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Openingstijden
Zaterdag 23 sept 12.30 — 01.00
Zondag 24 sept  10.00 — 21.00

Locatie
Het Bassin, Maastricht (Sphinxkwartier)
> Parkeren? Parking Frontensingel of Q-Park Bassin

Prijzen
Toegang terrein gratis
Shortdocs € 4
Features  € 7
Passe-Partout € 22.50
Masterclass (22/9) € 75
Foodgarden Coin € 2.40
> Online tickets via www.docfest.eu/tickets
> Of direct kopen aan de festivalkassa (PIN Only)
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‘All docs, all days 
with your very own

Passe-Partout.’
Only €22.50 > www.docfest.eu/tickets
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‘Pure, tasty food
in the Docfest
Foodgarden.’

Coin €2.40 > At the Docfest cash register



Welkom bij Docfest 
2017! De derde editie in 
het Sphinxkwartier van 
Maastricht en een aantal 
van de documentaires is 
wederom gratis!

In deze programmafolder vind je alle info 
over het opmerkelijke documentaire film 
festival met bijzondere mini-cinema’s, 
ont-moetingen in een reuzenstoel, vier 
talkshows gepresenteerd door Docfest 
ambassadeur Floortje Dessing, (h)eerlijk 
en puur eten in de intieme foodgarden, de 
masterclass, VR, een workshop animatie 
speciaal voor kids, diverse performances 
voor jongeren en studenten, muzikale 
optredens en een mindfulle yogasessie. 

Dit alles in het teken van ontroerende, 
aangrijpende, inspirerende, emotionele, 
mooie en grappige documentaires. Echte 
verhalen over echte mensen. Wie ben je? 
Wat is jouw verhaal? Wat is jouw swag? 
Documentaires die je raken. Verhalen die de 
moeite waard zijn. Om te delen, te begrijpen, 
te voelen, over te praten. Kleinmenselijk 
maar groots. Beleef nieuwe ontmoetingen 
en prikkel je innerlijke nieuwsgierigheid.

Welkom bij Docfest!

Richard Dols
Mede-initiatiefnemer & artistiek leider Docfest

Welcome to Docfest 
2017! The third 
edition in Maastricht’s 
Sphinxkwartier and some 
of the documentaries are 
again free!

In this guide you will find all the information 
about this remarkable documentary 
film festival with special mini-cinemas, 
meetings in a giant chair, four talkshows 
presented by Docfest ambassador Floortje 
Dessing, honest and pure food in the 
intimate food garden and festivalhart, the 
masterclass, VR, an animation workshop for 
kids, various performances for young people 
and students, musical performances and a 
mindful sunday moring yoga session.
 
You’ll experience moving, engaging, 
inspirational, emotional, beautiful and 
funny documentaries. Real stories about 
real people. Who are you? What is your 
story? What is your swag? Documentaries 
that move you. Stories that are worth it. To 
share, to understand, to feel, to talk about. 
Small-scale with great context. Experience 
new encounters and stimulate your inner 
curiosity.

Welcome to Docfest!

Richard Dols
Co-founder & artistic director Docfest

De derde editie van 
Docfest, documentary 
film festival.
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Programma Zaterdag 23/9
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Programma Zondag 24/9
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Programmakaders
‘Travel with a cause’ Door Floortje Dessing 
Films die ons meenemen naar plekken 
waardoor we nieuwe inzichten krijgen. 
Ontmoet mensen die grenzen over gaan 
om hun doel te bereiken of veiligheid 
zoeken. Films that take us to places that give 

us new insights. 

YoungDocs i.s.m. o.a. United World College
Documentaires die in de belevingswereld 
van jongeren zitten. Voor jongeren tussen 
de 12 en 18 jaar. For ages 12 through 18.

 
DocKids i.s.m. o.a. Cinesud
Een selectie films en activiteiten voor 
kids van 8 tot 12 jaar. Ook leuk voor de 
ouders! For ages 8 through 12.

Thema’s
‘Calling Europe’ i.s.m. Europe Calling
Europa heeft de stad Maastricht de 
laatste 25 jaar gevormd. Documentaires 
die Europa in een ander daglicht stellen. 
Europe has shaped the city of Maastricht in 
the last 25 years. Enjoy documentaries that put 
Europe in a different light.

Regio
Een blik op de verhalen in de (grens-)
regio. Bijzondere verhalen zoals 
Onderkomen en Les Enfants du Hasard. 
Putting the crossborder Euregion in the 
spotlight. Remarkable stories like Onderkomen 
and Les Enfants du Hasard.

Horizon
De zoektocht naar verbreding van het 
eigen panorama. Films zoals 0,03 
seconde, Cucli & The Origin of Trouble 
The search for an ever expanding horizon. 
Films like Cucli, The Origin of Trouble and 0,03 
Seconde.
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0,03 Seconde
Suzanne Raes (2017)
Nederlands gesproken | Engels ondertiteld | 90 min

0,03 seconde geeft een indringende inkijk in de 
wereld van topsport, waarin talent, gedrevenheid 
en afzien alles betekenen, maar geen enkele 
garantie op succes bieden. De internationale 
concurrentie is gigantisch. De verschillen zijn 
miniem, de gevolgen enorm. Net wel betekent 
eeuwige roem, net niet een roemloze afgang. 0.03 
sec provides an intriguing view into the world of top 
sport, which implies talent, drive and despise everything, 
but does not provide any guarantee of success.

City of Ghosts
Matthew Heineman (2017)
Engels gesproken | Engels ondertiteld | 90 min

Een weergaloze real-life thriller over een groepje 
studenten in Raqqa, die meemaken hoe IS hun 
stad overneemt. Als de vriendengroep besluit 
om de wereld te laten weten wat er in hun stad 
gebeurt, worden ze helden tegen wil en dank. 
Matthew Heineman focuses his camera on the heroic 
citizen-journalists of Raqqa is Being Slaughtered Silently 
(RBSS), who take great risks in order to document 
Islamic State atrocities in their home city. It follows the 
perilous journey of RBSS members as they continue their 
work, even in the face of insurmountable odds.

Cucli
Xavier Marrades (2016)
Spaans gesproken | Engels ondertiteld | 17 min

Film over vrachtwagenchauffeur Ramon, die 
na de dood van zijn echtgenote een eenzaam 
bestaan leidde, samen met zijn bejaarde ouders. 
Totdat hij in de kelder van zijn huis een gewonde 
jonge witte duif aantrof. Hij vertelt hoe hij voor 
het dier zorgde en hoe de twee langzamerhand 
aan elkaar gewend en gehecht zijn geraakt. Ramon 
lives with his parents, although he is away most of the 
week working as a truck driver. These are long and lonely 
trips until he meets a very special companion that 
changes everything. Cucli tells a story about love and 
companionship after death and its transformative effect. 
How through memories, the supernatural can find its 
way into our mundane lives.

Clacton-on-Sea
Luc Vrijdaghs (2017)
Engels gesproken | Engels ondertiteld | 27 min

Hoe kon het gebeuren dat Engeland voor de 
Brexit stemde? In de kleine kuststad Clacton-
on-Sea, reflecteert barbier Susan over de grote 
Europese vraagstukken zoals de migratiecrisis, 
moslimextremisme, economisch verval en de 
positie van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte 
van de Europese Unie. How could it happen that the 
UK voted for Brexit? In Clacton-on-Sea, a small seaside 
town, barber Susan and her clients reflect on current 
European issues like migration, religious extremism, 
economic decline and the position of the UK vis-a-vis 
the EU.

Documentaires

za 23/9 13.30 & 17.00 De Tribune
zo 24/9 16.45 De Tribune

za 23/9 15.30 Lumière 4
zo 24/9 14.00 Lumière 4

za 23/9 14.45 & 18.45 The Eye
zo 24/9 16.15 The Eye

za 23/9 13.45 & 17.45 The Eye
zo 24/9 12.15 & 15.45 The Eye

Nederlandse Première

Travel
with a 
Cause

Europe
Calling
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L’eau Sacrée
Olivier Jourdain (2016)
Frans gesproken | Engels ondertiteld | 60 min

Het heilige water uit de titel verwijst naar 
Kunyaza — de vrouwelijke ejaculatie. De 
extravagante radiopersoonlijkheid Vestine wil 
er het fijne van weten en wil bovendien dat 
deze Rwandese seksuele traditie in ere wordt 
gehouden. The Sacred Water in the title refers to 
Kunyaza — the female ejaculation. The extravagant star 
of radionights, Vestine, is intrigued by the legend and 
wants to preserve this sexual tradition.  She also works 
to preserve the Gukuna ritual, in which young women 
prepare for sex using herbs and massage.

De Haas en de Schildpad
Nuri Akalin (2017)
Turks gesproken | Nederlands ondertiteld | 15 min

Wat als je moet vluchten uit je eigen land en 
je tijdens je lange tocht heel wat grenzen bent 
gepasseerd? En uiteindelijk in Nederland welkom 
bent? Kun je dan in vrijheid leven? Of wordt je 
vrijheid dan alsnog beperkt? What if you need to flee 
out of your own country and you crossed many borders 
during your journey? And you are finally welcome in the 
Netherlands? Does this mean you can live in freedom? 
Or not? 

Kinneke Jezus
Luca Meisters (2017)
Nederlands gesproken | 10 min

Drie meisjes doen hun eerste communie. Ze 
vertellen over hun geloof anno 2017. Hoe gaan 
de witte jurk, het springkasteel en de hostie 
hand in hand? Een filminstallatie die gemaakt 
is als schoolproject op de Regie Opleiding van 
de Toneelacademie Maastricht. Three girls are 
celebrating their first Holy Communion. They talk about 
their faith in the modern era. How do the white dress, the 
bouncy castle and the host fit together?

De verrezen Christus
Henk Kroese (2017)
Nederlands gesproken | 5 min

In ‘De verrezen Christus’ volgen we kunstenaar 
Jo Havenith uit in Elkenrade die een grote wens 
in vervulling ziet gaan: hij mag een heuse 
fresco realiseren in de Jezuïetenkapel te Sittard. 
A documentary about the artist Jo Havenith from 
Elkenrade, whose wish to create a true fresco in the 
Jesuitchapel in Sittard comes to fruition.

zo 24/9 12.15 Lumière 5 & 14.15 The Eye
za 23/9 15.00, 16.45 & 18.30 Foyer
zo 24/9 13.45, 16.45 & 18.30 Foyer

za 23/9 doorlopend Foyer
zo 24/9 doorlopend Foyer

za 23/9 15.30 & 19.00 De Tribune
zo 24/9 14.15 & 19.00 De Tribune

Nederlandse Première

Travel
with a 
Cause

Student

Student

Storytellers
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Het Meisje van 672K
Mirjam Marks (2016)
Nederlands gesproken | Engels ondertiteld | 18 min

Een ‘coming of age’ film over de eigenzinnige 
15-jarige Annegien uit Utrecht die met haar 
creatieve talent opvalt in het virtuele landschap 
van Youtube en Instagram. Met haar persoonlijke 
en kunstzinnige uitingen bereikt ze meer 
dan 672.000 volgers. Een droom voor alle 
Instagrammers. A coming of age film about the quirky 
15-year-old Annegien from Utrecht, the Netherlands, 
whose creative talents draw ample attention in the 
virtual landscape of YouTube and Instagram.

Ma Fille Nora
Jasna Kraijnovic (2016)
Frans gesproken | Engels ondertiteld | 16 min

Hoe ziet het leven van een moeder eruit nadat 
ze een brief vindt waarin haar oudste dochter 
schrijft dat ze naar Syrië is afgereisd om deel te 
nemen aan de heilige strijd tegen ongelovigen? 
What happens to a mother when she receives a letter 
from her eldest daughter, who writes that she has gone 
to Syria to take part in the holy fight against the infidel? 
Samira allows the camera to observe her as she is 
questioned. She answers honestly, explaining that it’s 
as if she’s only now hearing what her daughter had been 
saying, between the lines.

Mijn Reis
Julie Trösch (2017)
Nederlands gesproken | 16 min

Deze film gaat over een meisje met een 
beperking. Dit weerhoudt haar echter niet om 
haar angsten onder ogen te zien en normaal te 
functioneren in de samenleving. This film is about 
a girl with a limitation, but this does not stop her facing 
her fears. In this documentary this girl takes another 
step trying to fit in to the current society.

Les Enfants du Hasard
Thierry Michel & Pascal Colson (2017)
Frans gesproken | Engels ondertiteld | 100 min

In het kleine dorpsschooltje van Cheratte nabij 
Luik, waar zich oude steenkoolmijnen bevinden, 
beëindigen enkele migrantenkinderen bijna hun 
lagere school bij juf Brigitte, een dynamische 
onderwijzeres. ‘Les Enfants du Hasard’ volgt deze 
kinderen in hun dagelijkse leven, gedurende 
het schooljaar. In the small local school of Cheratte, 
a former mining town, 11-year old students with an 
immigrant background are coming to the end of their 
primary school education with Brigitte. She is a dynamic 
teacher whose particular pedagogical approach aims to 
give these pupils a firm foundation to build on in this 
constantly changing world. 

za 23/9 15.30 Lumière 4
zo 24/9 16.30 Lumière 4

za 23/9 15.30 Lumière 4 & 19.45 The Eye 
zo 24/9 14.00 Lumière 4 & 18.15 The Eye

za 23/9 13.30 & 17.30 Container Cinema
zo 24/9 18.00 Container & 12.30 De Tribune
zo 24/9 14.30 tijdens YoungDocs Lumière 4

zo 24/9 12.15 Lumière 4 & 14.15 The Eye

Nederlandse Première

Nederlandse Première

Young
Docs

Travel
with a 
Cause

Student

Europe
Calling
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Onderkomen
Jacqueline van Vugt (2017)
Nederlands gesproken | Engels ondertiteld | 90 min

Deze lokale documentaire vertelt het verhaal 
van drie Afghaanse jongens, die na het vervallen 
van hun Ama-status in Limbo belanden, 
worden opgevangen door drie gepensioneerde 
Maastrichtenaren. In alle onzekerheid zoeken ze 
samen naar een toekomst en identiteit. This local 
documentary tells the story of three Afghan boys who — 
after their ‘Ama-statuses’ are revoked — find themselves 
in Limbo and start an uncertain search for their futures 
and identities. 

Niemandsland
Lina Hamer, Sanya Schreuder & Derk Sternvers (2017)
Nederlands gesproken | Nederlands ondertiteld | 16 min

Een hartverwarmende documentaire waarin je 
kennis maakt met vier kinderen die wonen in een 
asielzoekerscentrum (AZC). Vanuit een speelse 
omgeving, vertellen zij hoe het is om te wachten 
en te wonen in een niemandsland. A heartwarming 
documentary about four children living in a Dutch 
asylum seekers centre. From a child’s perspective they 
tell us how its like to live and wait in a ‘no mans land’.

Ode
Naomi Steijger, Luca Meisters, Sofie Kramer
en Mark Lindeman (2017)
Nederlands & Italiaans gesproken en ondertiteld | 16 min

Studenten Naomi, Luca, Sofie & Mark vertrokken 
naar Rome om uit te vinden wat de historische 
rijkdom voor weerslag heeft op de stad. Terug in 
Nederland besloten ze dit filmisch vorm te geven 
door een vergelijking met de stad Rotterdam. 
Students Naomi, Luca, Sofie & Mark travelled to Rome 
to find out what kind of effect its riches have on the 
city. Back in the Netherlands they decided to make a 
cinematic comparison to modern Rotterdam.

Rocknrollers
Daan Bol (2016)
Nederlands gesproken | Engels ondertiteld | 25 min

Sia (15), Bas (14) en Vince (13) zijn beste vrienden 
die samen al jaren in de rockband Morgana’s 
Illusion spelen. Wanneer Sia depressief raakt, 
staat de toekomst van de band op het spel. 
Ontroerend coming of age-verhaal over de 
gevolgen van een depressie en de heilzame, 
helende werking van muziek en vriendschap. Sia 
(15), Bas (14) and Vince (13) are three best friends who’ve 
been playing for years in the rock band Morgana’s Illusion. 
When Sia ends up in a depression, the future of the band 
is at stake. A lively youth rockumentary about friendship, 
growing up and the power of music.

za 23/9 15.45 & 18.15 Container Cinema
zo 24/9 13.45, 16.15 & 18.30 Container Cinema
zo 24/9 15.30 Lumière 5

za 23/9 doorlopend Foyer 
zo 24/9 doorlopend Foyer

za 23/9 21.00 Lumière 1 & 2 
zo 24/9 19.00 Lumière 4

zo 24/9 14.30 Lumière 2 & 17.15 The Eye

Wereldpremière

Young
Docs &

DocKids

StudentStudent
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Safari
Ulrich Seidi (2016)
Duits, Engels & Afrikaans gespr. | Nederlands ondertiteld | 91 min

Een vakantiefilm over moord, zo noemt Ulrich 
Seidl zijn documentaire over de trofeejacht van 
blanke toeristen in Afrika. In gestileerde tableaus 
brengt hij deze stuitende, zinloze moordpartijen 
in beeld terwijl de jagende vakantiegangers 
zich van geen kwaad bewust zijn. A holiday video 
about murder, is how Ulrich Seidl characterized his 
documentary on white trophy-hunting tourists in Africa. 
Seidl documents these revolting, random killings in 
stylized tableaus as the white holiday hunters blithely go 
about their murderous business.

Surrounded by Life
Leven om me heen
Laura Huygen (2017)
Nederlands gesproken | 9 min

Toen Francois 24 jaar was, verloor hij zijn zicht. 
Voor de jongeman uit Maastricht zorgde dit 
ervoor dat hij gedeeltelijk zijn zelfstandigheid 
kwijtraakte. Elke dag streeft hij er naar om toch 
zoveel mogelijk zelf te doen. When Francois was 24 
years old, he lost his sight. This made the young man 
from Maastricht lose some parts of his independence. 
Every day, he strives to have the most amount of 
independence possible and he embraces it wherever he 
can find it. Tip: ga ook naar Notes on Blindess

Swagger
Olivier Babinet (2016)
Frans gesproken  | Engels ondertiteld | 84 min

Een Franse documentaire waarin 11 tieners uit 
een van de meest verouderde voorsteden in 
Frankrijk praten over hun dromen en doelen. Ze 
hebben "swag" - een bepaalde casual coolness 
-, een positieve houding en de perfecte outfit. 
Zij zijn niet geïnteresseerd in het aannemen 
van een slachtofferrol en tonen hun identiteiten 
en ambities met trots. They have ‘swag’ – a certain 
casual coolness. On top of that, a positive attitude and 
the perfect outfit. Eleven teenagers from one of the 
most rundown suburbs in France, just 15km from Paris, 
where the ‘whites’ live. They talk about their dreams and 
goals. Despite all the problems with their origins and 
environment, they want to get on in life. And look good.

The Origin of Trouble
Tessa Louise Pope (2016)
Nederlands & Engels gesproken | Nederlands ondertiteld | 30 min

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van een 
afwezige vader? Regisseuse Tessa Pope gaat de 
confrontatie met haar verleden aan en onderzoekt 
de complexe band met haar vader. What causes a 
father to be absent and what are the consequences of 
his absence? Director Tessa Pope confronts her past and 
deals with the complex relationship with her father.

za 23/9 15.45 Lumière 5 & 18.15 Lumière 4
Intro by Mark Vluggen (Editor in chief lumiere.nl) 

za 23/9 14.15, 15.00, 16.45, 19.15 Container Cinema 
zo 24/9 doorlopend Container Cinema

za 23/9 13.30 Lumière 4 & 18.15 Lumière 2  
zo 24/9 16.30 & 18.45 Lumière 2

Nederlandse Première

Young
Docs

StudentEurope
Calling

za 23/9 14.00 Lumière 5     16.45 The Eye
zo 24/9 12.00 Lumière 4     13.15 & 19.00 The Eye
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Tussen de Schijnwerpers
Anne van Helvoort (2016)
Nederlands gesproken | 32 min

Documentaire over de befaamde Maastrichtse 
Toneelacademie door de ogen van het personeel. 
In een afstandelijker wordende wereld zijn zij 
een klein eilandje van gemoedelijkheid. Hoe 
zien zij hun studenten? Vinden ze hun werk nog 
wel leuk? Documentary about the Toneelacademie in 
Maastricht, seen through the eyes of its staff. In an ever 
distantiating world they spot a small island of joviality. 
How do they view their students? Do they still enjoy their 
work?

Über Drück
Sebastian Binder (2016)
Duits gesproken | Engels ondertiteld | 13 min

Iedereen kent het, iedereen heeft het. Geen druk 
op de ketel betekent stilstand. Niettemin is de 
druk altijd te groot. Druk is niet tastbaar maar 
grotendeels transparant. Als de druk aanwezig is, 
is hij voelbaar. Über Druck zoekt op cinematische 
wijze manieren om hier in het dagelijkse leven 
mee om te gaan. Een verhaal over waarheid, 
persoonlijkheid en verrassingen. Everyone knows 
it, everyone has it. No pressure in the kettle means 
deadlock. Nevertheless it always seems too strong. 
Pressure is not tangible, pressure is mostly transparent. 
But if it is high enough it is noticeable. Über Druck 
cinematically searches for its manners in our everyday 
life. It shows truth, personality and surprise.

Zwarte Limburgers
Hans Heijnen (2017)
Nederlands gesproken | 51 min

De levensverhalen van vier bevrijdingskinderen 
die zijn geboren uit kortstondige relaties van 
Limburgse meisjes met Afro-Amerikaanse 
soldaten. Vanwege hun afkomst en donkere 
huidskleur werden zij nooit helemaal 
geaccepteerd door hun omgeving. In de loop 
van hun leven kregen ze bijna allemaal last 
van identiteitsproblemen. The life stories of four 
‘liberation children’ who are born out of the brief 
relationships between Limburgian girls and Afro-
American soldiers. Due to their heritage and dark 
complexion they were never truly accepted in their 
communities. Later in life, identity struggles arose.

1 minuutjes
Te zien op  zon 24/9  12.00  De Tribune
Te zien op  zon 24/9  14.30  Lumière 2

Korte betoverende verhalen voor 
kinderen waar volwassenen ook van 
genieten. Docfest heeft vijf 1 minuutjes 
geselecteerd die tijdens de première 
van de DocKids en YoungDocs vertoond 
worden op zondag. Short mesmerising 
stories for kids which are also enjoyable for 
adults. Docfest selected five of them, to be 
screened during DocKids & YoungDocs.

Tree Garden
Poesje
Kreeftje
Merel
Eekhoorn

za 23/9 15.45 The Eye  
zo 24/9 14.30 Lumière 5 & 20.00 The Eye

za 23/9 13.45 & 17.45 The Eye  
zo 24/9 12.15 & 15.15 The Eye

za 23/9 18.45 Lumière 1  
zo 24/9 12.00 Lumière 4

Wereldpremière

Student Student
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Walk With Me
Marc J. Francis & Max Pugh (2017)
Engels gesproken | Nederlands ondertiteld | 88 min
Narrated by Benedict Cumberbatch

Een meditatieve film over de 
wereldberoemde boeddhistische 
leermeester Thich Nhat Hanh. Hij woont 
samen met andere zen boeddhistische 
monniken en nonnen in Plum Village, 
een gemeenschap in Zuid-Frankrijk. 
Zij hebben hun aardse bezittingen 
opgegeven en hun leven gewijd aan 
de kunst van mindfulness. With 
unprecedented access, ‘Walk With Me’ takes 
us deep inside the world-famous monastery 
of Zen Buddhist master Thich Nhat Hanh, and 
captures the life of a monastic community 
who have given up all their possessions for 
one common purpose – to practice the art of 
mindfulness.

Specials & meer

AZC PhotoDoc
Presentatie  zat/zon  14.30 & 17.00  Foyer
Expositie all weekend Foyer

Haroon Rezaie is twee jaar geleden 
gevlucht vanuit Kabul, Afghanistan, 
naar Nederland. Het verleden bestaat 
niet. Vooruitkijken, daar ligt zijn focus. 
Docfest heeft in samenwerking met 
het COA Maastricht, Foto Rembrandt 
Maastricht en theatermaakster Hanneke 
Som het AZC Photo Doc Project gerealiseerd. 
De uitwerking is een reis in het klein 
waar verleden, maar vooral het heden en 
de toekomst door de ogen van Haroon 
centraal staan. De cabine is doorlopend 
en gratis te bezoeken. Haroon is tijdens 
Docfest viermaal aanwezig om met je, 
onder het genot van een kopje thee, in 
gesprek te gaan. Presented in collaboration 
with the ASC, you’ll have the chance to look 
through the eyes of an Afghan refugee living in 
the Netherlands. Visitors will have the chance 
to share a refugee’s perspective on his present 
and hopes for his future in a custom-built 
presentation room.

Mindful Sunday 
Morning Met Yoga Place 
Yoga, breakfast & film  zon 24/9  10.00

Start de zondagochtend bewust met 
de ontbijtfilm Walk With Me bij Cinema 
Lumière en Docfest. Vooraf aan het 
ontbijt en de film is er een gratis yoga-
sessie waar je je voor kunt opgeven. Na 
de sessie volgt een heerlijk ontbijtje met 
als afsluiter een bezoek aan de film. De 
yoga-sessie is onder begeleiding van 
professionele yoga instructeurs. Get a 
very mindful start to your Docfest Sunday 
with the breakfast documentary Walk With 
Me at Lumière Cinema and Docfest. Before the 
breakfast and the film there will be a free yoga 
session under the guidance of professional 
instructors.

Bring
your own
yoga mat
& outfit

AZC FilmDoc
Live Edit  zat 23/9  15.00 — 17.00  Annex

In de maanden augustus en september 
werken diverse jongeren (lokaal en uit 
het AZC in Heerlen) gezamenlijk aan 
een eigen documentaire onder leiding 
van Sergej Kreso (MijnstreekComplex). 
Deze wordt vervolgens ook vertoond 
tijdens Docfest on Tour. Op zaterdag 23 
september worden de eerste beelden 
door de jongeren live geëdit. During the 
months August and September a number of 
teenagers (locals and from the ASC in Heerlen) 
worked together on their very own documentary 
— under the guidance of Sergej Kreso. On 
Saturday you can watch them edit it live.
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Het Laagland
‘De ont-moeting’  zat/zon  12.00 — 18.45  

De wereld is in beweging en 
theatergezelschap Het Laagland 
beweegt mee. Ze verkennen grenzen en 
onderzoeken de verbinding met ieder 
mens in deze veranderende wereld en 
de universele behoefte om — in alle 
hectiek — gezien en gehoord te worden. 
Binnen de knusse leuningen van een 
reuzenstoel wordt je uitgenodigd tot een 
ontmoeting met jezelf, met hen en elkaar.
Nieuwsgierigheid is het uitgangspunt. 
The world is on the move and theatre makers 
‘Het Laagland’ moves with it. They explore 
borders and examine the connection between 
every human in this ever changing world and 
the universel need to — in all the hectic — be 
seen and heard. Within the cosy armrests of a 
giant chair you are invited to a meeting with 
yourself, with them and eachother. ‘Curiosity’ is 
the key word.

Meet the Maker
Q&A’s all weekend 23/9 & 24/9
Meet the Maker  zat 23/9  17.00 & 18.00
Meet the Maker  zon 24/9  14.30 & 16.00

Vaak zijn ze jaren aan het werk om 
een documentaire te realiseren of 
werken ze aan meerdere documentaires 
tegelijk, waarvan er maar één echt 
wordt afgerond. Deze zijn dan te zien op 
festivals als Docfest of worden vertoond 
op televisie. Wat drijft deze makers? Hoe 
ervaart het publiek de documentaires? 
Ontmoet de makers achter de vertoonde 
documentaires op Docfest en ga met ze 
in gesprek! Often they work years to complete 
a single documentary, or even work on several 
documentaries simultaneously — of which only 
one ever gets finished. What drives them? How 
does the public react to their films? Meet and 
talk to the makers behind the documentaries 
at Docfest!

Verrassingsdocu
bij Hotel Mabi
zat 23/9  13.45, 14.45, 15.45 & 18.15
zon 24/9  14.00, 15.15, 16.30 & 18.15 

Spring op de fiets naar het nabij 
gelegen Hotel Mabi en laat je verrassen! 
In een unieke setting kijk je viermaal 
daags, gedurende het hele weekend naar 
een speciale docu. Hop on your bicycle 
to Hotel Mabi to enjoy a special surprise 
documentary!
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makers van de 

documentaires.’
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Virtual Reality
VR Experience  zat/zon  all day  Harbour

Afgesloten van de buitenwereld met een 
VR-bril voor je ogen en een koptelefoon 
tegen je oren. Pure verdieping. Zo heb 
je een documentaire nog nooit beleefd! 
Laat je meenemen in de wereld van 360 
graden Virtual Reality op een ponton in de 
binnenhaven van Het Bassin. Disconnected 
from the outside world with VR-glasses in front 
of your eyes and headphones covering your 
ears. You’ve never experienced a documentary 
like this before! Become immersed in the world 
of 360 degrees Virtual Reality on a floating raft 
in the harbour of Het Bassin.

Notes on Blindness
Peter Middleton, James Spinney, Arnaud 
Colinart & Amaury La Burthe (2016)
Engels gesproken | Virtual Reality | 25 min

Hoe is het om blind te zijn? Notes on 
Blindness is een prachtige, award 
winnende interactieve VR ervaring, 
gebaseerd op de audio opname van 
schrijver en theoloog John Hull. What’s 
it like to be blind? Notes on Blindness is an 
enchanting, award-winning interactive VR 
experience, based on the audio diary of author 
and theologian John Hull. Tip: ga ook naar
Surrounded by Life/Leven om me Heen

Talkshow
zat 23/9  15.00 & 20.00 in het Festivalhart
zon 24/9  13.45 & 18.00 in het Festivalhart

Geniet iedere dag van twee talkshows, 
gepresenteerd door Docfest-
ambassadeur Floortje Dessing, waarin 
een aantal documentaires worden 
uitgelicht en spraakmakende gasten 
worden verwelkomd. Sluit aan, pak een 
drankje en laat je inspireren over welke 
films je straks wil gaan zien. Met o.a. de 
makers van en mensen uit Rocknrollers, 
Het Meisje van 627K, Onderkomen en Zwarte 
Limburgers. Enjoy two daily talkshows, 
presented by Docfest-ambassador Floortje 
Dessing. Take a closer look into some of the 
documentaries and meet interesting guests. 
With the makers of — and the people in — 
Rocknrollers, Het Meisje van 627K, Onderkomen and 
Zwarte Limburgers.

Met
gastvrouw

Floortje
Dessing

The Eye
Samenwerking met Maastricht Academy of 
Architecture & Fach Hochschule Aachen

Een opmerkelijke Mini Cinema, 
ontworpen door Arthur Berendschot. 
Een spreekwoordelijke knipoog naar 
de zintuigelijke waarneming ‘zien’.  A 
remarkable Mini Cinema designed by Arthur 
Berendschot. A hypothetical nod to the 
perceptive sense of ‘seeing’.
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Storytellers
zat 23/9  15.00 | 16.45 | 18.15  Foyer
zon 24/9  13.15 | 15.15 | 16.45 | 18.30  Foyer

Docfest biedt ook amateur filmmakers 
de kans hun werk te tonen tijdens 
Docfest. Begin dit jaar schreef Docfest 
in samenwerking met het Huis voor 
de Kunsten Limburg en CINELOVA een 
oproep uit om een documentaire te 
realiseren waarin de Liefde voor Limburg 
of de Liefde voor Europa centraal staat. 
De amateurs die participeerden kregen 
een documentaire workshop van 
Bart Hölscher. Het ingediende werk is 
vervolgens door de selectiecommissie 
beoordeeld en de documentaire ‘De 
verrezen Christus’ van Henk Kroese is 
als winnaar geselecteerd. Docfest also 
offers amateur film makers an opportunity to 
show their work during the festival. This year 
Docfest, in co-operation with Huis voor de 
Kunsten Limburg and CINELOVA sent out a call 
for entries to make a documentary about ‘the 
love for Limburg’ or ‘the love for Europe’. The 
winning documentary is De verrezen Christus by 
Henk Kroese.

Make
your own

docu-
mentary!

YoungDocs
Workshop  zat 23/9  13.00 — 16.30
Premièreprogramma  zon 24/9  14.30 

Docfest heeft dit jaar een aantal 
bijzondere documentaires geselecteerd 
voor YoungDocs. We nemen je o.a. 
mee in de belevingswereld van een 
van de jongste muziekbands van dit 
moment en hoe je als 16-jarige op 
Instagram je eigen verhaal brengt. Op 
zaterdagmiddag (23/9) wordt er een 
workshop documentaire maken o.l.v. 
filmmaker Ruud Lenssen gehouden, met 
als resultaat een documentaire die de 
dag erna in première zal gaan op Docfest! 
Voor tieners tussen 12 en 18 jaar. This 
year Docfest has selected a few very special 
documentaries for YoungDocs. For example: we 
take you into the world of the youngest music 
bands of the moment and teach you how — 
as a teenager — you can share your stories 
on Instagram. On Saturday (23/9) there is a 
workshop, where we teach you to create your 
own documentary - which will go in première 
the next day! For ages 12—18.

Speciaal geselecteerd voor jongeren
Special selection for young people

Swagger
Het Meisje van 672K
Rocknrollers

Foodgarden
Catering Kaboem maakt heerlijke 
pizza uit eigen mobiele houtoven. Le 
Salonard serveert een rijke, overheerlijke 
truffelpasta en frisse couscoussalade. 
Semplice e Bueno is aanwezig met een 
assortiment van diverse Italiaanse 
groenten en vleesballetjes, puur en 
gezond! Gulpener Brouwlokaal biedt 
een vegetarisch hoogstandje en een 
bierbostelbroodje met stoofvlees. Verse 
soepjes, sapjes en smoothies van Vers. 
Heerlijke koffie met versgebakken 
brownies, muffins en andere zoetigheden 
van Coffeelovers. Smullen!
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Floortje Dessing
Wij zijn bijzonder trots op onze 
ambassadeur die helemaal staat voor 
de Docfest-gedachte. Je zult haar zeker 
tegenkomen tijdens het festival. En 
natuurlijk is er de gelegenheid om 
vragen te stellen en in gesprek te gaan. 
Floortje Dessing is een Nederlandse 
programmamaker en schrijfster. In haar 
programma ‘Floortje naar het eind van 
de wereld’ vertelt ze eerlijke, menselijke 
verhalen. ‘In 2015 zag ik al hoeveel potentie 
dit kleinschalige festival heeft. Docfest is 
interessant voor bezoekers uit heel Nederland 
en zeker ook de omliggende landen, door de 
vele internationale documentaires.’

Premières op 
zaterdag
Ook dit jaar weer een aantal zeer mooie 
primeurs — op zaterdag (23/9) zijn 
er maar liefst vier premières te zien 
op Docfest! This year Docfest has four 
premieres for you to enjoy, all on Saturday 
(23/9). 

Swagger
Nederlandse première (al vanaf 13.00 te zien)

Les Enfants du Hasard
Nederlandse première

Zwarte Limburgers
Wereldpremière

Onderkomen
Wereldpremière

DocKids
Workshop  zat 23/9  14.30 — 16.30
Premièreprogramma  zon 24/9  12.00 

Wordt zelf filmmaker en maak je eigen 
animatiefilmpje! Onder leiding van 
animator Janneke Swinkels (Mijndert) 
kun je op de zaterdag een eigen 
animatiefilmpje maken. Op zondag gaan 
deze animaties in première voor vrienden 
en familie. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Become a filmmaker and make your own 
animated shortfilm! Under guidance of 
animator Janneke Swinkels (Mijndert) you can 
create your own animation on saturday, then 
watch it on the big screen the following day. For 
ages 8—12.

Speciaal geselecteerd voor kids
Special selection for kids

Rocknrollers
1 Minuutjes

Animator
for

a day!

Bureau Europa
www.bureau-europa.nl

Tijdens Docfest kun je met je 
museumjaarkaart voor 1 euro 
naar Bureau Europa en daar drie 
documentaire georiënteerde films van 
de tentoonstelling The Materiality of the 
Invisible zien. During Docfest you can use your 
Museumjaarkaart to see three documentaries 
for only 1 euro at the exposition The Materiality of 
the Invisible.

Meer informatie
www.docfest.eu

Meer weten? Bezoek onze website, like 
ons op facebook of neem contact op via 
info@docfest.eu. Would you like to know even 
more? Visit our website, or contact us via 
info@docfest.eu.
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MUMC+
Docfest on Tour > 20 september 2017

Docfest en het Maastricht Universitair 
Medisch Centrum Plus organiseren 
samen Docfest on Tour in het MUMC+. 
Het initiatief voor de samenwerking 
kwam van Stichting Buiten Komt Voorbij 
en resulteert op 20 september in een 
Docfest on tour op deze zeer bijzondere 
locatie. Met de documentaire films The 
Island of all together en Singing with 
Angry Bird in de avond met ontvangst 
vanaf 18:30 uur. Met muzikale 
omlijsting van Musica Voce. Iedereen is 
van harte welkom!

Info www.docfest.eu

Masterclass
Vrijdag 22 september 2017

Docfest organiseert in samenwerking 
met Maastricht Academy of Media Design 
and Technology en Lumière Cinema de 
masterclass ‘Impact in documentaire door 
vertelling, techniek en productie.’ Tijdens 
deze masterclass met regisseur Guido 
Hendrikx, impact producer Miriam van 
Oort en Creative director Amaury la 
Burthe (Fr) duik je in hun wereld en de 
documentaire-producties Stranger in 
Paradise, De Kinderen van Juf Kiet en 
Notes on Blindness (Fr). 

Prijs €75 incl. lunch
Tijd 10.00 — 17.00
Locatie Lumière Cinema
Info www.docfest.eu/masterclass

‘All docs, all days 
with your very own
Passe-Partout.’
Only €22.50 > www.docfest.eu/tickets


