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 (voorheen Palestijnse Filmdag Hilversum). 

    Dancing in Jaffa,   12.00 uur, zaal 1

 

Documentaire van Hilla Medalia, VS 2014, 90 min, Engels ondertiteld.
De bekende ballroomdanser Pierre Dulaine (1944) werd in Jaffa 
geboren maar groeide op in het land van zijn vader, Ierland. Hij 
keerde in 2013 terug naar zijn geboortestad  met een ambitieus 
plan: dansles geven aan een gemengde groep van joodse en 
palestijnse kinderen. Hij moet veel taboes doorbreken, niet alleen 
om kinderen samen te brengen die elkaar als “vijand”zien, maar 
ook dat de jongens en meisjes elkaar aanraken. De bezetting speelt 
duidelijk op de achtergrond mee,  zoals blijkt uit gesprekken met een 
taxichauffeur en een vergeefse poging van Dulaine zijn geboortehuis 
van binnen te mogen zien.
Nagesprek met Anja Meulenbelt (Stichting Kifaia)

    Speed Sisters,   14.00 uur, zaal 1

 

Documentaire van Amber Fares. Pal/VS, 78 min. Engels ondertiteld.
Ondanks alle roadblocks en checkpoints is er op de Westelijke 
Jordaanoever de laatste jaren een enthousiaste scene voor autoraces 
ontstaan. Met opgevoerde personenauto’s crossen de coureurs 
bijvoorbeeld over het terrein van een groentemarkt, terwijl het 
publiek vanaf de daken hun favorieten toejuicht. Een team dat flink 
de aandacht trekt is de Speed Sisters: vijf stoere meiden uit het 
noorden van de Westbank durven hun passie voor snelheid uit te 
leven in een door mannen beheerste sport en bewijzen hun talent 
achter het stuur.
In deze pakkende documentaire volgen we de vijf taboedoorbrekende 
jonge vrouwen, hoe ze trainen, ruzie maken en die weer bijleggen en 
plannen voor de toekomst maken. Dat alles ondanks de beperkte
bewegingsvrijheid, die hun leefomgeving kent.

    This is my land,   12.15 uur, zaal 2

 

Documentaire van Tamara Erde, Fr/Isr/Pal  2015, 99 min. Engels ondertiteld.
De Israëlische filmmaakster Tamara Erde vroeg zich af  in hoeverre 
het onderwijs in Israel en de Palestijnse gebieden met al dan niet 
bewuste indoctrinatie bijdraagt aan het oplossen dan wel in stand 
houden van het conflict tussen beide partijen. Ze bezocht zes 
scholen, zowel in Israel als de bezette gebieden, van een orthodoxe 
Talmoedschool tot een school in een vluchtelingenkamp bij Nablus. 
Zoals te verwachten was kijken leerkrachten en leerlingen met een 
ideologisch gekleurde blik naar de recente geschiedenis. Het meest 
evenwichtig waren de lessen die een Israëliër en een Palestijn samen 
gaven op een particuliere gemengde school: een klein sprankje hoop.
Nagesprek met Suzanne Heezen, cultureel antropoloog

    When the boys return,  14.15 uur, zaal 2

Documentaire van Tone Andersen. Noorwegen 2012, 60 min, Engels 
ondertiteld.
Een Palestijns dorp viert feest: drie jongens die door de Israeliers 
waren opgepakt, zijn na maanden (in een geval zelfs na jaren) weer 
vrijgelaten. Maar de volgende dag moete Jamil (15), Hamze (16) 
en Mahran (20) de draad van hun leven weer oppakkken. Dat is 
moeilijk: ze moeten hun traumatische arrestatie verwerken, hebben 
agressieproblemen, maken ruzie met hun ouders en lijken de 
confrontatie met de soldaten weer op te zoeken.
Deze documentaire laat zien, hoe de drie jongens, samen met een 
aantal lotgenoten, groepssessies volgen doe hen moeten leren om 
naar de toekomst te kijken. Hun plannen zijn gericht op een ding: 
het einde van de bezetting.
Nagesprek met Jan Andreae, veranderkundige en trauma-expert.
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    Koudelka: Shooting Holy Land,   16.00 u, zaal 1

Documentaire van Gilad Baram Tsechie 2015, 72 min. Engels ondertiteld.
Koudelka verwierf in 1968 faam door als fotograaf de binnenvallende 
Sovjettroepen in Praag vast te leggen. Veertig jaar later reist hij naar 
Israel om daar, tot zijn ontzetting, geconfronteerd te worden met 
een nieuw ijzeren gordijn:  de negen meter hoge muur, die Israel 
scheidt van de westelijke Jordaanoever. Dit is het begin van een vier 
jaar durend project, dat door Gilan Baram op film werd vastgelegd.  
In deze film wordt niet veel gesproken, maar de beelden van het 
aangetaste landschap spreken voor zich.
Nagesprek  via Skype-verbinding met regisseur Gilad Baram

    Censored Voices,   19.30 uur, zaal 1

 

Documentaire van Mor Loushy, Israel 2015,  (84 min)   
Engels ondertiteld.

In de Zesdaagse oorlog (1967) gaf het Israëlische leger de troepen 
van Egypte, Jordanië en Syrië er flink van langs. De overwinning 
betekende het begin van de bezetting van de Palestijnse gebieden 
en van Oost-Jeruzalem. Een groepje jonge kibboetsleden (waaronder 
de nu bekende schrijver Amos Oz) wilde vastleggen, hoe de 
Israëlische militairen, de helden van de dag, de korte oorlog hadden 
beleefd. Tientallen openhartige interviews werden met een band-
recorder vastgelegd. Maar al meteen greep de staatscensuur in: 
slechts een klein deel van de openhartige verhalen mocht openbaar 
worden gemaakt. In deze film zijn de opnamen van toen voor het 
eerst onverknipt te horen, aangevuld met een keur aan archiefbeelden 
variërend van propagandaliedjes tot internationale nieuwsreportages. 
Ook zien we veteranen die hun eigen verhalen terughoren.    
Nagesprek met Frans Brons van Nederlands Palestina Komitee.

    Welcome Home,   19.45 uur, zaal 2

Documentaire documentaire van Frans en Sylvia Bromet,  
Nederland 2015, (90 min), Nederlands gesproken.

Gefilmde interviews door Frans Bromet. Een zoektocht naar de 
oorzaak van een langlopende ruzie binnen zijn joodse familie brengt 
filmmaker Frans Bromet naar Israel. Geëmigreerde familie bevraagt 
hij o.a. over hun keuze om te leven in een gebied met zo veel conflicten. 
Het resulteert in een originele benadering van het middenoosten 
vraagstuk, dat volgens hem met de familievete opvallend veel 
overeenkomsten vertoont. 
Nagesprek met Jaap Hamburger, voorzitter Een Ander Joods Geluid.

    Jaffa, The oranges clockwork,   16.15 u, zaal 2

 

Documentaire van Eyal Sivan, Israel 2010, 88 min.  Engels/Hebreeuws/
Arabisch gesproken en Engels ondertiteld.
Terwijl alle boomgaarden zijn verwoest, de meeste mensen in “48 
verdreven zijn en van de hele industrie rondom Jaffa niets meer 
over is: Jaffa sinaasappels zijn nog altijd een begrip. De verwoesting 
van de plantages is een van de indrukwekkende beelden, waarmee 
de film wordt afgesloten. Jaffa is momenteel een buitenwijk van 
Tel Aviv. Vroeger was het een havenplaats waar in de regio de Jaffa 
sinaasappels groeiden en waar de export werkgelegenheid  
betekende  voor veel arabische en joodse bevolkingsgroepen uit 
Egypte, Syrie, Libanon en Palestina zelf. In de film is gebruikt 
gemaakt van historisch materiaal –zwart-wit- en van recente 
opnames in kleur. De sinaasappel als een verrassende metafoor 
voor wat er vanaf “48 tot op heden gebeurt.
Nagesprek met  Robert Soeterik, M.O. deskundige en voorzitter 
Nederlands Palestina Komitee.
 

Voor verdere informatie:
filmdagmethetoogoppalestina@gmail.com 
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Kaartjes liefst per internet: www.hoogt.nl    
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