SOMNIO Filmfestival presenteert een speciaal
familieprogramma in Alkmaar en Bergen
Dit jaar heeft SOMNIO Filmfestival voor het eerst een speciaal programma samengesteld voor
families! Films waar je met het hele gezin heen kunt en geprogrammeerd op tijden die voor gezinnen
haalbaar zijn. Dit programma is samengesteld omdat we kinderen (en hun ouders natuurlijk) kennis
willen laten maken met de iets minder commerciële filmproducties. Want er wordt nog zoveel moois
geproduceerd anders dan door de grote Hollywood filmstudio’s!
Twee familieprogramma’s
Er zijn dit jaar twee familieprogramma’s samengesteld.
Familieprogramma A bestaat uit de films:
Monster of Nix van Studio Rosto (een sprookjesachtige animatiefilm die kunstenaar Rosto
maakte voor zijn zoon Max en waarvoor Terry Gilliam en Tom Waits rollen inspraken.
Monster of Nix won prijzen op verschillende filmfestivals);
Freekje Engel van Annelies Heesakkers & Franka Stas (een documentaire die ons het leven
toont van Freekje en haar drang om, zoals ze zelf zegt, ergens bij te willen horen);
De Zwemles van Danny de Vent (animatiefilm over Jonas die zijn allereerste zwemles krijgt).
Familieprogramma B bestaat uit de films:
Volgens de vogels van Linde Faas (een prachtige, met de hand getekende animatiefilm. Dit
eindexamenwerk werd in 2008 onder andere bekroond met de St. Joostpenning);
OMENAMEHU van Michiel van de Weerthof (korte komische film die de kunstenaar zelf
omschrijft als: een non-infotainment kleuterprogramma dat ook voor volwassenen leuk is!);
The Origin of Creatures van Floris Kaayk (animatiefilm/sciencefiction. In een
postapocalyptische wereld leeft tussen de brokstukken van een verwoeste stad een kleine
groep wezens die de laatste restjes van de mensheid vormen. Een intrigerend en fascinerend
taferelen zonder geweld);
Messa di Voce van Jaap Blonk en Golan Flong (registratie van een - onder andere - muzikale
performance die heel grappig is);
Een bizarre samenloop van omstandigheden – Joost Reijmers (in een absurde hink-stapsprong door de vaderlandse geschiedenis zorgen drie volledig afzonderlijke incidenten tot
een explosieve climax in hartje Amsterdam);
Jacco’s film van Daan Bakker (film waarin de tienjarige Jacco ons meeneemt in zijn kleurrijke
belevingswereld. Vol enthousiasme vertelt hij over zijn vrienden, vriendinnen, interesses,
dagelijkse bezigheden en niet te vergeten: de wonderen der natuur).
Familieprogramma A
Zaterdag 22 september in CineBergen: 13.30 – 14.33 uur
Zondag 23 september in Unieke Zaken: 11.00 – 12.03 uur
Familieprogramma B
Donderdag 20 september in Unieke Zaken: 19.00 – 20.00 uur
Zondag 23 september in CineBergen: 13.00 – 13.51 uur
Kosten en kaarten
Kinderen met ouders: € 5,Kaarten voor de twee programma’s zijn op de festivallocaties te koop.
Meer informatie op: www.somniofilmfestival.nl

