Films op het Festival of Older People
Het exacte programma per dag en tijd volgt later.

DOCUMENTAIRE CAMBODJA (2017) – 1 u
Martijn van Oorschot en Sabya van Elswijk (reflectie op de vraag ‘Hoe is het om oud te
zijn in Cambodja?’)

TWO RAGING GRANNIES (2013) – 51 m
Havard Bustnes (In de documentaire Two Raging Grannies gaan de vrouwen op zoek
naar antwoorden op hun vragen over de huidige economie: want hoe werkt economische
groei?)
Website: www.tworaginggrannies.com

OLD?! (2014) – 55 m
Katherine Roselli – Meer dan 80 mensen van alle leeftijden reageren op de vraag: wat
betekent het eigenlijk om oud te zijn?

OUD ZEER (2016) – 15 m
Maartje Coenen, Nandisa Ludidi, Danique Jaspers – Een korte film over een vrouw die
het zat is om oud en eenzaam te zijn, alsmaar probeert zelfmoord te plegen waarbij het
steeds op humoristische en tragische wijze herhaaldelijk mislukt.
https://vimeo.com/129567637
LIFE MODEL (2012) – 6 m
Lori Petchers – Een korte film over een dame van 75 die met volle teugen geniet van haar
leven en een groot gedeelte daarvan als naaktmodel en muse dient voor kunstenaars

69: LIEFDE, SEKS, SENIOR (2012) – 1 u 27 m
Menna Laura Meijer – Verschillende 70-plussers geven inzicht in hun seks- en
liefdesleven. Hoe ga je om met de liefde als je al meer dan 60 jaar getrouwd bent? Kun je
nog verliefd worden op je 85ste? Is klaarkomen nog hetzelfde?

WHITE HAIR (2012) – 6 m
Yuka Takeda – Korte, krachtige animatie gewijd aan de diepgewortelde angst om te
verouderen.

A FAMILY AFFAIR (2015)– 2 u
Tom Fassaert – Tom ontvangt een geheimzinnige uitnodiging van zijn 95-jarige grootmoeder,
een vrouw die hij op dat moment alleen kent van mythes en de overwegend negatieve verhalen
die zijn vader hem verteld heeft.
http://www.tomfassaert.com/#/A%20FAMILY%20AFFAIR/

HI, HOW ARE YOU DANIEL JOHNSTON? (2016) –17 m
Gabriel Sunday – Korte, psychedelische film over een verouderende muzikant die
geconfronteerd wordt met zijn dromen van vroeger.
http://www.danieljohnstonfilm.com/

HAROLD AND MAUDE (1971) – 1 u 31
Hal Ashby – Harold is een eenzame jongeman van goede komaf met een obsessie voor de
dood. Tijdens één van zijn rituele begrafenisbezoeken ontmoet hij Maude, een dame op
bejaarde leeftijd die er een inspirerende levensvisie op na houdt.
Wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/Harold_and_Maude

45 YEARS (2015) – 1 u 35 m
Andrew Haigh – Een week voor het 45-jarige huwelijksfeest van Kate en Geoff Mercer
ontvangt Geoff een brief waarin staat dat het lichaam van zijn oude geliefde gevonden is in het
ijs van de Zwitserse Alpen
Wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/45_Years

THE STRAIGHT STORY (1999) – 1 u 52 m
David Lynch – Een oudere man maakt een lange reis op zijn (zit)grasmaaier om zijn relatie
met een zieke broer te herstellen
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Straight_Story

BROTHERS (2015) – 1 u 8 m
Wojciech Staron – Twee poolse broers keren terug naar hun geboorteland na hun deportatie
naar Siberië. Een broer is kunstenaar, de ander een pragmatisch ingenieur: ondanks vele
verschillen blijven zij elkaar ondersteunen.
http://www.staronfilm.pl/movies-b/2015/7/9/brothers

TOKYO STORY (1953)– 2 u 16 m
Yasujiro Ozu – Het oudere echtpaar Hirayama reist van het platteland naar Tokio, waar hun
kinderen wonen. Eenmaal aangekomen stuiten zij op onverschilligheid en onwil om tijd met
hen door te brengen.
Wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Monogatari

HARRY AND TONTO (1974)– 1 u 55 m
Paul Mazursky – Als zijn flatgebouw wordt afgebroken, gaat gepensioneerde, levenslange
New Yorker op een cross country oddyssey met zijn geliefde kat Tonto
Wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/Harry_and_Tonto

IKIRU (1952) – 2 u 23 m
Akira Kurosawa – Een bureaucraat probeert zingeving te vinden in zijn leven als hij
ontdekt dat hij terminale kanker heeft
Wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ikiru

GINGER & FRED (1986) – 2 u 7 m
Frederico Felinni – Twee bejaarde dansers worden aan de vergetelheid ontrukt voor een
show met menselijke rariteiten. Het thema dat Fellini tracht over te brengen is de
groteske karikatuur van menselijke exploitatie in een op massamedia en consumptie
gerichte maatschappij.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ginger_and_Fred

DER MUDE TOD (1921) – 1 u 54 m
Fritz Lang – Een jong koppel overnacht in een klein dorp, waar de man ontvoerd wordt
door de dood. De jonge vrouw tracht haar geliefde terug te halen. Na een visioen valt ze
flauw en wordt ze naar een arts gebracht die haar gif toedient…

ARSENIC AND OLD LACE (1944) – 1 u, 58 m
Frank Capra – Twee lieve dametjes hebben er een gewoonte van gemaakt eenzame oude
heren bij zich uit te nodigen om hen vervolgens met een glaasje wijn en een flinke scheut
arsenicum naar de andere wereld te helpen.
Wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/Arsenic_and_Old_Lace

THE BEST YEARS OF OUR LIVES (1946) – 2 u 52 m
William Wyler – Drie Amerikaanse soldaten keren terug naar Boone City na gevochten te
hebben in de Tweede Wereldoorlog. Hun levens zijn flink aangetast. Homer Parrish is zijn
handen kwijtgeraakt, Al Stephenson keert terug naar een flink gewijzigde familie, en Fred
Durry heeft te maken met een slechte baan en een liefdeloos huwelijk.
Wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Best_Years_of_Our_Lives

MONSIEUR VERDOUX (1947) – 2 u 4 m
Charlie Chaplin – Henri Verdoux (Chaplin) is een werkloze bankier, die op een wel heel
aparte manier zijn gezin weet te onderhouden. Hij trouwt keer op keer met rijke weduwes
om ze vervolgens te vermoorden voor het geld. Maar dan gaat het mis.
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Monsieur_Verdoux

UMBERTO D. (1952) – 1 u 31 m
Vittorio de Sica – Umberto Domenico Ferrari kan met zijn kleine pensioen de huur niet
meer betalen. Toen hij nog werkte, kon zijn hospita zijn kamer overdag aan prostituees
verhuren. Omdat dat door Umberto's permanente aanwezigheid nu niet meer mogelijk is,
wil zijn hospita hem aan de deur zetten.
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Umberto_D.
LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT (1953) – 1 u 54 m
Jacques Tati – Monsieur Hulot gaat op vakantie naar een hotel aan de kust, maar door
ongelukken en misverstanden krijgen de andere hotelgasten weinig rust.
Wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/Les_Vacances_de_monsieur_Hulot

ORDET (1955) – 2 u 6 m
Carl Theodor Dreyer – Een vrouw sterft in het kraambed, maar wordt op wonderbaarlijke
wijze weer tot leven gewekt.
Wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Theodor_Dreyer

TOO LATE BLUES (1961) – 1 u 43 m
John Cassavetes – Ghost is een pianist en componist voor een kleine Jazzband die het
moeilijk heeft. Dan ontmoet hij Jess, een getalenteerde zangeres. Ghost en Jess maken
samen prachtige muziek, tot een laffe actie Jess wegdrijft.
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Too_Late_Blues

IVANOVO DETSTOVO (1962) – 1 u 37 m
Andrei Tarkovsky – Wanneer de ouders van de twaalfjarige Ivan door de nazi’s om het
leven komen sluit hij zich, gedreven door haat, aan bij een groep partizanen om tegen de
Duitsers te strijden
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan%27s_Childhood

DEMENTIA 13 (1963) – 1 u 15 m
Francis Ford Copola – De familie Haloran woont in een spookachtig kasteel waar alle
gezinsleden disfunctionele levens leiden. Om alles nóg ingewikkelder te maken, dwaalt
er een mysterieuze indringer rond het huis met een bijl.
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Dementia_13

ANDREI RUBLEV (1966) – 3 u 25 m
Andrei Tarkovsky – Andrei Rublev, de veertiende-eeuwse iconenschilder, wil na het zien
van de gruwelijkheden begaan door de Tataren niet langer schilderen. Hij legt een
zwijggelofte af. Pas na de ontmoeting met een jonge klokgieter vindt Roebljev zijn kunst
terug
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Andrei_Rublev_(film)

DEATH IN VENICE (1971) – 2 u 10 m
Luchino Visconti – Een bejaarde Duitse Componist reist naar de gondelstad Venetië om tot
rust te komen. Hij verblijft in het luxueuze Grand Hotel des Bains, waar hij geheel
onverwacht een mysterieus en blonde tienerjongen ontmoet. Nooit eerder kenden zijn
geheime passies zo'n opflakkering.
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Death_in_Venice_(film)

