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VOORWOORD
9 jaar Razor Reel
De 9e editie van het Razor Reel Flanders Film Festival verwelkomt de liefhebbers van het fantastische genre opnieuw in
het hart van Brugge. Zoals elk jaar houden we ons met de nodige trots vast aan eigen genomen keuzes en opnieuw
weerspiegelt zich dat in een ijzersterk programma waar de genreliefhebber 6 dagen het genot van kan plukken.
Ondanks we altijd op zoek zijn naar vernieuwing en we met de nodige veranderingen in de festivalwereld mee evolueren,
kunnen we telkens trouw blijven aan een sterke basis: een gedreven team met durf en het hart op de tong, een
programma dat zowel de genreliefhebber als de festivalganger in de bredere zin kan bekoren en een huiselijke
festivalsfeer dat toch leeft volgens de internationale allures. Want vergis u niet, ‘Razor Reel’ is en blijft een gevestigde
naam in het internationale circuit voor kwaliteit. We plukken daar de vruchten van door elk jaar internationaal toptalent,
vaak nog niet bekend, aan te trekken. Het aanbod aan goede genrefilms blijft alsmaar groeien en we zouden zonder
twijfel meer dan 6 dagen kunnen vullen. We blijven geloven in de cruciale rol van filmfestivals om een platform te bieden
aan filmmakers met een eigen visie; talent die het verdient om door zoveel mogelijk mensen gezien te worden. Wij, Razor
Reel, blijven trouw aan onze missie om al deze talenten in het “kleine” Brugge, onder het alziend oog van de hele wereld,
in de spotlights te zetten en om samen te blijven schitteren in het festivalcircuit.
We kunnen het niet genoeg herhalen: het kwalitatief aanbod aan inzendingen stijgt dus kiezen blijft altijd verliezen. We
staan dan ook met de nodige trots achter onze keuzes voor 2016. Een aantal tendensen zijn ons niet onopvallend
voorbijgegaan en hebben we dan ook de nodige aandacht aan gegeven: de Duitse genrefilm is duidelijk aan een opmars
bezig, net als het “coming of age” thema dat leeft onder de jonge filmmakers. Ons programma speelt in op deze
tendensen door ze extra in de spotlights te zetten in onze programmatie.
De 9e editie gaat zeer binnenkort (10/11 – 15/11) van start en we nodigen jullie uit om onze begeerde festivalcatalogus te
doorbladeren op zoek naar het topaanbod aan langspeelfilms en shorts, de (neven)activiteiten met opnieuw onze
“Preaching on Sundays” masterclass, de nationale en internationale gasten, de professionele jury, … We zien er weer
allemaal keihard naar uit om ook deze editie als opnieuw een geslaagde festival”week” te griffen in het collectieve
filmgeheugen, en heimelijk lonken we ook al naar de 10e editie, de jubileumeditie. We zullen blijven verrassen, daar is
geen twijfel aan!

KERNPUNTEN:

• STUK VOOR STUK KWALITEITSFILMS BINNEN HUN GENRE
• FILMS HEET VAN DE NAALD: TELKENS OP DE BELGISCHE, VAAK
EUROPESE MARKT, ONVERTOONDE TITELS
• DURF VOOR ORIGINALITEIT
• RAZOR REEL = STERK DOORGEDREVEN VRIJWILLIG TEAM
• UITGEBREID FILMNETWERK, ZOWEL BINNEN PRODUCTIE ALS
DISTRIBUTIE
• INTERNATIONAAL AANZIEN
• 3 KERNTHEMA’S IN DE PROGRAMMATIE: CREATURE FEATURES,
COMING OF AGE FILMS, FOCUS OP DUITSTALIGE FILMS

OPENINGSFILM “THE MASTER CLEANSE”
Donderdag 10/11 om 20h00 opent Razor Reel in Cinema Liberty het festivalseizoen 2016. Om 20h30 start de vertoning
van de openingsfilm “THE MASTER CLEANSE”.
In een tijd waarin een gezonde geest in een gezond lichaam meer dan ooit een levensvisie is voor velen neemt de recent
gedumpte Paul een belangrijke beslissing: Hij sluit zich aan bij “Let’s Get Pure” voor een cursus van een paar dagen om
met zichzelf en z’n omgeving in het reine te komen. Maar al vlug blijkt dat er meer in Paul zit dan een portie vergif en
traumatische ervaringen, en dat wil er allemaal uit.
Bobby Miller speelt met z’n eerste film, The Master Cleanse, handig in op de hype om zuiverder te leven. Detoxen krijgt
dankzij hem plots een totaal nieuwe betekenis wat ons de kans biedt om Razor Reel 2016 met een sterke Fantasy Film te
openen. In de hoofdrol herken je zonder twijfel Johnny Galecki uit The Big Bang Theory. Verder zullen ook Anjelica Huston
(Adam’s Family), Kyle Gallner (The Haunting in Connecticut, Beautiful Creatures) en Oliver Platt (Lake Placid) aan genre
kenners niet vreemd voorkomen.

SLOTFILM “TRAIN TO BUSAN”
Razor Reel heeft een reputatie hoog te houden qua slotfilm. Met enige fierheid tonen we een gelauwerde titel van groot
formaat klaar als slotfilm op dinsdag 15/11 om 20h30: “TRAIN TO BUSAN”.
De KTX is de snelste trein in Zuid-Korea. De afstand van Seoul naar Busan is iets meer dan 300 km en met de KTX doe je er
net geen uur over. Sok-woo heeft één en ander goed te maken bij Soo-ahn, z’n dochter en dus gaan ze met de KTX naar
haar moeder, zijn ex. Voor Sok-woo is dit misschien wel de rit die zijn relatie met z’n dochter kan veranderen want eerlijk
is eerlijk, een goede vader was hij niet echt. Maar ze zijn nog niet goed en wel op de trein of alle plagen van de bijbel
worden op hen los gelaten. Een zieke vrouw is de oorzaak van dit alles, ze bijt een conducteur de keel over en het
escaleert al snel van kwaad tot erger. Binnen een paar minuten is de trein gevuld met razendsnelle en vooral zeer
gewelddadige zombies.
In tegenstelling tot zoveel anderen zombie films die we de laatste jaren zagen, zit de focus in deze film eerder op het
helpen van de anderen en samen met de zwakkeren proberen een uitweg te vinden, dan de gebruikelijke “ieder voor
zichzelf” tactiek. Regisseur Yeon Sang-Ho kennen we vooral van de animatiefilms “Seoul Station” en “King of Pigs” die
beiden verschillende prijzen in de wacht sleepten. De liefhebbers van George Romero en Danny Boyle zullen hier zeker
van genieten.

YOUNG BLOOD
“Young Blood” geeft u een beeld van hoe de toekomstige fantastische film er zal uitzien. Het Razor Reel Flanders Film
Festival presenteert u fantastische films van filmmakers die recent hun eerste of tweede filmproductie gemaakt hebben.
Vers Bloed “avant la lettre”! De “Young Blood” sectie wordt gekoppeld aan een “Young Blood” competitie voor de beste
internationaal debuterende fantastische langspeelfilm. De winnaar van deze competitie wordt bekroond met een “Young
Blood Award” en een promotiedeal. De ideale manier om debuterend filmtalent te ontdekken en te ondersteunen!

Young Blood genomineerden:
CLOSET MONSTER (2015, Stephen Dunn, Canada)
K-SHOP (2016, Dan Pringle, UK)
SAM WAS HERE (2016, Christophe Deroo, France/Denmarkt/Turkey/USA)
THE TENANTS DOWNSTAIRS (2016, Adam Tsuei, Taiwan)
TEENAGE COCKTAIL (2016, John Carcietta, USA)
THE UNSEEN (2016, Geoff Redknap, Canada)
THE TRANSFIGURATION (2016, Michael O’Shea, USA)

K-SHOP (11/11 – Cinema Liberty – 22h00)
Met guests (!) DAN PRINGLE & ADAM J MERRIFELD & ZIAD ABAZA
K-shop van Dan Pringle is een hedendaagse mix van Sweeney Todd, kannibalen - , wraak - en vigilante films doorspekt met
een vleugje donkere humor van Britse makelij. Eén van de ontdekkingen in het genrefilm gebeuren die je moet gezien
hebben op Razor Reel dit jaar.
Salah is een jonge kerel met een droom. Waar z’n vader een groezelige Kebab shop runt in het hartje van de
uitgangsbuurt, werkt Salah keihard aan z’n studies om een toekomst te verzekeren en uit de vicieuze cirkel te geraken die
hij en zijn lotgenoten delen. Helaas treft het noodlot Salah wanneer z’n vader doodgeslagen wordt door enkele bezopen
Britse tieners. In paniek belt hij de politie maar deze heeft geen tijd voor hem en zo wordt de rassenstrijd, discriminatie
en ongelijkheid die hij wou ontvluchten terug een deel van zijn leven. Als hij korte tijd daarna één van de daders vrij ziet
rondlopen, slaan alle stoppen door bij Salah en wordt hij al vlug de Sweeney Todd van de buurt.

Sam was here (14/11 – Cinema Liberty – 20h00)
MET GUESTs (!) christophe deroo & katya mokolo
De Mojave woestijn in Californië is niet de meest simpele plaats om je geld te verdienen als handelsreiziger en toch moet
Sam hier van deur tot deur gaan om z’n goederen aan de man te brengen. We zijn midden 1998, het jaar waarin een paar
vreemde gebeurtenissen elkaar opvolgen in deze streek. Niet alleen zijn er bizarre lichten te zien aan de hemel maar er
loopt ook een verkrachter rond die het vooral gemunt heeft op minderjarigen. Terwijl Sam probeert zijn waren te slijten,
raakt hij meer en meer geïsoleerd van de wereld. Z’n vrouw beantwoordt zijn telefoons niet, de klanten geven verstek en
de dorpjes zijn op leven na dood. Enkel Eddy een lokale radiopresentator die schijnbaar een 24-uren talkshow heeft blijft
een metgezel in deze barre streek. Voordat de dag om is, wordt Sam meegesleurd in een neerwaartse spiraal waarbij de
grens tussen realiteit en waanzin geheel vervaagt.
Sam Was Here is een thriller van de bovenste plank die gefilmd werd in en rondom El Mirage in Californië, naast area 51,
één van de meest tot de verbeelding sprekende plaatsen in de moderne mythologie rond Ufo’s en aliens. Setting,
zinderende cinematografie, en een John Carpenter-achtige soundtrack worden optimaal aangewend om een mysterieus
en uitermate sfeervol geheel neer te zetten.

Jury Young Blood:
Bruno Mestdagh is sinds 1987 werkzaam bij het Koninklijk Belgisch Filmarchief en is momenteel verantwoordelijk voor de

digitale collectie. Projecten waar hij aan meewerkte zijn de beschrijving van de Vlaamse non- fictie films (1999-2003),
restauratie en digitalisering projecten sinds 2002, co-redactie van DVD edities (sinds 2005 ), redactie van Cinematek's
Moviolaproject: een on-site toegang tot de digitale databank van Cinematek (sinds 2008).
Hij is ook betrokken bij verschillende projecten rond digitalisering van films zoals het Europese EFG1914 project (20122014) rond films over Wereldoorlog I.
Bert Lesaffer is gastprofessor aan het KASK, School of Arts Ghent. Tevens verzorgt hij al enkele jaren de programmatie en

communicatie voor KASK- cinema. Bert werkt momenteel ook aan twee scripts voor langspeelfilms.
Een cinefiel in hart en nieren met een uiterst deskundige en kritische mening over genre film.
Arne Sierens is een Vlaams theatermaker en auteur. Hij volgde de opleiding regie aan het RICTS te Brussel. Arne was actief

bij veel Gentse theaterhuizen. Hij schreef, regisseerde en speelde bij NTG, Arena, Blauwe Maandag Compagnie, Arena en
het Nieuwpoortheater. Arne is momenteel actief bij Compagnie Cecilia samen met Johan Heldenbergh.
Hij won verscheidene prijzen voor zijn werk en zal ongetwijfeld een kritische noot kraken in de Young Blood Jury.

FANTASTIC SCOPE
“Fantastic Scope” biedt u een panorama op de hedendaagse fantastische film in al zijn facetten en bezorgt u
gegarandeerd een ‘feel good time’!
In “Fantastic Scope” presenteert het Razor Reel Flanders Film Festival een algemene selectie hedendaagse fantastische
films, gaande van thrillers, horrorfilms, fantasyfilms tot komedies met een bizarre twist en cultfilms, die nog niet op de
Belgische markt gereleased werden. ‘Majors’ en ‘independents’ entertainen u hier, zij aan zij, met de beste hedendaagse
fantastische filmpareltjes!

Fantastic Scope titels:
AMOK (2016, Vardan Tozija, Macedonia)
DER BUNKER (2015, Nikias Chryssos, Germany) (met gasten!)
ENCLOSURE (2016, Patrick Rea, USA)
I AM NOT A SERIAL KILLER (2016, Billy O’Brien, USA)
ORIGIN (2016, Andreas Climent/André Hedetoft, Sweden) (met gasten!)
PET (2016, Carles Torrens, USA/Spain)
RUPTURE (2016, Steven Shainberg, USA/Canada)
SIBYLLE (2015, Michael Krummenacher, Germany) (met gast!)
SLASH (2016, Clay Liford, USA) (Coming of Age) (Cineme & Cinemapp)
TERRA FORMARS (2016, Takashi Mike, Japan)
THE ALCHEMIST COOKBOOK (2016, Joel Potrykus, USA) (Razor’s Edge)
THE BARN (2016, Justin M. Seaman, USA)
THE DEVIL’S CANDY (2015, Sean Byrne, USA) (Razor’s Edge)
THE NOONDAY WITCH (2016, Jiri Sadek, Czech Republic) (Razor’s Edge)
THE SURVIVALIST (2015, Stephen Fingleton, UK)

rupture (15/11 – Cinema Liberty – 18h00)
Renee Morgan (Noomi Rapace) is een alleenstaande moeder met een zoontje van twaalf. Ze wonen in een rustige wijk
waar niets speciaals gebeurt, maar wat Evan en Renee niet weten is dat ze continu in de gaten gehouden worden. Als
Renee motorpech heeft tijdens de dagelijkse boodschappen, wordt ze op gewelddadige manier ontvoerd. Een dag later
wordt ze wakker in een anoniem labo waar ze haar ondervragen over haar medisch verleden. Al vlug blijkt dat er in deze
doodgewone dame grotere krachten schuilen dan ze zelf ooit kon vermoeden.
Noomi Rapace kennen we nog van 'Prometheus' en 'The Drop' maar ook van de Scandinavische 'Millennium'- films. Met
'Rupture' gaat ze weer de sci-fi toer op en dat zien we uiteraard graag. Naast Rapace kan je ook Peter Stormare ('22 Jump
Street', 'Hansel & Gretel: Witch Hunters'), Michael Chiklis ('Fantastic Four', 'American Horror Story') en Percy Hynes White
('A Christmas Horror Story', 'Night at the Museum 3') zien.

ORIGIN (12/11 – Cinema Liberty – 18h00)
MET GUESTs (!) emelia hansson & andre hedetoft
Ooit al eens gedroomd over het eeuwige leven en wat je zou doen met een zee van tijd? Het lijkt nog steeds een toekomst
fantasie, maar de wetenschappelijke vooruitgang valt hoe langer hoe minder te stuiten. Het eeuwige leven, zij het door
middel van een kloon - of cryogenisch proces, nadert met rasse schreden. In 'Origin' tasten Zweeds schrijvers/regisseursduo Andreas Climent en André Hedetoft de dunne grens tussen Utopia en dystopie af door ons een scenario
voor te schotelen waarin jonge geleerden de genetische code van een vriend hacken wanneer deze geconfronteerd wordt
met sterfelijkheid in de vorm van een ongeneeslijke ziekte. Erik herstelt maar onbedoelde zijeffecten blijven niet uit ...
Klinkt als een vertrouwd verhaal dat ethische principes afweegt en het spelen van god zal bestraffen, maar deze
cinematografisch uitgekiende productie bewijst dat slimme en brandend actuele sci-fi nog steeds kan verrassen. 'Origin'
overstijgt zijn set-up met dank aan een verzorgde emotionele kern als kloppend hart van de lm. Een gedreven cast met
onder meer Emelia Hansson, Rikard Björk en Sandra Redla verkoopt deze moderne parabel over het herdefiniëren van
menselijkheid.

pet (12/11 – Cinema Liberty 20h00)
Hoe ver zou je gaan voor liefde? Seth, een werknemer in een dierenasiel, loopt op een dag een oude vlam tegen het lijf.
Ze hebben nog samen op school gezeten en dat blijkt voor Seth voldoende motivatie om haar aan te spreken. De eerste
pogingen tot toenadering worden echter vakkundig afgewezen door Holly (Ksenia Solo). Toch wil Seth zijn gevoelens niet
zomaar opbergen. Hij kidnapt Holly, sluit haar op in een kooi onder het dierenasiel waar hij werkt en wil haar
‘heropvoeden’ tot liefhebbende echtgenote. Helaas voor Seth is Holly niet meer het schoolmeisje van zoveel jaar terug en
heeft ze meer dan één verrassing in petto voor Seth ...
Dominic Monaghan ('The Lord Of The Rings', 'Lost') en Ksenia Solo ('Black Swan', 'Lost Girl') zijn de hoofdrolspelers in deze
nieuwe film van regisseur Carles Torrens ('Apartment 143') naar een scenario van Jeremy Slater ('The Lazarus Effect',
'Fantastic Four') over de liefde. Hoewel het een rollercoaster is van thrills, scares en jumps brengt 'Pet' vooral een donker
liefdesverhaal verpakt als psychologische thriller.

BUTRR
In “BUTRR” presenteren wij u een selectie van de meest eigenzinnige Europese ‘underground’ films die ingaan tegen het
conformisme. Samen met het BUT Film Festival Breda laten wij filmmakers aan het woord die er een gewoonte van
gemaakt hebben om buiten de lijntjes te kleuren. Vertrekkende van een standaard gedachtegoed creëren ze een wereld
vol creaturen, angstwekkende kleuren of mistroostige gemeenschappen. In de wereld van “BUTRR” zijn er geen lijntjes
meer te vinden, maar we kleuren terug overal. Ook waar het niet mag!

peelers (12/11 – Cinema Liberty – 24h00)
'Peelers' van Sevé Schelenz is de ButRR selectie voor dit jaar. Een film die samen met het BUT festival uit Breda gekozen
werd en waarbij we dus wederom de grenzen van het fatsoen aftasten. Blue Jean is de eigenares van een nachtclub annex
striptease bar die ze met de grootste zorg probeert uit te baten. Wanneer enkele lokale mijnwerkers naar de bar komen
om hun weekend te vieren lijkt het aanvankelijk nog dat dit de zaken ten goede gaat komen maar wanneer één van de
gasten misselijk wordt, zijn we vertrokken voor een rondje op creatieve wijze zombies om zeep helpen.
'Peelers' heeft alles in huis om je te vermaken: zombies, cowboys, naakte strippers en over-the-top special effects die
voor een keer niet uit de computer rollen. Niet voor de meerwaardezoeker, maar wel voor iedereen die volmondig en
enthousiast ‘ja’ zegt op de vraag : “Mag het een beetje meer zijn?”

SHORTS
Op het Razor Reel Flanders Film Festival kunt u bijna dagelijks terecht voor gratis kortfilms! Het Razor Reel Flanders Film
Festival presenteert u kunstzinnige pareltjes, feeërieke vertellingen, humor en kippenvelmomenten die toegankelijk zijn
voor iedereen! Met de kortfilmblokken komen we tegemoet aan de verlangens van debuterende filmmakers om hun
“pièce-unique” aan de wereld te tonen en tevens is het de ideale manier om het fantastische genre in al zijn facetten te
ontdekken. Ontdek nu kortfilms die een bron van creativiteit, originaliteit en vernieuwing zijn. Wij garanderen u dat u
sprakeloos zult toekijken naar al dat moois!
Binnen de shorts selectie vinden we 2 grote categorieën terug. De reguliere shorts, voor iedereen te bezichtigen en de
shorts geselecteerd voor de Méliès d’Argent. Deze selecties zijn ook voor iedereen toegankelijk en de Méliès titels worden
tevens beoordeeld door een professionele jury.
Alle Méliès shorts worden gescreend op 15/11 vanaf 16h00.
De reguliere shorts worden op 3 verschillende manieren geprojecteerd:
1) Shorts voor de langspeelfilms
2) Shorts in de foyer
3) Shorts in de cinema
Screeningtijden zijn terug te vinden op het programmaoverzicht in de catalogus.
Razor Reel Shorts (before film):
QUENOTTES (Pascal Thiebaux/Gil Pinheiro, Luxembourg) (11/11)
HIDDEN DAYLIGHT (John Rice/Adrienne Lovette, USA) (14/11)
PIGSKIN (Jake Hammond, USA) (11/11)
THE LOST ONES (Dima Lochmann, Germany) (14/11)
AN ARM’S LENGTH (Max Weiland, UK) (13/11)
AN ELDRITCH PLACE (Julien Jauniaux, Belgium) (12/11)
THE BABYSITTER MURDERS (Ryan Spindell, USA) (11/11)
CURED (Erik England, USA) (11/11)

Razor Reel Shorts (@ foyer):
•

11/11/2016: 12h30 & 17h00

GORILLA (Tibo Pinsard, France)
THE MONSTER (Bob Pipe, UK)
GRYLA (Tomas Heidar Johannesson, Iceland)

EL PESCADOR (Alejandro Suarez, Spain)
•

12/11/2016: 12h30 & 17h00

WHEN SUSURRUS STIRS (Anthony Cousins, USA)
TAMPOON – EPISODE II (Jeanne Jo, USA)
NASTY (Prano Bailey-Bond, UK)
DEATH METAL (Chris McInroy, USA)
YO NO HE SIDO (Angel Ripalda, Spain)
•

13/11/2016: 12h30 & 17h00

THE EDGE (Simon Saulnier, France)
CAMBIO/CHANGE (Daniel Romero, Spain)
EVENT HORIZON (Joséfa Celestin, UK)
A Y B (Luisba Fuentes, Mexico)
•

14/11/2016: 12h30 & 17h00

DRIVEN (Johannes Bachmann, Switzerland)
KOOKIE (Justin Harding, Canada)
VICIOUS (Oliver Park, UK)
UNDER THE APPLE TREE (Erik Van Schaaik, The Netherlands)

Razor Reel Shorts kortfilmblok (@ Screening Room Ciné Liberty):
•

14/11/2016: 14h00

UN CIEL BLEU PRESQUE PARFAIT (Quarxx, France)
ITERATION 1 (Jesse Lupini, Canada)
CURVE (Tim Egan, Australia)
ICE SCREAM (Vincent Smitz, Belgium)
THE EGG (Nadav, Israel)
BLACK RING (Hasan Can Dagli, Turkey)

RAZOR REEL MELIES D’ARGENT
Het Razor Reel Flanders Film Festival organiseert dit jaar opnieuw de Méliès d’Argent Europese kortfilmcompetitie waarbij
een selectie van de beste Europese fantastische kortfilms vertoond worden en een nominatie voor de Méliès d’Or
uitgereikt wordt. Deze kortfilmcompetitie wordt georganiseerd naar aanleiding van het lidmaatschap van het Razor Reel
Flanders Film Festival tot de EFFFF. Alle leden van de EFFFF krijgen de mogelijkheid om een Europese kortfilmcompetitie
te organiseren waarbij de deelnemers meedingen naar een nominatie voor de Méliès d’Or voor beste Europese
fantastische kortfilm. Via deze kortfilmcompetitie willen wij beginnend Europees talent ondersteunen en de kwalitatief
hoogstaande fantastische kortfilm in de kijker zetten. De winnaar van de Razor Reel Méliès d’Argent kan, samen met de
andere Europese winnaars, meedingen naar de Méliès d’Or voor beste Europese fantastische kortfilm.

Genomineerde Razor Reel shorts Méliès d’Argent:
HUGO (Theo Pavlou, UK)
DAWN OF THE DEAF (Rob Savage, UK)
OLIVIA (Allesandro Izzo, Italy)
THE FIVE WIVES AND LIVES OF MELVYN PFFERBERG (Damian Samuels, UK )
VARDOGER (Ludovic De Gallande, France)
DOWN TO THE WIRE (Juan Carlos Mostaza, Spain)
THE PROBLEMLESS ANONYMOUS (Gary Roberts, UK)
THE INCREDIBLE TALE OF THE INCREDIBLE WOMAN-SPIDER (Pablo Guirado, France)

HUGO

DOWN TO THE WIRE

Jury Méliès d’Argent:
Elsie Roose is sinds 1998 niet meer weg te denken uit de Brugse culturele wereld. Vanaf de dag dat Brugge de titel kreeg

van Culturele Hoofdstad, heeft ze zich - eerst jobsgewijs, maar later ook als vrijwilliger - ingezet in deze sector. Ze heeft
het project 'Brugge 2002' als secretaresse van intendant Hugo De Greef mee in goede banen geleid. Intussen was
ze ook enkele jaren bevoegd voor het administratieve luik van de Exit-cultuurkrant, en na 'Brugge 2002' en Brugge Plus,
waar ze als projectleider voor straattheater en circus werkte en mee aan de wieg stond van 'Cirque Plus', kreeg ze het
aanbod om Cinema Lumière uit te baten. Nu is ze aan een nieuwe uitdaging toe. Dat die ook in de culturele sector zal
liggen is zo goed als zeker !
Jeroen Van Rossem studeerde Communicatiewetenschappen aan de VUB. Het is hier dat zijn passie voor film tot volle

bloei kwam, wat hem ertoe aanzette om stage te lopen bij het 'Brussels International Fantastic Film Festival' en zijn
Master in Filmstudies en Visuele Cultuur aan de Univeristeit Antwerpen te behalen. Sinds 2011 schrijft hij voor de online
filmmagazines Kortfilm. be en Kutfilm.be.
Pascal Braeckman is een bekend geluidstechnicus en mediafiguur. Hij zorgde jarenlang voor het licht en geluid bij

Clouseau. Later werkte hij ook als technicus voor televisieprogramma’s als 'De Mol', 'Familie Backeljau' en 'De Bende van
Wim'. Bij het grote publiek werd hij bekend als klankman van Tom Waes in het Eén-programma 'Tomtesterom'. Daarin
verscheen hij geregeld in beeld met Tom Waes en cameraman Nico Surings. Een cameraman met een uiterst deskundige
technische en cinematografische mening!

SHARP FOCUS
“Sharp Focus” biedt door middel van unieke focussen een dieper inzicht op de fantastische film uit het verleden en de
toekomst. Met “Sharp Focus” leggen we de focus op de meest bijzondere fantastische films uit de actuele filmwereld en
het verleden. Deze zijn stuk voor stuk de moeite waard maar durven nogal eens buiten de lijntjes kleuren, qua vorm,
inhoud of verpakking. Binnen ons “retro”-thema kozen we voor enkele klassiekers die je ongetwijfeld niet wil missen.

retro
star trek: the motion picture (1979, robert wise, USA) – (12/11 – 10h30)
In 1966 maakte de wereld voor de allereerste keer kennis met Star Trek. Op 8 september 1966 konden de toenmalige
kijkers en critici kijken naar “The Man Trap”, de eerste aflevering van een totaal nieuwe wekelijkse science-fiction serie.
Dat die toen niet zo geweldig onthaald werd, is een algemeen gekend feit. Een journalist omschreef het toen als Alka
Seltzer: het zorgt voor een tijdelijke verlichting van de pijn maar meer is het ook niet. Ondanks heel wat tegenslagen en
vroegtijdige stopzettingen groeide deze reeks uit tot een ongelooflijk succes en terecht ook. Waar kon je in 1966 een
zwarte vrouw, een Russische immigrant, een Aziaat en een alien samen met een paar Amerikanen, vinden aan het hoofd
van een aardse ruimte missie? Star Trek maakte al vanaf de eerste aflevering komaf met tal van heilige huisjes.
2016 is het jaar dat Star Trek 50 wordt en dus is het een ideaal moment om William Shatner, Leonard Nimoy, DeForrest
Kelly, George Takei, Nichelle Nichols, James Doohan, Majel Barret en Walter Koenig te eren. En dat kunnen we het beste
doen met de allereerste Start Trek film uit 1979; Star Trek the Motion Picture. Een film die qua sfeer en stijl zonder meer
niet moet onderdoen voor “2001” en “Solyaris”.

The neverending story (1984, wolfgang petersen, USA) – (13/11 – 10h30)
Zoals ieder jaar programmeert Razor Reel ook enkele klassiekers. Dit jaar kozen we onder meer voor ‘The NeverEnding
Story’, gebaseerd op het gelijknamig boek van Michael Ende (wat op zijn beurt erg de moeite is om lezen en veel verder
gaat dan de verfilming). Velen zullen zich de film herinneren uit hun jeugdjaren, maar voor de allerjongsten vormt het een
aangename introductie tot de wereld van fantasie. Bastiaan is een jongen die gepest wordt op school. Op een dag
ontsnapt hij aan zijn belagers door een boekenwinkel binnen te rennen. Daar leert hij dankzij de uitbater het boek ‘The
NeverEnding story’ kennen. Bastiaan negeert de waarschuwing dat het boek gevaarlijk zou kunnen zijn, steelt het in een
opwelling, en vlucht de zolder van de school op waar hij het boek begint te lezen. Hij leert er alles over het mythische land

Fantasia dat door het Niets geleidelijk opgeslorpt wordt. De inwoners van Fantasia vragen hun keizerin om hulp maar zelf
worstelt ze met een steeds erger wordende ziekte die haar belemmert iets te doen. De jonge krijger Atreyu wordt erop
uitgezonden om genezing te vinden voor de Keizerin en een manier om het Niets te stoppen. Bastiaan raakt meer en meer
geobsedeerd door het verhaal. Binnen de kortste keren vervaagt de realiteit en zit hij middenin het verhaal.

SHARP FOCUS
Preaching on sunday: Fear of the dark
masterclass door franca jonquiere (14/11 – 14h00) (gratis)

GUESTS

TITEL OVERZICHT:
OPENINGSFILM “THE MASTER CLEANSE”
SLOTFILM “TRAIN TO BUSAN”
YOUNG BLOOD
CLOSET MONSTER (2015, Stephen Dunn, Canada)
K-SHOP (2016, Dan Pringle, UK)
SAM WAS HERE (2016, Christophe Deroo, France/Denmarkt/Turkey/USA)
THE TENANTS DOWNSTAIRS (2016, Adam Tsuei, Taiwan)
TEENAGE COCKTAIL (2016, John Carcietta, USA)
THE UNSEEN (2016, Geoff Redknap, Canada)
THE TRANSFIGURATION (2016, Michael O’Shea, USA)

FANTASTIC SCOPE
AMOK (2016, Vardan Tozija, Macedonia)
DER BUNKER (2015, Nikias Chryssos, Germany) (met gasten!)
ENCLOSURE (2016, Patrick Rea, USA)
I AM NOT A SERIAL KILLER (2016, Billy O’Brien, USA)
ORIGIN (2016, Andreas Climent/André Hedetoft, Sweden) (met gasten!)
PET (2016, Carles Torrens, USA/Spain)
RUPTURE (2016, Steven Shainberg, USA/Canada)
SIBYLLE (2015, Michael Krummenacher, Germany) (met gast!)
SLASH (2016, Clay Liford, USA) (Coming of Age) (Cineme & Cinemapp)
TERRA FORMARS (2016, Takashi Mike, Japan)
THE ALCHEMIST COOKBOOK (2016, Joel Potrykus, USA) (Razor’s Edge)
THE BARN (2016, Justin M. Seaman, USA)
THE DEVIL’S CANDY (2015, Sean Byrne, USA) (Razor’s Edge)
THE NOONDAY WITCH (2016, Jiri Sadek, Czech Republic) (Razor’s Edge)
THE SURVIVALIST (2015, Stephen Fingleton, UK)

BUTRR
PEELERS (2016, Sevé Schelenz, Canada)

SHORTS
Razor Reel Shorts (before film):
QUENOTTES (Pascal Thiebaux/Gil Pinheiro, Luxembourg) (11/11)
HIDDEN DAYLIGHT (John Rice/Adrienne Lovette, USA) (14/11)
PIGSKIN (Jake Hammond, USA) (11/11)
THE LOST ONES (Dima Lochmann, Germany) (14/11)
AN ARM’S LENGTH (Max Weiland, UK) (13/11)
AN ELDRITCH PLACE (Julien Jauniaux, Belgium) (12/11)
THE BABYSITTER MURDERS (Ryan Spindell, USA) (11/11)
CURED (Erik England, USA) (11/11)

Razor Reel Shorts (@ foyer):
11/11/2016: 12h30 & 17h00
GORILLA (Tibo Pinsard, France)
THE MONSTER (Bob Pipe, UK)
GRYLA (Tomas Heidar Johannesson, Iceland)
EL PESCADOR (Alejandro Suarez, Spain)
12/11/2016: 12h30 & 17h00
WHEN SUSURRUS STIRS (Anthony Cousins, USA)
TAMPOON – EPISODE II (Jeanne Jo, USA)
NASTY (Prano Bailey-Bond, UK)
DEATH METAL (Chris McInroy, USA)
YO NO HE SIDO (Angel Ripalda, Spain)

13/11/2016: 12h30 & 17h00
THE EDGE (Simon Saulnier, France)

CAMBIO/CHANGE (Daniel Romero, Spain)
EVENT HORIZON (Joséfa Celestin, UK)
A Y B (Luisba Fuentes, Mexico)

14/11/2016: 12h30 & 17h00
DRIVEN (Johannes Bachmann, Switzerland)
KOOKIE (Justin Harding, Canada)
VICIOUS (Oliver Park, UK)
UNDER THE APPLE TREE (Erik Van Schaaik, The Netherlands)

Razor Reel Shorts kortfilmblok (@ Screening Room Ciné Liberty):
14/11/2016: 14h00
UN CIEL BLEU PRESQUE PARFAIT (Quarxx, France)
ITERATION 1 (Jesse Lupini, Canada)
CURVE (Tim Egan, Australia)
ICE SCREAM (Vincent Smitz, Belgium)
THE EGG (Nadav, Israel)
BLACK RING (Hasan Can Dagli, Turkey)

MELIES D’ARGENT:
HUGO (Theo Pavlou, UK)
DAWN OF THE DEAF (Rob Savage, UK)
OLIVIA (Allesandro Izzo, Italy)
THE FIVE WIVES AND LIVES OF MELVYN PFFERBERG (Damian Samuels, UK )
VARDOGER (Ludovic De Gallande, France)
DOWN TO THE WIRE (Juan Carlos Mostaza, Spain)
THE PROBLEMLESS ANONYMOUS (Gary Roberts, UK)
THE INCREDIBLE TALE OF THE INCREDIBLE WOMAN-SPIDER (Pablo Guirado, France)

RETRO :
STAR TREK: THE MOTION PICTURE (1979, Robert Wise, USA)
THE NEVERENDING STORY (1984, Wolfgang Petersen, USA)

PRAKTISCH
Volledige programmatie, eventuele wijzigingen en updates zijn terug te vinden op: www.rrfff.be

Locaties
Razor Reel Flanders Film Festival
Cinema Liberty
Kuipersstraat 23
B-8000 Brugge
www.cinema-liberty.be

Tickets
Normaal ticket: 6,00 EUR/film
Studententicket: 5,00 EUR/film
Combipass (5 tickets): 25,00 EUR
Abonnement: 70,00 EUR
Tickets te kopen via: www.rrfff.be

Tickets kassa
Cinema Liberty, Kuipersstraat 23, 8000 Brugge. Open steeds 30 minuten voor aanvang film.
Pers
Persaccreditatieformulieren voor het festival kunnen op voorhand aangevraagd worden. Het accreditatieformulier vindt
U in bijlage terug.
Wij bieden alle mediakanalen 5 dagpassen aan, om onder hun lezers, luisteraars, kijkers te verdelen
of via een wedstrijd weg te geven.
Indien u 5 dagpassen wenst, dan kunt u een mail sturen naar contest@razorreel.be met vermelding
van uw medium en de nodige gegevens. Wij volgen dan verder het afhandelen van de wedstrijd op.
Deadline is 28/10/2016 of de datum die we met u af spreken.
Wenst u zelf een andere regeling, neem dan contact op met Joke Ruysschaert (joke@razorreel.be
of +32 (0)486 57 68 04
Interview guests
Een mogelijkheid tot het interviewen van de gasten kan steeds aangevraagd worden via Patrick Van Hauwaert (Email: info@rrfff.be ) GSM: +32 (0)479 53 23 14

Noot: de gasten zijn niet alle dagen van het festival aanwezig, om hun aanwezigheid te weten en de
mogelijkheden tot interview graag tijdig met Patrick Van Hauwaert overleggen. De deadline tot het vastleggen van
een interview is 28/10/2016.

Organisatie
Programma directeur
Patrick Van Hauwaert
Artistiek directeur
Joke Ruysschaert
Voorzitter, Verantwoordelijke gasten en programmering
Thierry Phlips
Grafisch verantwoordelijke en programmering
Joeri Van Quaethem
Boekhouding en coördinatie vrijwilligers
Nick Vermeulen
Verantwoordelijke Pers
Olivier Bernard
Programmering
Tom Kiesecoms

VZW Razor Reel
Sint-Arnolduslaan 47
B-8000 Bruges
info@razorreel.be
www.rrfff.be

Coverontwerp door:
Katrijn Decoster
https://www.facebook.com/FotografieKatrijnDecoster/?pnref=lhc

