4e Regionaal Videofestival 10 juni 2006
20.00: Opening festival
Aanvang Deel 1

9. Jolien
van Matthijs Fleurke, Gwendolyn Krook, Sara Plat,
Roeland Dijksterhuis en Harro Meijer.

1.20 min.

De winnende film van het 3e Regionaal Videofestival. Een film over film.

2. Fabelhaft
van Franzis Wiese

10. WySiWyG Noordpolderzijl
2.03 min.
van Pieter Duijser i.s.m. PWMFeestlift: Frans Stoffijn, Mark van Splunder,
Wycher van den Bremen en actrice Robbin van Splunder.
De film speelt zich af in het landschap bij Noordpolderzijl met horizon en boerderij aan de
einder welke dient als decor en is een verwijzing naar de landschapsschilderkunst.

2.58 min.

In zomer 2005 is Franzis Wiese met de interactieve installatie Fabel Haft afgestudeerd an de AKI
in Enschede. Kort na het examen heeft ze de computerangestuurde opgezette beesten, die ze
terug naar leven had gebracht, neergeschoten. De kringloop van dood en leven is weer gesloten.

1.54 min.

Verfilming van een gedicht van Arjen Nolles: "Uit de categorie: niet alleen vrouwen zijn
complex, mannen kunnen er ook wat van en dat is niet overdreven"

11. Onderzoek Essen
van Pieter van Dijken
Een klein plekje buiten Groningen.
12. Portret van een bijzondere wijkbewoner
van Mahnaz Shahrokhi.

1.00 min.

13. Solex
van Alex Pitstra en Wolf Hollaar

5. Dog in Need
van Josje Kobès en Teade Jagersma
“You get The Drugs, we'll have the sex and the rock&roll is for free”

2.40 min.

21.45: Pauze

Experimentele documentaire.

7.36 min.

25.00 min.

Een oude Solex, een pop, electriciteitsmasten en een SIM-kaart leiden tot merkwaardige
verwikkelingen tussen drie personages in een uitgestrekt polderlandschap.

22.00: Deel 3
5.00 min.

Een reis door Groninger landschap.

12.08 min.

8. Non-conformisme IV
van Ronnie Bauhaus

14.38 min.

Zie wat er kan gebeuren als een kunstenaar haar werk recycled....

Een wanhopige zoektocht naar de volledige geestelijke vrijheid, waardoor
de hoofd-personage (de kijker) zich verstikt in zelfreflectie.

14. Der Güntergang
van het Usva Videocollectief

25.00 min.

15. Groninger Welvaart
van Free Westerhof

15.00 min.

16. Het is geen cola
van Hans Busstra

6.49 min.

Absurdistische oorlogsfilm met zwartkomische elementen.

7. Fenixed
van Sylvia C. Ladage

20.45: Pauze

5.01 min.

Portret over Gerard van de Korrewegwijk

4. Balloony
van Bouke Mekel

6. Lethe
van Eva de Groot

5.17 min.

Clip bij het nummer 'Jolene'.

1. 16 mm, 2004
van Christa Moesker, animatie

3. Goodbye Cruel World
van Peter Loef & Pepijn Sonneveld

21.00: Deel 2

Management-guru Maurice van der Zanden heeft geprobeerd God te marketen maar dit is niet
geheel geslaagd. In een korte mockumentary wordt een portret van deze guru en het falen van
zijn campagne geschetst.’

17. Uit het leven van Wik Boogman
van Wouter Schreuder en Manfred Pruim

8.45 min.

Een korte film over een acteur, die er vreemde oefenmethodes op na houdt.

18. Het-Ze
van Frank Boxman en Saskia Groenhard

6.52 min.

Een duistere gang, en weerloze vrouw. Wat zie jij in het donker?

19. Tjikz & Trikz
van Chris Bartlema

2.00 min.

20. Stoere patat
van Jorge Bijleveld

0.39 min.

Een jongeman eet een patatje. Comedy.

23.15: Workshop ‘SPECIAL EFFECTS’ met Rob Camies
Rob Camies maakt in zijn films regelmatig gebruik van Special effect.s Vanavond geeft hij
hier uitleg over.

0.00: Uitslag festival en nazit

INFO:
Stichting Groninger Videolandschap heeft als doelstelling: het stimuleren van een
onafhankelijke film-en videocultuur in Noord-Nederland. We bieden diverse podia voor de
vertoning van producties van filmmakers uit Groningen en omgeving. Tevens stimuleren we
totstandkoming van onafhankelijke filmproducties door het geven van workshops en advies.
Meer informatie hierover vindt u op www.videolandschap.nl. Mocht u geinteresseerd zijn om
onze Stichting te ondersteunen in haar projecten dan kunt u een mail sturen naar
info@videolandschap.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Dan kunt u zich op onze website
www.videolandschap.nl inschrijven voor de Videolandschap Mailinglist.

