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Man, man, man. En dan was dit alleen nog maar deel 3 van de Competitie Studentenfilms. Wat een 
diversiteit en wat een indrukken. Een scala aan technieken, tempi, onderwerpen en karakters rolt 
voorbij. And the beauty of it: deze pareltjes zijn van studenten; dit is nog maar het begin van wat 
misschien komen gaat. Sommige filmpjes zou ik zo nog eens willen zien. De selectie van vanmiddag 
omvatte 13 filmpjes, ik pik er hier binnen de beperking van de blog een paar uit. 
 

About Time 
We kijken door de ogen van een personage naar  een fijnlijnig getekende microkosmos van zijn of 
haar huis. Daar zijn we alleen met de geluiden, lichtwisselingen en kleuraccenten uit de directe 
omgeving. Dat doen we een avond en de daaropvolgende nacht. Een simpel gegeven, geen dialoog, 
geen uitgewerkte verhaallijn, dit is alles. In al zijn subtiliteit fijn om even in die wereld te zijn. 
 
Hamlet. Comedy 
Een schoolklas gaat met de juf naar het theater, waar de kinderen doen wat kinderen dan doen en 
hoe dat ontspoort. Ook hier geen dialoog, alles in zwart-wit. We zitten een paar rijen achter de klas, 
die als bewegende knipselfiguren het verhaal vertelt. Verrassend hoe je een oud thema met 
inventieve beeldtaal in een verhaal van 5 minuten nieuw leven inblaast. 
 
The wrong end of the stick 
Deze is qua narratief het meest traditioneel in dit blok. Niks mis met traditie. Zeker niet als het een 
controversieel thema liefdevol in beeld brengt. We zien een man, een vrouw en een hond, meer zeg 
ik niet, ik wil niet spoilen. In nog geen 10 minuten wordt een serieus onderwerp neergezet, maar met 
een twist, zoals de Britten dat kunnen. 
 
Limoeiro (Lemon Tree) 
Ja, deze laat zich moeilijk kort beschrijven. Het is een soort abstract sprookje met een voice-over vol 

terugkerende symbolen. Absoluut heel eigen. Gewoon zien dus maar. 

Voor liefhebbers van nieuw talent zijn er tot en met zondag nog 2 delen te gaan. Met als uitsmijter 
op de zondag deel 5, dat maar liefst 18(!) filmpjes bevat. Laat je verrassen. 
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