FILMHUIS WARNS
Presenteert

Turks FILMFESTIVAL 2018
16 en 17 november 2018
Vrijdag 16 november
20.00 uur
Once upon a time in Anatolia (2011)
157 minuten drama, misdaad, Turkije, Bosnie-Herzegowina
Het verhaal van een dokter en een openbare aanklager die samen
gedwongen worden een nachtelijke tocht door de steppe in Anatolië te
maken. Hun tocht door de steppe is gelijkaardig aan het leven in een klein
dorp: er is het gevoel dat er achter elke heuvel iets anders, iets onbekends
tevoorschijn zal komen, terwijl het landschap achter die heuvel steeds even
monotoon blijft...

Zaterdag 17 november
16.00 uur
Pandora’s Box (2008)
112 minuten Drama, Turkije / Frankrijk / Duitsland / België

Wanneer twee zussen en een broer, wonend in Istanboel, een telefoontje
krijgen dat hun bejaarde moeder verdwenen is in de bergen aan de Zwarte
Zee (waar ze woont), zetten ze hun eigen problemen tijdelijk in de koelkast.
Wanneer ze echter met z'n drieën op weg zijn naar moeder, komen de
frustraties al snel boven tafel en volgt de ene emotionele uitbarsting na de
andere. Voor allen is het een leerproces waardoor ze uiteindelijk dichter bij
elkaar en bij zichzelf komen te staan.

Zaterdag 17 november

18.15 uur

Turkse culinaire verassingen

Zaterdag 17 november
20.30 uur
Mustang (2015)
97 minuten Drama, Turkije / Frankrijk / Qatar / Duitsland

Turkije, het begin van de zomer. In een dorp in het noorden wandelen
Lale en haar vier zussen van school naar huis en spelen ze onschuldig
met een aantal jongens. De immoraliteit van het spel zorgt voor een
schandaal dat onverwachte consequenties heeft. Hun huis verandert
geleidelijk in een gevangenis. School wordt vervangen door
huishoudelijk werk en er volgen huwelijken.

Reserveren voor 8 november i.v.m de catering, alleen via onderstaand email
45 kaarten beschikbaar
Entrée: € 25,- incl. 3x film+diner, contant aan de kassa (pinnen niet mogelijk)
EMAIL: filmfestivalwarns@gmail.com
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