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19.00 Lumière Zaal 1

Dreaming Murakami 
Nitesh Anjaan (Denemarken, 2017) | 58 min 
Deens, Japans & Engels gesproken | Engels ondertiteld

Mette Holm vertaalt al jaren het werk van de 
Japanse schrijver Haruki Murakami naar het 
Deens. In dit met zorg gemaakte inkijkje in haar 
leven wordt ze gevolgd naar Japan, terwijl ze 
werkt aan de vertaling van Kaze no uta o kike 
(Luister naar de wind), de debuutroman van de 
wereldberoemde schrijver.
Mette Holm is a writer who translates the works of 

Japanese writer Haruki Murakami into Danish. In this 

carefully crafted peak into her life, we follow her to 

Japan, where she starts work on the translation of 

Kaze no uta o kike (Hear the Wind Sing), the debut novel 

of this world famous writer.

Met DocTalk en nagesprek met Elbrich 
Fennema en Petra Quaedvlieg.  

Haar eerste journalistieke 
schreden zette Elbrich Fennema 
bij de schoolkrant van het 
Stedelijk Gymnasium in 
Haarlem. Tegenwoordig vertaalt 
ze romans van Haruki Murakami 

uit het Japans. Dit monnikenwerk wisselt ze 
graag af met het aanzwengelen van diverse 
projecten zoals het educatief en (agri-) 
cultureelproject ‘het Landje van de Boer.’ Her first 

journalistic steps were taken by Elbrich Fennema at 

the school newspaper of the Stedelijk Gymnasium in 

Haarlem. Nowadays she translates novels by Haruki 

Murakami from Japanese. She likes to exchange this 

monk work with the stimulation of various projects 

such as the educational and (agri-) cultural project 

‘het Landje van de Boer.’

Voorfilm bij ‘Dreaming Murakami’

Vallen en opstaan 
Door AZC-jongeren uit Heerlen/Aachen (2018) | 8 min 
Engels en Nederlands gesproken | Engels & Nederlands ondertiteld

De gevluchte jongeren Abou, Benhur, Ibrahim, 
Mamin, Mohammed, Tanzid, Youssef, Zarah en 
Zeyad vertellen ieder op hun eigen manier over 
hoe zij omgaan met vriendschap, dromen en 
hun groei naar volwassenheid.
A documentary wherein refugee youngsters Abou, 

Benhur, Ibrahim, Mamin, Mohammed, Tanzid, Youssef, 

Zarah and Zeyad tell you — in their own way — about 

their dreams, their road to adulthood and their 

friendship. 

Met muziek (Jos Netto & Mohamad Garrout) 
vooraf en nagesprek met de jongeren, 
begeleidend team en Moos Pozzo (Stichting de 
Vrolijkheid).

Ont-moet
Het Laagland
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. In de knusse foyer van 
Lumière wordt je uitgenodigd tot een 
ont-moeting met jezelf, met hen en elkaar.
The world is on the move and theater company 

Het Laagland is moving along. They explore 

boundaries and explore the connection with every 

human being in this changing world. In the cozy 

foyer of Lumière you are invited to meet with 

yourself, with them and each other. 

Pop-Up Bookstore
Speciaal voor An Evening with Docfest, 
verhuist Boekhandel Dominicanen 
eenmalig van kerk naar cinema. Met 
uiteraard het werk van Haruki Murakami
in het assortiment. During An Evening with 

Docfest, Boekhandel Dominicanen moves from 

their beautiful church location to the cinema. Get 

your Haruki Murakami book here!

Life Hack Wall
Geinspireerd door de documentaire The 
Rebel Surgeon nodigen wij je uit om jouw 
eigen life hacks met ons te delen op onze 
‘Life Hack Wall’. Inspired by the documentary 

The Rebel Surgeon we invite you to share your 

own life hacks with us on our ‘Life Hack Wall’.

Upcoming:
Docfest ‘18 & ’19
Nog niet bekend met Docfest, of benieuwd 
naar onze plannen voor de komende jaren? 
Wij presenteren ze gedurende de avond en 
doorlopend in de Lumière-foyer. Not familiar 

yet with Docfest, or simply curious about our 

plans for the upcoming years? We’ll tell you

about it in the Lumière-foyer. 

Vrij
Tickets via      www.lumiere.nl/festivals

21.15 Lumière Zaal 1

The Rebel Surgeon 
Erik Gandini (Zweden, 2017) | 58 min 
Zweeds, Engels & Amhaars gesproken | Engels ondertiteld

De rebelse chirurg Erik Erichsen is een man van 
de rechttoe rechtaan aanpak die geen tijd laat 
voor nuances of bureaucratie en in Ethopië een 
ziekenhuis opstart. Wat de medische wereld in 
Ethiopië mist aan apparatuur, maakt hij goed 
door de vrijheid om te improviseren, al dan niet 
met materiaal uit de lokale bouwmarkt.
The rebel surgeon Erik Erichsen is a pragmatist who 

has little time for nuances or bureaucracy when he 

sets up a hospital in Ethopia. What the medical world 

in this country is lacking in terms of equipment, he 

makes up through improvisation. Even if it means 

raiding the local DIY-store for materials and tools.

Met DocTalk met oud tropenartsen Wilbert 
Spaans en Myrrith Hulsbergen.

Ooit begonnen als Tropenarts in 
Zimbabwe, is Dr. Wilbert Spaans 
tegenwoordig werkzaam als 
uro-gynaecoloog in het 
Maastricht Universitair Medisch 
Centrum (MUMC+). Dr. Myrrith 
Hulsbergen (tevens 
oud-tropenarts) is naast haar 
werk als gynaecoloog, nog 
jaarlijks te vinden in Ethiopie en 
Tanzania om haar kennis van 

acute verloskundige zorg en gynaecologie te 
vergroten. Once started as a district medical officer 

in Zimbabwe, Dr. Wilbert Spaans now works as a 

uro-gynecologist at the Maastricht University Medical 

Center (MUMC +). Dr. Myrrith Hulsbergen (also a 

former district medical officer) is next to her work as 

a gynecologist, still to be found annually in Ethiopia 

and Tanzania to increase her knowledge of acute 

obstetric care and gynecology.



Zaterdag 12 mei 2018
van 18:30 tot 23:30
Beleef Docfest, het documentaire film festival 
van Maastricht, binnen de muren van Lumière 
Cinema tijdens An Evening with Docfest! Een 
speciale avond met o.a. drie mooie docu’s, 
muziek, interessante DocTalks en bijzondere 
activiteiten in de foyer van Lumière. 

Experience Docfest, documentary film festival 

Maastricht, inside the walls of Lumière Cinema during 

An Evening with Docfest! A special night with, three 

documentaries, music, interesting DocTalks and 

remarkable activities.

Tickets (€8 per documentaire)
via www.lumiere.nl/festivals

Adres
Lumière Cinema
Bassin 88
6211 AK Maastricht

Muziek
Jos Netto & Mohamad Garrout

Moderator
Wouter Nelissen

In samenwerking met
Maastricht UMC+
Boekhandel Dominicanen
Theatergezelschap Het Laagland

De documentaire ‘Vallen en opstaan’
is mede mogelijk gemaakt door
Fonds voor Cultuurparticipatie
Prins Bernhard Cultuurfonds
Bürgerstiftung Lebensraum Aachen
Internationales Zeitungsmuseum
Stichting de Vrolijkheid
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