stichten. Helaas is de 
maatschappij waarin ze leven niet toegerust om 
tegemoet te komen aan hun verlangen. 
#syndroom van down 
Met dank aan: Toksjoo ‘’Op Zuid’’

20:00-21:20

Los Niños / The Grown Ups
Documentaire, Chili, 2017, Maite Alberdi

 Na een snowboardongeluk belandt 
Valentin in een rolstoel. Om te leren 
omgaan met zijn handicap stuurt zijn 
moeder hem naar een theaterkamp voor 
gehandicapten. 
 Tijdens het zomerkamp valt hij voor 
zijn verzorger Mira. Maar Mira heeft al 
een vriendje... Toch besluit Valentin de 
strijd aan te gaan met zijn gezonde, 
succesvolle en knappe rivaal Marc. 

 Vol enthousiasme bieden Luke 
en Titus zichzelf aan als handlangers. 
En dan ontdekt Valentin dat zijn 
metgezellen weliswaar gehandicapt 
maar beslist niet dom zijn. Om Mira’s 
hart te winnen, bedenken zij samen een 
plan...

#rolstoel
Met dank aan: Goethe Institut Rotterdam

17:00-18:35

Vielen Dank für nichts
Film, Duitsland, 2014, Stefan Hillebrand, Oliver Paulus

 Ben en Rose zijn kinderen uit twee 
verschillende tijdperken die stiekem 
wensen dat hun leven anders is. Ben 
verlangt naar de vader die hij nooit 
heeft gekend, terwijl Rose droomt van 
een mysterieuze actrice wier leven ze in 
haar plakboek beschrijft. 

 Wanneer Ben een raadselachtige 
aanwijzing ontdekt en Rose een 
verleidelijke kop leest, gaan beiden op 
zoek naar wat ze missen. Voor de rol van 
Rose deden 200 dove kinderen auditie. 
#doof, #slechthorend
Met dank aan: Vorm & Decor

17:00-18:56

Wonderstruck
Film, USA, 2017, Todd Haynes

 Niemand verwacht veel van Christy 
Brown, een jongen met hersenverlamming, 
geboren in een Ierse familie uit de 
arbeidersklasse. 
 Hoewel Christy een spastische 
quadriplegic is en in essentie verlamd is, 
treedt er een wonderbaarlijke gebeurtenis 
op als hij op vijfjarige leeftijd de controle 
over zijn linkervoet demonstreert door met 
krijt een woord op de vloer te krabbelen. 

 Met hulp van zijn moeder en zijn 
vastberadenheid overwint Christy zijn 
handicap om schilder, dichter en auteur 
te worden.
 De British Film Institute heeft My 
Left Foot gewaardeerd als de 53e beste 
British film van de 20e eeuw. De film heeft 
verder talloze prijzen gewonnen waaronder 
2 oscars en 3 nominaties
#spastisch #quadriplegic

20:00-21:43

My Left Foot
Ierland, 1989, Jim Sheridan

17:00-17:39

King Gimp
Documentaire, USA, 1999, 

Susan Hannah Hadary

 De achtjarige Jacob heeft het 
moeilijk op school. Hij zit in een klas 
met horende kinderen. Alhoewel hij 
probeert te leren liplezen, heeft hij 
moeite om begrepen te worden. Hij kent 
gebarentaal, maar zijn klasgenoten 
helaas niet.
 Hij verlangt ernaar gewoon 
geaccepteerd te worden als een 

doorsnee kind, maar dat gebeurt 
niet. Zijn leraar raadt zijn ouders een 
dovenschool aan. Jacob’s moeder is het 
daarmee eens, maar zijn vader staat 
erop dat Jacob bij de horende kinderen 
blijft omdat Jacob steeds bekwamer zal 
worden in het liplezen. 
 Om aan zijn problemen te ontkomen 
kijkt Jacob in zijn vrije tijd naar het 

komische tv-programma SuperDeafy dat 
speciaal voor dove kinderen is gemaakt 
en dankzij dit programma fantaseert 
hij de superheld SuperDeafy te zijn en 
dankzij de ingebeelde superkrachten 
overwint hij al zijn problemen.

#doof, #gebarentaal
Met dank aan: B-Unified

15:00-16:19

No Ordinary Hero: The SuperDeafy Movie
Film, USA, 2013, Troy Kotsur

The Silent Child 
USA, 2017, Chris Overton

Maatschappelijk werkster Joanne be-
reidt Libby voor op haar 1e schooldag.

Smile Pinki 
USA, 2008, Megan Mylan

Een Indiaas kind krijgt een operatie 
om haar hazenlip te genezen.

13:00-13:50

Shorts

09:00-12:00

Workshop Filmen
Dag 2

13:00-14:20

Special People
Film, GB, 2007, Justin Edgar

 De geboorte van Jan veranderde het 
leven van zijn ouders. Het onverwachte 
nieuws dat Jan het syndroom van Down 
heeft, bracht zijn vader ertoe een blog 
te schrijven over zijn zoon om zo zijn 
eigen angsten te overwinnen.
 Deze film, het resultaat van die blog 
en die filmpjes gedurende 6 jaar, vertelt 
ons een verhaal over het overwinnen en 
accepteren van optimisme, gevoel voor 
humor en tederheid.
#syndroom van down

Met vooraf korte film tbv Galerie 
Atelier Herenplaats

So Much Yellow 
USA, 2017, Erica Milsom

Een roadtrip verandert een familie. 

09:00-12:00 | € 25,-

Workshop Filmen
Dag 1

 Op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni organiseren wij een tweedaagse workshop 
filmen. Tijdens deze workshop leer je onder begeleiding van Erik van Loon en Mascha 
Legel van Cam On Wheels een korte film te maken. De resultaten worden op de 
slotavond vertoond. Let op! inschrijven is verplicht en maximaal 24 deelnemers!

 Op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni organiseren wij een tweedaagse workshop 
filmen. Tijdens deze workshop leer je onder begeleiding van Erik van Loon en Mascha 
Legel van Cam On Wheels een korte film te maken. De resultaten worden op de 
slotavond vertoond. Let op! inschrijven is verplicht en maximaal 24 deelnemers!

  Jasper is een filmmaker die op 
het punt staat van een zenuwinzinking. 
Zijn laatste hoop is het creëren van een 
filmisch meesterwerk in een verwaarloosd 
Londens gemeenschapscentrum.
 Jasper streeft ernaar een 
waarheidsgetrouwe film te maken van 
de eigen ervaringen van de jongeren uit 

de wijk. Uiteindelijk hebben de kinderen 
echter een ander idee over de film die ze 
willen maken over hun eigen leven. 
 De veelbekroonde film kreeg het 
controversiele kijkersadvies “bevat  
gehandicapten thema’s”. 
#rolstoel
Met dank aan: Avalon Complete Safety

 King Gimp volgt het leven van 
kunstenaar Dan Keplinger uit Towson, 
Md., die de harde realiteit van een 
hersenverlamming overwon om een 
bekroond kunstenaar. 
 Gefilmd in de loop van 13 jaar 
- vanaf het moment dat hij zich als 
12-jarige student zich inschreef voor 
een speciale school voor gehandicapten 
- tot zijn afstuderen aan de Towson 
University met een diploma Massa 
Communicatie. 
 Dan is getrouwd en is momenteel 
een gevierd kunstenaar en veel  
gevraagd spreker.

#spastisch #quadriplegic

WWW.JEUGDFILMFESTIVAL.NL/PROGRAMMA

 Op deze twee pagina’s vind je informatie over de 25 films en documentaires die 
wij dit jaar binnen het thema Leven Met Een Beperking voor je hebben uitgekozen!
Bij elke film vind je een korte omschrijving en een #aanduiding om je te helpen  
bij het maken van een goede fllmkeuze.
 Voor filmkaarjtes, kortingen, trailers en aanvullende informatie verwijzen wij 
jou graag naar www.jeugdfilmfestival.nl. 
 De toegangsprijzen en de verschillende manieren waarop je korting kunt 
krijgen, vind je ook boven het programma op de achterzijde van deze krant. 
 Deze krant is met uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle 
gepubliceerde data tot stand gekomen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. 

16:00-17:00 | Gratis

Opening
Erik Van Loon



Maandag 4 Juni

 Deze innemende roadmovie 
draait om de fysiek beperkte twintigers 
Lars, Philip en Jozef die een voorliefde 
hebben voor wijn en vrouwen. Het eerste 
proeven ze met plezier maar het tweede 
hebben ze nog nooit mogen smaken. 
 Onder het mom van een wijntour 
reizen de drie naar Spanje om hun 
maagdelijkheid te verliezen. Niets zal 
hen tegenhouden. 
 Ze wonen echter nog bij hun ouders, 
en worden door hen verzorgd. Hun 

eerste probleem is proberen het echte 
doel van hun vakantie voor hun ouders 
te verbergen en de tweede is het vinden 
van een geschikte verpleegkundige/
chauffeur voor hun reis. 
 Het feit dat Jozef bijna volledig 
blind is, Philip door een dwarslaesie 
zijn handen en armen nauwelijks kan 
gebruiken en Lars terminaal ziek is 
speelt geen enkele rol!

#blind, #rolstoel, #verlamd

18:00-19:55

Hasta La Vista
Belgie, 2011, Geoffrey Enthoven

 Deze sportdocumentaire is een 
van de boeiendste sportfilms ooit. De 
spannende documentaire concentreert 
zich op de atleten van het Amerikaanse 
rolstoel-rugbyteam die hebben 
deelgenomen aan de Paralympics van 
2004. De wedstrijdelementen, gefilmd 
vanuit rolstoelhoogte, zijn verpletterend 
en weten de opwinding van de sport 
goed over te brengen. 
 Ondanks de uiteenlopende 
redenen voor hun handicap blijken de 

jongens te worden verenigd door hun 
passie voor deze agressieve sport. In 
speciaal ontworpen rolstoelen gaan de 
deelnemers elkaar te lijf.
 Zonder valse sentimenten toont 
de film daarnaast ook het persoonlijk 
leven en de emotionele ervaringen van 
de spelers. Murderball brengt daarmee 
op indringende wijze de problemen aan 
het licht waarmee mensen kampen die 
lijden aan quadriplegie. 
#dwarleasie, #rolstoel

20:00-21:28

Murderball
USA, 2005, Henry Alex Rubin

 Ben is een aan lager wal geraakte 
gepensioneerde schrijver. Hij heeft een 
nieuwe baan nodig en volgt een cursus 
van zes weken om verzorger te worden. 
 Na zijn cursus succesvol doorlopen 
te hebben krijgt hij een baan als 
verzorger van de 18-jarige Trevor die 
lijdt aan de spierziekte van Duchenne.
 Trevor is een angstige jongen 
met een fascinatie voor toeristische 

attracties langs de weg. Samen gaan 
zij op reis naar ‘s werelds diepste put. 
 Na de reis gaat Ben weer schrijven. 
Zijn roman gaat over Trevor. Op Trevor’s 
21e verjaardag treft Ben hem dood aan 
in zijn kamer. Zijn nieuwe verzorger ligt 
er huilend naast.

#spierziekte van Duchenne

15:00-16:37 | Gratis

The Fundamentals of Caring
Film, USA, 2016, Rob Burnett

19:00-19:52

Into The Wind
Documentaire, Canada, 2010,  
Ezra Holland and Steve Nash

 Je neemt het leven niet al te 
serieus als je 17 bent en soms doe je 
dan domme dingen zonder na te denken 
over de gevolgen... 
 Wat Ben betreft, die belandt door 
een ernstig ongeluk met een incomplete 
dwarslaesie in het ziekenhuis. Hij kan 
niet meer lopen, hij kan zichzelf niet 
meer wassen en hij heeft voortdurend 
zorg nodig.

 Als hij uiteindelijk in een revalidatie-
kliniek belandt, kan hij samen met 
anderen weer gaan werken aan zijn 
toekomst. 
 De regisseur Grand Corps Malade  
is overigens een Franse slam-zanger en 
in 1997 raakte hij zelf door een ongeval 
verlamd en na een lange revalidatie kon 
hij beetje bij beetje herstellen.
#rolstoel, #dwarsleasie

20:00-21:20

Patients
Film, France, 2017, Grand Corps Malade en Mehdi Idir

 Gebaseerd op een New York Times 
bestseller, vertelt Wonder het ongelooflijk 
inspirerende en hartverwarmende 
verhaal over de 10 jarige August 
Pullman. Een jongen met een zeldzame, 
aangeboren aangezichtsafwijking. 
 Doordat August veel operaties 
moet doorstaan, krijgt hij van zijn 
moeder thuisonderwijs. 
 Als hij tien wordt besluiten 
zijn ouders hem naar een reguliere 
basisschool te sturen, maar daar blijkt 
niet iedereen blij met het uiterlijk van 
August...
#misvorming
Met dank aan: Merlien Welzijn

17:00-18:53

Wonder
Film, USA, 2017,  
Stephen Chbosky

 Into The Wind is een documentaire uit 2010 
over Terry Fox. Toen Terry 18 was, werd er kanker 
bij hem geconstateerd. Zijn rechterbeen werd 
vijf centimeter boven de knie geamputeerd. 
 Drie jaar later besloot Fox om aandacht 
voor (bot-)kanker te vragen en fondsen te 
gaan werven voor onderzoek door vanaf de 
Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan 
4.000 mijl te gaan rennen. Elke dag een 
marathon.
 Na tweederde van de route te hebben afgelegd 
werden er 143 dagen na de start opnieuw tumoren 
bij hem ontdekt en kon hij niet meer verder rennen.
Fox stierf op 22-jarige leeftijd. 
#amputatie, #kanker 
Met dank aan: Ottobock Benelux

 Op driejarige leeftijd stopt de 
energieke babbelaar Owen plots met 
praten. Autisme doet hem wegglijden 
in een donkere, afgesloten wereld. Er 
lijkt geen weg terug. 
 Totdat zijn vader ontdekt dat zijn 
zoon alle animatiefilms van Disney uit 
z’n hoofd kent, en zo de wereld voor 
zichzelf begrijpelijk heeft gemaakt. De 
tekenfilms hebben een weg vrij gemaakt 
die lang als afgesloten werd beschouwd. 
 De film volgt de inmiddels 
jongvolwassen Owen, die op het punt 
staat om begeleid te gaan wonen. 
Eerlijk en tegelijk inspirerend portret 
van autisme, vol fraaie animatie-
sequenties die laten zien hoe eenzaam 

en onbegrepen mensen met autisme 
zich vaak voelen. 
 Owen en de wereld rondom 
hem leren elkaar begrijpen. Met zijn 
uitgebreide arsenaal aan verhalen en 
dialogen maakt Owen zich klaar om de 
uitdagingen die het leven voor hem in 
petto heeft het hoofd te bieden.
#autisme

13:00-14:41

Life, Animated
Documentaire, USA, 2016, Roger Ross Williams

Dinsdag 5 Juni

 Tegen de adembenemende achter-
grond van de Himalaya volgt Blindsight 
het aangrijpende verhaal van zes Tibe-
taanse tieners. Ze proberen de Lakpha 
Ri te beklimmen, een bergkam van wel 
7 kilometer hoog, aan de noordkant van 
de Mount Everest.
 De tocht wordt extra bemoeilijk 
door het feit dat ze alle zes blind zijn. Ze 
worden geholpen door Sabriye Tenber-
ken, een eveneens blinde Duitse maat-
schappelijk werker, tevens oprichter van 
de eerste school voor blinden in Lhasa. 
De groep wordt helaas niet door ieder-
een even hartelijk ontvangen want veel 
Tibetanen beschouwen blinden als door 
demonen bezeten...
#blind
Met dank aan: Vrouwendag Rotterdam

17:00-18:34

Blindsight
Film, UK, 2006, Lucy Walker

 Tijdens het 
3e Internationale 
Jeugd Film Festival 
leren kinderen op 
2 en 3 juni van 
09:00 tot 12:00 
in groepjes van 
vier een korte film 
te maken. 
 De resultaten 
van deze workshop 
worden op de 
slotavond in dit programma getoond. 
Let op! inschrijven vooraf is verplicht en maximaal 24 kinderen kunnen meedoen.  

 Ayaka is een verpleegster. Op 
haar 23ste verjaardag valt ze van de 
4e verdieping van haar flat. Ze overleeft, 
maar is nu vanaf de taille verlamd. In 
het ziekenhuis heeft ze het moeilijk met 

haar toestand. Ze klaagt voortdurend 
tegen haar moeder en het ziekenhuis-
personeel. Ayaka verbetert echter door 
te communiceren met andere mensen 
in rolstoelen en door brieven uit te wis-

selen met haar grootmoeder. Ze leert 
hoe ze haar leven positief kan leven van 
Shota, een rockmuzikant die ook in een 
rolstoel zit. 
#dwarsleasie, #rolstoel

15:00-16:30

Mango and the red wheelchair
Film, Japan, 2015, Shigeo Nakakura

 Deze documentaire-film vertelt het 
verhaal van een in Montreal gevestigde 
theatergroep van twintig acteurs die re-
peteren voor het sprookje The Princess 
and the Frog. Alle acteurs hebben een 
verstandelijke beperking.
 Hoofdrolspeler is Ray-Man, een 
jong-volwassene met het syndroom van 
Down. 
 De film volgt de persoonlijke wor-
steling van de cast terwijl zij zich sa-
men met de regisseur Dr. Stephen Snow 
voorbereiden op het stuk. Snow is een 
ervaren theaterregisseur bij het Center 
for the Arts aan de Concordia University.

#ontwikkelingsstoornissen, #down, 
#autisme, #schizofrenie

 De 15 jarige Leonardo is blind. Hij 
wil graag onafhankelijk zijn, maar zijn 
overbezorgde moeder laat hem niets 
alleen doen. Op school laat zijn beste 
vriendin Giovana hem ook geen enkele 
ruimte. 
 Als Gabriel bij hem in de klas komt, 
verandert alles. Leo en Gabriel worden 
dikke vrienden maar Giovana is jaloers 

en bovendien stiekem verliefd op Ga-
briel. De aantrekkingskracht tussen de 
jongens groeit. Leo vindt het gedrag van 
Giovana erg vervelend maar wordt zich 
ook steeds meer bewust van zijn eigen 
gevoelens voor Gabriel...

#blind

20:00-21:36

The Way He Looks
Film, Brazilie, 2014, Daniel Ribeiro

13:00-14:19 

The Frog Princes
Documentaire, Canada, 2011, Omar Majeed, Ryan Mullins

19:00-20:00

Korte Rotterdamse Films
6 korte films van Rotterdamse kinderen

FACEBOOK.COM/JEUGDFILMFESTIVAL.NL / TWITTER.COM/JEUGDFILM
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DOE MEE!

Voor Schoon Water

Dutch Design Month Dutch Design Month 
December 2016 - Rotterdam

www.dutchdesignbattle.com
www.facebook.com/dutchdesignbattle / Proud member of the World Design Battle

Participate  
and win

a Dutch Design Month  

Designer in Residence  

Programme from  

december 1st till 24th in  

Rotterdam

How can we make our 
lives robot-proof?

Your answer is important to us!

10 contenders will be invited to  
the final at november 16th.

There will be three rounds: 
Round 1 - Juni 1 till September 30  

First and last day to complete application

Round 2 - October 15 

Announcing the 10 nominees

Round 3 - November 16 

The Dutch Design Battle 

Start here!

DUTCH
DESIGN
BATTLE
2018

Deadline, 30 September 2018

 De 3e Dutch Design Month van 
1 tot 24 december 2018 staat in het 
teken van Human vs Robot. 
 Ben je designer, architect, grafisch 
vormgever, mode of industrieel ontwerper, 
verzamelaar of gewoon liefhebber van 
design en wil je tijdens de Dutch Design 
Month ook een evenement (lezing,  
workshop, presentatie, open studio, film, 
expositie, tour, talkshow, etc) organiseren 
meld je dan vandaag nog aan via  
www.dutchdesignmonth.com.
 Voor het tweede jaar op rij 
organiseert de Dutch Design Month 
ook de Nederlandse editie van de World 
Design Battle. Dit jaar staat de volgende 

vraag centraal: 

How can we make our  
lives robot-proof?

 Deelnemen aan de Dutch Design 
Battle kan tot 30 september 2018 
en de competitie staat ook open voor 
kinderen.
 Verder organiseert de Dutch Design 
Month vanaf september - verspreid door 
de stad - wekelijks lezingen over design 
om Rotterdam, haar ondernemers, 
ontwerpers, inwoners etc enthousiast 
te maken voor de Dutch Design Month 
2018.

Oproep

Dutch Design  
Month 2018

Wereld Gehandicapten Dag 2018

 Sinds 2008 organiseert Erik 
Van Loon van Stichting More Deeds 
jaarlijks de Rotterdam Swim. Met deze 
jaarlijkse zwemtocht van 3 km rond 
het Noordereiland in hartje Rotterdam 
halen de zwemmers geld op voor de 
organisatie van de jaarlijkse UN Wereld 
Water Dag (www.wereldwaterdag.nl) 
en UN Wereld Gehandicapten Dag 
(www.wereldgehandicaptendag.nl). 
De afgelopen tien jaar heeft men ook 
gezwommen voor de Voedselbank 
Rotterdam. 

Je bent pas een  
Rotterdammer als je de  

golven van de Maas  
hebt getrotseerd

 Ben je ouder dan 12 jaar en wil 
je Solo of samen met andere in een 
Team of Estafette voor schoon water 
of gehandicapten Rotterdam Swim 
zwemmen. Dan kan dat via www.
rotterdamswim.com/inschrijven.
 Let op! de Rotterdam Swim kent 
een lange traditie waarbij wetsuits niet 
zijn toegestaan, deelnemen belangrijker 
is dan winnen en waarbij de laatste 
deelnemer altijd traditioneel door de 
laatste deelnemers met een sprong in 
de rivier wordt binnen gehaald. 

Pas op vóór plagiaat!

Pas op voor plagiaat!

11 jaar 
Rotterdam 

Swim

09:00 30 10:00 30 11:00 30 12:00 30 13:00 3014:00 3015:0030 16:0030 17:0030 18:00 30 19:00

Zaterdag 
2 juni

Zondag 
3 juni

Maandag 
4 juni

 
Vrijdag 
1 juni

Workshop 

Maak je eigen film

€ 25,-

 
Opening

Sponsors 
HUIS
DER

ZOTHEID

Dinsdag 
5 juni

30 22:00

Keep Rolling
Stefan Hillebrand 
Duitsland, 2014

Don’t Shoot 
The Messenger

Craig Fogel
USA, 2016

The Grown Up’s
Maite Alberdi 
Chili, 2017

Smili Pinki + 
The Silent Child
Megan Mylan + 
Chris Overton

The SuperDeafy 
Movie 

Troy Kotsur  
USA, 2013

Wonderstruck
Todd Haynes  
USA, 2017

My Left Foot
Jim Sheridan 
Ierland, 1989

Special People
Justin Edgar
GB, 2007

So Much Yellow + 
La Historia de Jan

Erica Milsom, USA, 2017 + 
Bernardo Moll, Spanje, 2016

King Gimp
S.H. Hadary
USA, 1999

Murderball
Henry Alex Rubin 

USA, 2005

Hasta La Vista
Geoffrey Enthoven 

Belgie, 2011

Life, Animated
Roger Ross Williams 

USA, 2016

The Fundamentals Of 
Caring (gratis)

Rob Burnett 
USA, 2016

Wonder
Stephen Chbosky  

USA, 2017

Patients
Grand Corps Malade 

France, 2017

Into The Wind
Steve Nash 

Canada, 2010 

The Frog Princes
Omar Majeed, Ryan Mullins

Canada, 2011

Mango And The Red 
Wheelchair

Shigeo Nakakura  
Japan, 2015

Blindsight
Lucy Walker  
UK, 2006

The Way He Looks
Daniel Ribeiro
Brazilië, 2014

Rotterdam 
Short

Programma

17 en 18 juni

Haringvlietparty 2018
Op zaterdag 17 en zondag 18 juni organiseert Huis Der Zotheid  

weer de jaarlijkse Haringvlietparty!

Haringhappen op de Haringvliet, 1937

Zaterdag:
13:00-13:30 feestelijke binnenkomst 
van de eerste haring
14:00-17:00 haring kaken voor 
volwassenen en allerlei leuke oud-
Hollandse spelletjes voor kinderen 
zoals o.a. Haringhappen, Ezeltje Prik, 
Zaklopen, Steltlopen, Blikgooien, 
Sjoelen, Blikgooien en Spijkerpoepen!
Zondag:
10:00-12:00 Haringontbijt
16:00-17:00 Haringvliet Concert 

Locatie
Alle films worden vertoond in Huis Der Zotheid 
op Haringvliet 401 in Rotterdam. De locatie is 
makkelijk bereikbaar per trein, metro en tram. 

Contact
info@jeugdfilmfestival.nl / 010 751 4980
Prijzen
- Alle films kosten € 6,- tenzij anders vermeld.  

Voordeelpasssen 
- Dagkaart € 20,- 
- Tien strippen kaart € 40,- 
- Onbeperkt € 75,-

Korting 
- jongeren op het voortgezet onderwijs betalen € 5,-  
- kinderen op de basisschool betalen € 4,- per film

Ontdek je buren
Straatdiner, spelletjesdag, 
opknapactie... ontdek je 

buren tijden een zelfgekozen 
straatactiviteit. Opzoomer Mee 
helpt met een bijdrage van 

maximaal 200 euro.

Kijk op opzoomermee.nl of bel 010 213 10 55

4th Of July Festival

Protestsongs
 Op de grootste nationale feestdag 
van de Verenigde Staten van America 
organiseren wij sinds 2017 de 4th Of 
July Festival. 
 In America wordt Independence Day 
gevierd met grote parades, barbeques, 
picknicks, honkbalwedstrijden, vuurwerk 
en andere grote publieke- en privégele-
genheden zie www.4thofjulyfestival.com.
 In Nederland organiseren wij net als 
vorig jaar een concert met vooraf een 
BBQ en na afloop de film Born on the 
Fourth of July. De hoofdact dit jaar is 
Blind Vertrouwen een band die met hun 
protestliederen de maatschappij op de 
hak. Thema dit jaar March For Our Lives!

4TH OF JULY FESTIVAL
March For Our Lives

WWW.4THOFJULYFESTIVAL.COM
BUY YOU TICKETS AT

Second Edition


