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Brugge 2008. Ik kan het mij nog zeer goed herinneren
wanneer ik de eerste keer over het Razor Reel Filmfestival
hoorde. Als grote fan van het fantastische genre was ik even
met verstomming geslagen toen ik las dat er een genrefestival
plaats zou vinden in Brugge. Brugge mijn thuishaven, met
een filmfestival volledig gewijd aan het soort films die me
nauw aan het hart liggen. Dit wou ik voor geen geld missen.
Na het 1ste jaar als bezoeker te hebben meegemaakt (een
aanrader!), begon het te kriebelen om het 2de jaar mee te
werken aan iets dat ik zo fantastisch vind. Dat deed ik dan
ook jaren met zeer veel enthousiasme, om uiteindelijke in
2013 de eer te krijg om deel uit te maken van de organisatie
zelf.
Flash forward naar 2016. De 9de editie van het Razor
Reel Flanders Film Festival is een feit! Wederom zijn
we weer diverse maandenlang bezig geweest met de
voorbereidingen en onderhandelingen om toch weer een
kwalitatief programma te kunnen voorschotelen aan jullie,
de bezoekers, zowel veteranen als nieuwelingen.
Wederom palmen we Cinema Liberty in. Gedurende zes
dagen bieden we naast de filmvertoningen ook weer de
nodige Q&A’s en lezingen aan en kan je in onze festivalbar
gezellig praten met andere filmliefhebbers en/of toevallige
passanten
2016 is helaas ook gekenmerkt door het heengaan van
enkele legendes. Robin Hardy (regisseur van 'The Wicker
Man') die in 2011 nog te gast was, Kenny Baker (Star Wars),
Gene Wilder, Alan Rickman. Ook de muziekindustrie werd
niet gespaard met het verlies van Prince, David Bowie en
Belgische trots in de jazz wereld Toots Thielemans. Zelfs bij
Razor Reel bleven we niet gespaard van het leed. Vriend en
trouwe abonnee van het eerste uur Yves Delrue verliet ons
veel te vroeg ten gevolge van een verkeersongeval. Het zal
een bevreemdende ervaring zijn om het festival te beleven
zonder deze fantastische persoon erbij, daarom willen deze
9de editie opdragen aan Yves die er ongetwijfeld in geest bij
zal zijn.
Vermeulen Nick
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10/11/2016 ▶ 20:00

OPENINGSFILM
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.
At a time when detoxing is very popular among natural health
aficionados, heartbroken Paul (Johnny Galecki) makes the decision
of a lifetime: he wants to ‘get clean’ with both himself and his
surroundings. He joins “Let’s Get Pure” for a couple of days and
hopes to return as a newborn man. However, Paul soon finds out
that his body is home to more than everyday toxins and the usual
traumatic experiences. All must be expunged.

THE MASTER CLEANSE
2016 | Canada | Fantasy - Drama | 81 min.
Regisseur/Director Bobby Miller
Distributeur/Distributor XYZ Films
Cast Johnny Galecki, Anjelica Huston, Kyle Gallner
Taal/Language Engels/English
Ondertitels/Subtitles Nederlands/Dutch
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15/11/2016 ▶ 20:00

SLOTFILM
De afstand van Seoul naar Busan is iets meer dan 300 km
en met de KTX, de snelste trein in Zuid-Korea, 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. Voor Sok-woo is dit misschien wel de
rit die zijn relatie met z’n dochter kan redden. De trein is
maar net vertrokken wanneer plots de hel losbreekt. Een
zieke vrouw bijt een conducteur in de keel en de situatie
escaleert van kwaad naar erger in een mum van tijd.
Binnen een paar minuten is de trein gevuld met uiterst
gewelddadige zombies.
Regisseur Yeon Sang-Ho kennen we vooral van animatiefilms
Seoul Station en King of Pigs, die verschillende prijzen in de
wacht sleepten. Met zijn eerste live-action film trakteert
hij op een actiegeoriënteerde zombie-apocalyps die
maatschappelijke klassenstrijd (een geliefd thema van de
regisseur) niet schuwt. Als zombie-thriller met een sociale
insteek is Train to Busan helemaal in de traditie van zijn
verre voorouders en de ideale slotfilm van Razor Reel 2016.
Aan liefhebbers van George Romero en Danny Boyle: koop
jullie ticket, neem plaats en geniet van de rit!
The KTX is South-Korea’s fastest train. Sok-woo wants to prove to
his daughter he can be a good father and leaves on a journey to his
ex-wife, the mother of Soo-ahn. As soon as the train leaves, all hell
breaks loose. A passenger bites the conductor’s throat and in mere
minutes the train is transformed into a death trap filled with fast
and violent zombies.
With its mixture of railroad, action-packed zombie-thrills and class
warfare Train to Busan is true to its iconic predecessors. Fans of
George Romero and Danny Boyle: purchase your ticket, sit down,
and enjoy a wild ride!

TRAIN TO BUSAN
2016 | South Korea | Horror | 118 min.
Regisseur/Director Sang-Ho Yeon
Distributeur/Distributor KFD/Splendid
Cast Yoo Gong, Dong-seok Ma, Woo-sik Choi
Taal/Language Koreaans/Korean
Ondertitels/Subtitles Nederlands/Dutch
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YOUNG
BLOOD
“Young Blood” geeft u een beeld van hoe de toekomstige
fantastische film er zal uitzien. Het Razor Reel Fantastic
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” paints a picture of the future look of the
fantastic film. The Razor Reel Fantastic Film Festival
presents fantastic films by filmmakers that have recently
made their first or second movie production. Fresh Blood
“avant la lettre”! The “Young Blood” section is linked to
a “Young Blood” competition for the best fantastic long
feature film debuting internationally. This competition’s
winner is rewarded with a “Young Blood Award” and
a publicity deal. The ideal way to discover and support
talented starting filmmakers!
▶ Closet Monster
▶ K-Shop
▶ Sam Was Here
▶ The Tenants Downstairs
▶ Teenage Cocktail
▶ The Unseen
▶ THE Transfiguration
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11/11/2016 ▶ 14:00

11/11/2016 ▶ 22:00
Quenottes

Directed by Pascal Thiebaux, Gil Pinheiro - Luxembourg - Horror - 12'35"

Wat indien de tandenfee een neurotische psychopate was, geobsedeerd door haar tandentrofeeën? Als er een tand in haar collectie ontbreekt, moet deze vervangen worden! Op om het
even welke manier… What if the tooth fairy is actually a neurotic psychopath obsessed about
her dental trophies? If a tooth is missing, it simply must be replaced. By any means necessary…

Oscar Madly is een artistieke tiener die erop gebrand is zijn creatieve
talenten aan te wenden om richting New York te trekken. Met zijn vader
botert het allerminst en met zijn hertrouwde moeder en haar nieuwe
gezin heeft Oscar slechts sporadisch en moeizaam contact. Alleen zijn
hamster Buffy is een trouwe compagnon, die hem sinds kindsbeen
bijstaat en met de stem van Isabella Rossellini voorziet van levensadvies
en commentaar. Naschools werkt Oscar in een warenhuis waar hij
Wilder leert kennen, een jongeman wiens gezelschap hij al snel erg op
prijs stelt. Oscars vader is niet enthousiast over de mogelijke biseksuele
of homoseksuele nieuwsgierigheid van zijn zoon. Een trauma uit Oscars
kindertijd borrelt naar het oppervlak...
Met 'Closet Monster' levert Stephen Dunn een aandoenlijke debuutfilm
af met een haast ongrijpbare eigenheid en maturiteit. 'Closet Monster' is
een ode aan de verbeeldingskracht, die flirt met een vleugje body horror.
Dunn introduceert zich als filmmaker die een verhaal met symbolen en
geladen beelden kan en durft vertellen zonder aan toegankelijkheid in te
boeten. Een ontdekking die wereldwijd terecht ontelbare prijzen won.

Salah is een jonge kerel met een droom. Terwijl zijn vader een groezelige
Kebab shop runt in het hartje van de uitgangsbuurt, werkt Salah keihard
aan zijn 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.
'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.

Closet Monster
2015
Canada
Drama
90 min.
Regisseur/Director
Stephen Dunn
Distributeur/Distributor
WTFilms
Cast
Connor Jessup
Aaron Abrams
Isabella Rossellini

K-Shop
Oscar Madly desires nothing more than to use his creative talents to get accepted
into a New York based university. His temper-prone father is anything but an ideal
housemate and his relationship with his remarried mother and her new family is
unstable as well. His only trustworthy companion is Buffy, a hamster that speaks
to him in the voice of Isabella Rossellini, and who advises him on life and lightens
his mood when spirits are low. When a meeting with home depot hunk Wilder
sparks a homosexual, or at least bisexual curiosity, Oscar’s father proves less than
sympathetic. An unprocessed trauma from Oscar’s youth bubbles to the surface
in a violent outburst. With his boldly imaginative 'Closet Monster', Stephen Dunn
emerges as a talented new voice, unafraid to embrace the power of symbolic
imagery without ever alienating his audience. A sweet film that never feels
saccharine.

Salah dreams of a brighter future. He wants to finish his studies and escape the
vicious circle his buddies seem to be stuck in. His father owns a gritty Kebab
shop in the centre of the entertainment district. Fate lands a gut punch to Salah
when his father is murdered by a bunch of drunken thugs. In a moment of panic
Salah contacts the authorities but they don't have time for his kind. When Salah
encounters one of the culprits a little while later, he snaps. Left with the dead body
of the thug, he has to dispose of it and decides to do so in the one place he knows
best: his Kebab shop.

2016
UK
Thriller
120 min.
Regisseur/Director
Dan Pringle
Distributeur/Distributor
White Lantern Film
Cast
Ewen MacIntosh
Lucinda Rhodes Thakrar
Reece Noi

Taal/Language
Engels/English

Taal/Language
Engels/English

Ondertitels/Subtitles
Nederlands/Dutch

>{ 88 }
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14/11/2016 ▶ 20:00

13/11/2016 ▶ 22:00
Hidden Daylight

Directed by John Rice, Adrienne Lovette - USA - Thriller - 18'00"

Een radeloze zakenman roept de hulp in van een blinde psychoot wanneer zijn vriendin
ontvoerd wordt door een sadistische moordenaar. De blinde man kan door de ogen kijken van
haar ontvoerder. When his girlfriend is abducted by a sadistic killer, a distraught businessman
seeks answers from a blind psychic who can see through the eyes of the madman.

De Mojave woestijn in Californië is niet de meest simpele plaats om je
geld te verdienen 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. Sam wordt meegesleurd in een neerwaartse spiraal waarbij
de grens tussen realiteit en waanzin geheel vervaagt.
Sam Was Here werd gefilmd 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 Carpenterachtige soundtrack worden optimaal aangewend.

Een huismuis met te veel vrije tijd (Simon Yam) vindt het leuk om de
bewoners van zijn appartementsgebouw te bespieden. Hun levens
zijn allesbehalve alledaags. Zo is één van zijn huurders een jonge
nerd die zichzelf overtuigd heeft over superkrachten te beschikken.
Een ander toont dan weer een ongezonde interesse in het leven van
zijn minderjarige dochter. En dan is er nog de mysterieuze Yingru,
een dame in het wit wiens onbevlekte verschijning haaks staat op de
gruwelpraktijken die ze uitvoert in haar martelkamer. De schending van
privacy gaat nog wat verder wanneer de huisbaas ook actief begint in te
grijpen in de levens van zijn bewoners en ze tegen elkaar uitspeelt om
zichzelf te ‘bevrijden’ van beperkingen.
Een beetje martelpraktijken, niet-functioneel naakt, en een gitzwarte
komische flair sieren 'The Tenants Downstairs', een film die openlijk
zijn perverse aard omarmt en kijkers uitnodigt hetzelfde te doen.
Debuterend regisseur Adam Tsuei mixt allusies naar de meer extreme
Aziatische films met artistiek camerawerk en klassieke muziek. Zin om in
te checken in het vreemdste en wreedste appartementencomplex van
Taiwan?

SAM WAS HERE
2016
France - Denmark - Turkey - USA
Horror - Mystery - Thriller
75 min.
Regisseur/Director
Christophe Deroo
Distributeur/Distributor
WTFilms

the tenants downstairs
California, Mojave Desert. Sam, a door-to-door salesman travels through the
area to sell his goods. A strange glow has appeared in the sky and that's not the
only oddity. Apparently there is a rapist on the loose who preys on minors. With
everything deserted, Sam starts to feel isolated. His wife won't answer his calls,
potential clients seem to avoid him. The only thing resembling human contact, is
a voice over the radio. Local host Eddy broadcasts 24/7 and listeners are almost
religiously devoted to his every word. As the day slowly progresses Sam becomes
subject to a paranoid identity crisis. Swept up in a downward spiral, the thin line
between reality and madness begins to blur.

Cast
Rusty Joiner
Sigrid La Chapelle
Rhoda Pell

A landlord with too much spare time on his hands (Simon Yam) takes a perverse
interest in the lives of his tenants. They are a strange and eclectic bunch. Among
them we find a young man who believes he possesses superpowers, secret gay
lovers, and the mysterious Yingru, a beautiful lady in white whose pure exterior is
decidedly at odds with the gruesome activities she performs in her torture room.
Before long the landlord decides spying on them does not suffice. He starts to
manipulate his tenants and pits them against one another.
Nudity, torture, mystery, drama and much more characterize the darkly comedic
'The Tenants Downstairs', a film that fully embraces its perverse identity and
invites viewers to do the same. In his one-of-a-kind directorial debut Adam Tsuei
intermingles allusions to Asian extreme films with arthouse sensibilities in terms of
camera work and classical music. Care to check in with the tenants?

Taal/Language
Engels/English

Regisseur/Director
Adam Tsuei
Distributeur/Distributor
Amazing Film Studio
Cast
Yu-Wei Shao
Simon Yam
Kaiser Chuang
Taal/Language
Mandarijns/Mandarin

Ondertitels/Subtitles
Nederlands/Dutch

>{ 10
10 }

2016
Taiwan
Horror
90 min.

Ondertitels/Subtitles
Engels/English

YOUNG BLOOD

YOUNG BLOOD
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11/11/2016 ▶ 18:00

13/11/2016 ▶ 16:00
Pigskin

Directed by Jake Hammond - USA - Horror - 14'00

Cheerleader Laurie zou maar wat graag ingaan op de avances van Glenn maar een laag
zelfbeeld brengt de vleeswording van innerlijke demonen met zich mee. Laurie, a high school
cheerleader, would love to reciprocate Glenn’s interest in her but low self-esteem forces her to
face a grotesque manifestation of inner demons.

Een middelbare schoolromance waar een hoek af is, dat is Teenage
Cocktail, het regiedebuut van John Carchietta. De ietwat timide Annie
(Nichole Bloom) valt als een blok voor de ruimdenkende Jules (Fabianne
Therese). Erop gebrand om een doorsnee, provinciaal Amerikaans
leventje in te ruilen voor de belofte van grootstedelijke glamour
ambieert Jules een danscarrière in New York. Daar heb je geld voor
nodig en, zich nogal goed in haar vel voelend, ziet Jules echt geen kwaad
in de wereld van online ‘webcam modeling’. Het duurt niet lang voordat
ze samen met Annie een eerder pikante naschoolse special opvoert,
wat de aandacht van de directie maar ook een seksueel gefrustreerde
buurman niet ontgaat.
In Teenage Cocktail wordt met vuur gespeeld, maar nooit op een gratuite
manier. De emotionele overrompeling van een eerste liefde tijdens de
tienerjaren is getrouw neergezet door straffe actrices in een film die
succesvol flirt met thriller, romance en drama – een mix van elementen
die zich net als in de beste cocktail verrassend laat smaken.

Bob is een Canadese veertiger die kort na de geboorte van zijn dochter
Eva het vaderschap inleverde en met de noorderzon vertrok. Maar als
de jaren voorbij gaan kan Bob het niet laten om de banden terug aan
te halen en daar heeft hij een meer dan bijzondere reden voor. Terwijl
Darlene het onhandelbaar gedrag van Eva niet begrijpt en Eva de
bemoeizucht van haar veel te lang afwezige vader niet kan harden, is het
toch Bob die haar als enige kan helpen. Wanneer Eva verdwijnt zet hij
alles, inclusief zijn grootste geheim, op het spel om haar terug te vinden.
Wie bij 'The Unseen' een remake van 'The Invisible Man' verwacht, is
er aan voor de moeite. De film brengt het verhaal van een verscheurd
gezin dat na jaren een reden vindt om de relaties terug aan te sterken.
Waar dit een ietwat saaie of droge film had kunnen opleveren, maakt
schrijver-regisseur Geoff Redknap handig gebruik van onzichtbaarheid
als fantastisch element om het verhaal beeldende kracht bij te zetten.
Een behendigheid binnen het fantastische is niet verwonderlijk als je
weet dat Redknapp vooral werkzaam is als make-up artist en bekend
staat voor films als 'Star Trek Beyond', 'The Cabin in the Woods',
'Deadpool', 'Sucker Punch' en Tv-reeksen als 'The X-Files', 'The Walking
Dead' en 'Masters of Horror'.

teenage cocktail
2016
USA
Drama - Thriller
88 min.
Regisseur/Director
John Carchietta
Distributeur/Distributor
Snowfort Pictures

the unseen
A high school romance that goes the extra mile and whips up pure hearted passion,
comingled with uncommon thrills and a touch of drama, such is the volatile mixture
of John Carchietta’s directorial debut Teenage Cocktail. A decidedly modern story
about young love that burns with the passion of a thousand suns and leaves
amorous teens blinded to imminent danger, the film follows the lives of Annie
(Nichole Bloom) and Jules (Fabianne Therese). Keen on ditching her small town in
favor of big city glamour and a dancing career in New York, Jules’ source of income
stems from webcam modeling. Soon Annie joins in and the pair puts on a flirtatious
on screen performance, much to the dismay of the school’s principal but to the
liking of a creepy pool cleaner who would love to spend some alone time with the
blossoming girls.

Bob, a forty-something Canadian, left his family shortly after the birth of his
daughter Eva. Years pass when Bob wants to renew contact with his estranged
wife and daughter. He has a special reason for his sudden interest. Darlene can't
cope with the rebellious behavior of her daughter and fails to understand why she
behaves this way. Bob knows why but Eva isn't willing to let her father, whom she
barely knows, interfere in her life. When Eva disappears Bob risks everything to find
her, even his biggest secret.

2016
Canada
Action - Horror - Sci-Fi
104 min.
Regisseur/Director
Geoff Redknap
Distributeur/Distributor
Goonworks Films

Cast
Nichole Bloom
Fabianne Therese
Pat Healy

Cast
Aden Young
Camille Sullivan
Julia Sarah Stone

Taal/Language
Engels/English

Taal/Language
Engels/English

Ondertitels/Subtitles
Nederlands/Dutch

>{ 12
12 }
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11/11/2016 ▶ 20:00
Milo (Eric Ruffin), een 14-jarige zwarte wees en eenzaat, woont samen
met zijn oudere broer Lewis in een mistroostig appartementsblok.
Beiden lijden onder de vroegtijdige sterfte van hun ouders. Lewis,
een ex-militair wijdt zijn dagen aan inhoudsloze tv-programma's. Milo
leidt daarentegen een dubbelleven. Gevoed door zijn obsessie voor
vampieren gaat hij op jacht en brengt hij mensen om op dezelfde
wijze als zijn favoriete mythische wezens. Hij houdt er gedetailleerde
notitieboeken op na die de ‘code’ van de vampier stipuleren. Anderzijds
is hij een stille, verlegen jongen die gepest wordt op school en voor freak
uitgemaakt wordt door de lokale straatbende. Wanneer Sophie (Chloe
Levin), een iets ouder blank meisje, haar intrek neemt in hetzelfde
appartementsgebouw om bij haar agressieve grootvader te wonen,
voelt Milo een vreemde aantrekkingskracht tot haar. Hun vriendschap
neemt een onverwachte wending wanneer Milo zijn plan uitvoert en
de hoge prijs voor verlossing betaald wordt. Occasioneel bloedvergiet
niettegenstaande is dit geen film voor ‘gorehounds’.
'The Transfiguration' is een vampierenfilm die eerder aan 'Martin', of 'Let
the Right One In' doet denken. Ook leuk voor horrorfans zijn talloze
verwijzingen (subtiel en minder subtiel) naar eerdere vampierenfilms.
Let ook op de kleine cameo van Lloyd Kaufman (Troma) en Larry
Fessenden (o.a. Stake Land, You're Next).

the TRAnsfiguration
2016
USA
Drama - Horror
97 min.
Regisseur/Director
Michael O'Shea
Distributeur/Distributor
Protagonist Pictures
Cast
Eric Ruffin
Chloe Levine
Jelly Bean

Milo (Eric Ruffin), a 14 year-old black orphan, lives together with his ex-military
brother Lewis in a bleak housing project. With both parents having died when the
brothers were still young, they try to cope with the loss in their own way. Lewis fills
his days watching mindless television programs. Milo leads a double life. At night,
driven by an obsession with vampires, Milo goes out to hunt and kill, draining the
blood of his victims. During the day he is shunned as a freak and bullied by a local
gang of thugs. His room is his sanctuary where he watches violent nature flicks and
vampire movies, studying the ‘code’ of a vampire’s existence. When Sophie (Chloe
Levin), a fellow orphan with psychological problems, moves in with her grandfather
in the same block as Milo, they become friends. As time passes their friendship
takes an unexpected turn. What unravels is a coming-of-age story with redemption
and salvation for both, but it comes at a cost.

“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 Fantastic Film Festival
een algemene selectie van 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” offers you a panoramic scope of
contemporary fantastic cinema in all its facets and will
without a doubt give you a ‘feel good time’! In “Fantastic
Scope”, the Razor Reel Fantastic Film Festival presents
you a general offer of contemporary fantastic films,
varying from thrillers, horror movies and fantasy movies
to comedies with a bizarre twist and cult films, that
haven’t been released in the Belgian market. ‘Majors’
and ‘independents’ entertain you here, side by side, with
the best contemporary fantastic movie gems!

▶ Amok
▶ Der Bunker
▶ Enclosure
▶ I Am Not A Serial Killer
▶ Origin
▶ Pet
▶ Rupture
▶ Sibylle
▶ Slash
▶ Terra Formars
▶ The Alchemist Cookbook
▶ The Barn
▶ The Devil's Candy
▶ The Noonday Witch
▶ The Survivalist

Taal/Language
Engels/English
Ondertitels/Subtitles
Nederlands/Dutch
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14/11/2016 ▶ 18:00

13/11/2016 ▶ 20:00
The Lost Ones

Directed by Dima Lochmann - Germany - Thriller/Drama - 18'35"

Een dolverliefde, jonge Deense vrouw verliest zichzelf in de mysterieuze wereld van een man
met enkele duistere geheimen. Blinded by love a young Danish woman loses herself in the
mysterious world of a man with more than one dark secret.

De jonge introverte Petar woont al heel z’n leven in het weeshuis en kent
enkel deze koele wereld waarin hij opgroeide. Toch lijkt er een beetje
hoop te zijn wanneer hij verliefd wordt op een meisje uit de buurt. Hij
kan zijn afkomst echter niet onder stoelen of banken steken en wordt er
keer op keer mee geconfronteerd. Op een dag wordt het hem allemaal
te veel: de doorgaans ingetogen jongen ontpopt zich tot keiharde leider
van een bende weesjongeren voor wie de toekomst grijs blijft tot aan
de dood. Ontdaan van enig schuldbesef, en zich wrekend op de wereld
waarin ze leven en gehaat worden door de maatschappij, starten ze een
bloeddorstige tocht met geweld als voornaamste ingrediënt.
Vardan Tozija, is een jonge regisseur uit Macedonië die met 'Amok'
een coming-of-age verhaal vertelt dat volledig breekt met tradities.
Geen happy-go-lucky tieners die worstelen met hun seksualiteit,
maar een groep zeer gestresseerde jongeren zonder toekomst zijn de
protagonisten in dit verhaal waarin geweld en angst centraal staan. Een
technisch mooi hoogstandje uit een land dat filmisch nog maar in de
startblokken staat.

An Arm's Length Directed by Max Weiland - UK - Black Comedy - 10'00
Leonard, een Joodse jongen, zit gevangen tussen zijn verlangen naar vrijheid
en de intense moederliefde. The Jewish boy Leonard is trapped between his
yearning for freedom and a profound connection to his mother.

Pit Bukowski, die we nog kennen als de protagonist van 'Der Samurai'
(RRFFF 2014) is terug van de partij op Razor Reel in 'Der Bunker', een
Duitse donkere komedie. 'Der Bunker' heeft helemaal niets te maken
met WO II, Hitler of Nazisme maar des te meer met 'Aliens', Het Higgsdeeltje en gekke Duitsers. En vooraleer je vermoeid begint te geeuwen:
jawel, Duitsers bezitten wel degelijk over een goed gevoel voor humor.
Een student is op zoek naar een rustige werkplek om z’n thesis af
te ronden en huurt een kamertje op het platteland bij een ietwat
gesloten familie. Aangekomen ter plaatse blijkt hij over te weinig geld
te beschikken om aan de huurvoorwaarden te voldoen maar voor alles
is een oplossing te vinden. Als bijna afgestudeerde student beschikt hij
over de nodige capaciteiten om Klaus, de zoon van de familie, wat bijles
te geven. Helaas voor de student is Klaus niet al te snel van begrip en
lijkt de vrouw des huizes ook nog een speciale opdracht voor hem te
hebben waardoor het afwerken van z’n thesis al vlug geen prioriteit
meer vormt.

AMok
2016
Republic of Macedonia
Drama
76 min.
Regisseur/Director
Vardan Tozija

der bunker
Always stuck in orphanages, Petar has seen nothing but misery in his life. For him
the world is harsh and cold, yet a shimmer of hope appears when he falls in love.
Unfortunately things take a turn for the worse and Petar seems to be haunted by his
past. After a series of cruel circumstances the young and reticent boy can't take it
anymore. Fueled by hate Petar becomes the uncompromising leader of a group of
outcast orphans. Free from remorse and longing for revenge on a world which has
no place for them the group sets out on a murderous rampage in order to create
their own world; a world they call 'Amok'.

A student seeks out a quiet work spot to finish his thesis and decides to rent a room
in a secluded farm. As soon as he arrives, it turns out he can't afford to pay his
advance for the rent. Luckily for him, the family provides a solution by asking him to
tutor their son Klaus. Klaus isn’t the smartest boy around and to further complicate
the situation at hand Klaus’ mother has a special task for the student as well. He
quickly discovers that finishing his thesis isn’t a top priority anymore.

Distributeur/Distributor
Reel Suspects

Regisseur/Director
Nikias Chryssos
Distributeur/Distributor
Just Film Distribution

Cast
Martin Gjorgoski
Deniz Abdula
Nikola Ristanovski

Cast
Pit Bukowski
Daniel Fripan
Oona von Maydell

Taal/Language
Macedonisch/Macedonian

Taal/Language
Duits/German

Ondertitels/Subtitles
Engels/English
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2015
Germany
Comedy - Drama - Horror
85 min.

Ondertitels/Subtitles
Nederlands/Dutch
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Diana is nogal avontuurlijk aangelegd en overtuigt haar vriend Sean
om er samen met haar een paar dagen op uit te trekken en te gaan
kamperen. De bosexcursie vormt voor Diana de ideale gelegenheid
om haar geheimpje aan Sean te vertellen. Maar de eerste nacht loopt
het al mis wanneer een groepje uitgelaten, dronken macho’s de rust
in het bos verstoort. Hoewel het jonge koppel niet is opgezet met de
lawaaimakers begint hun ellende pas. Al vlug lijkt iets onbekends zich
van hen meester te maken waarbij haast niemand gespaard blijft. Terwijl
Diana en Sean zich bang schuilhouden in hun tent, krijgen ze plots
gezelschap van een gewonde man die hoopt te kunnen rekenen op hun
hulp. Beetje bij beetje probeert het trio duidelijkheid te scheppen over
wat ze net zagen. Fiona Dourif (dochter van Brad Dourif) konden we in
2013 al aan het werk zien op het RRFFF in de film 'Curse of Chucky'. Nu
keert ze terug in de eerste prent van Patrick Rea, een regisseur die de
voorbije 15 jaar ogenschijnlijk nooit stil zat, maar met 'Enclosure' pas
z’n eerste volwaardige langspeler aflevert. Een creature feature waarbij
‘boomknuffelen’ een nieuwe dimensie krijgt.

De jonge John Cleaver is geobsedeerd door de dood, en niet alleen
omdat hij boven een funerarium woont dat zijn moeder openhoudt.
De jongeman is ook gefascineerd door seriemoordenaars. Hij is ervan
overtuigd dat hij niet alleen een seriemoordenaar wordt in de toekomst,
maar dat hij er ook een zal worden die alle voorgaande records gaat
verbreken. Om zijn eigen demonen de baas te kunnen gaat hij geregeld
op bezoek bij een psychiater die een paar jaar eerder meende dat John
een psychopaat in wording was. Wanneer er in het dorpje waar hij woont
plots mensen beginnen te verdwijnen en John een connectie voelt met
deze moordenaar gaat hij uiteraard op onderzoek uit. Bestaat er immers
een betere leerschool dan een seriemoordenaar stalken?
'I Am Not A Serial Killer' is gebaseerd op het gelijknamige boek van Dan
Wells uit 2009 dat meteen een hit werd in de VS. De film gaat niet uit
van standaard horror en zogenaamde ‘jump scares’ maar is een mooie
cross-over geworden; een intelligent thriller/drama dat geregeld flirt met
bovennatuurlijke en sci-fi elementen. In de hoofdrol zien we Christopher
Lloyd ('Back To the Future') als bejaarde buurman Mr. Crowley, en Max
Records als de seriemoordenaar in spe. Regisseur Billy O’Brien zal je
misschien nog kennen van 'Isolation' (2005).

enclosure
2016
USA
Horror - Thriller
100 min.
Regisseur/Director
Patrick Rea
Distributeur/Distributor
Film Mode Entertainment

i am not a serial killer
The adventurous Diana insists on a camping trip for her and her husband Sean to
re-connect. For Diana this might be a good time to share her secret with Sean.
But there is never an ideal moment in life. During the first night the quiet forest
is shaken up by a group of drunken machos. The young couple is not the only one
annoyed by the nuisance. Something dark and mysterious isn’t too pleased either
and descends upon the raucous men. While Diana and Sean seek shelter in their
tent they are accompanied by one of the wounded machos who tries to explain
what just happened.

The Young John Cleaver has an obsession with death and especially with serial
killers. Diagnosed with sociopathic tendencies he is convinced he’ll grow up to
become a serial killer. Not just any serial killer but the best one that ever lived,
shattering all previous ‘records’. To keep his own dark demons at bay, John
regularly visits a shrink, but when people start to disappear in his hometown, he
sets out on an investigation. After all, what better way to learn the ropes than to
follow a genuine serial killer?

2016
USA
Thriller
104 min.
Regisseur/Director
Billy O’ Brien
Distributeur/Distributor
Independent

Cast
Jake Busey
Fiona Dourif
Kevin Ryan

Cast
Christopher Lloyd
Laura Fraser
Max Records

Taal/Language
Engels/English

Taal/Language
Engels/English
Ondertitels/Subtitles
Nederlands/Dutch
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Ooit al eens gedroomd over het eeuwige leven en wat je zou doen met
een zee van tijd? Het lijkt nog steeds een toekomstfantasie, 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 schrijverregisseursduo 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 film. Een gedreven cast met
onder meer Emelia Hansson, Rikard Björk en Sandra Redlaff verkoopt
deze moderne parabel over het herdefiniëren van menselijkheid.

origin

FORDSTORE

Pathoekeweg 7 | 8000 Brugge

Where do you draw the line between ethics and scientific progress, and can one
still break new ground without taking risks? Julia and Rebecca hardly have time to
ponder such questions. As young scientists with a friend’s life on the line they throw
caution to the wind and hack Erik’s genetic code in hopes of curing an otherwise
fatal illness. Before long Erik recovers, but superhuman results are only the first of
many side effects. A smart Swedish sci-fi written and directed by Andreas Climent
and André Hedetoft, Origin overcomes a familiar set-up by fueling its thematic
preoccupations from a sound emotional core. With believable performances from
a solid cast Origin ensures its most poignant query does not go unheard: at what
point does pushing the boundaries of humanity give way to inhuman results?

2016
Sweden
Action - Drama - Sci-Fi
93 min.
Regisseur/Director
Andreas Climent
André Hedetoft
Distributeur/Distributor
108 Media
Cast
Rikard Björk
Emelia Hansson
Rafael Pettersson
Taal/Language
Zweeds/Swedish
Ondertitels/Subtitles
Nederlands/Dutch
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An Eldritch Place

Directed by Julien Jauniaux - Belgium - Fantasy/Horror - 16'30"

Wanneer Abdel beslist om nachtwaker te worden van Francis ontdekt hij zijn duistere geheim
in dit Lovecraftiaans mysterie.
When Abdel accepts a night watchman job for Francis, he soon discovers his obscure secret in
this Lovecraftian mystery.

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.

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.

pet
2016
USA/Spain
Horror - Thriller
90 min.
Regisseur/Director
Carles Torrens

rupture
Seth bumps into a childhood crush and gradually becomes more and more obsessed
with her. When Holly rejects him time and again, Seth hatches the obscene plan
to kidnap her and lock her in a cage beneath the animal shelter where he works.
As time passes the lines between predator and prey, teacher and pet become
increasingly blurred. One thing is clear though, love takes you to strange places
you’ve never been before.

Distributeur/Distributor
WTFilms

Renee Morgan (Noomi Rapace) is a single mother with a 12-year-old son. Despite
living in a quiet neighborhood, all is not what it seems. On a daily basis they are
being spied on. When going grocery shopping one day Renee’s car breaks down and
she is kidnapped. The next day she wakes up in a strange lab where she is asked all
manner of questions about her medical past. It seems Renee has far greater forces
in her than she could ever have imagined.
After a ten year absence writer-director Steven Shainberg returns to thrill audiences
with the sci-fi horrors of Rupture, a provocative film that entertains while it engages
the mind.

2016
USA/Canada
Sci-Fi - Thriller
102 min.
Regisseur/Director
Steven Shainberg
Distributeur/Distributor
KFD/Splendid

Cast
Jennette McCurdy
Ksenia Solo
Dominic Monaghan

Cast
Noomi Rapace
Peter Stormare
Kerry Bishé

Taal/Language
Engels/English

Taal/Language
Engels/English

Ondertitels/Subtitles
Nederlands/Dutch
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The Belgian CulT SpeCialiST

Sibylle Froebisch lijkt het voor elkaar te hebben: een gehuwde vrouw
met een gezin en een topfunctie als partner in een architectenfirma.
Toch schort er iets. Een zekere onrust levert slapeloze nachten op en
wanneer Sibylle op vakantie in Italië een vrouw vlak voor haar ogen van
een klif ziet springen, trekt de abrupte zelfmoord een kettingreactie op
gang. Een soort onheilspellend en onafwendbaar noodlot lijkt zich te
sluiten rond Sibylle, een naam wiens mythologische connotatie alle eer
wordt aangedaan in deze tweede, spookachtige langspeler van Zwitsers
regisseur Michael Krummenacher.
'Sibylle' houdt thematisch het midden tussen drama en genrefilm,
maar alludeert met zijn belichting, camerawerk, sfeerschepping én
kleurenpalet zonder schroom naar horrorklassiekers als 'The Shining' en
'Suspiria'. Een hommage met voldoende eigenheid. Een festivaltopper
die eerder speelde op de internationale filmfestivals van Berlijn en
Moskou, gaat nu op Razor Reel in première voor een Belgisch publiek.

sibylle
Happily settled with a husband and kids and also enjoying a flourishing career as
an architect Sibylle Froebisch seems to have her life sorted out. And yet, something
feels amiss, causing sleepless nights. When on vacation in Italy she crosses paths
with a woman who throws herself off a cliff, the suicide sets in motion an uncanny
series of events that possesses the ring of inevitability. Can Sibylle make sense of
what is happening to her and can she avert an ominous fate as it descends upon her
or is she doomed from the get-go?
In Michael Krummenacher’s second feature film the name ‘Sibylle’ lives up to its
mythological quality. Thematically holding the middle ground between drama and
genre film Sibylle happily alludes to its horror influences by way of camerawork,
atmosphere, color palette and lighting. Fans of The Shining and Suspiria do well to
check this one out.

2015
Germany
Drama - Mystery - Thriller
87 min.
Regisseur/Director
Michael Krummenacher
Distributeur/Distributor
Eksystent
Cast
Anne Ratte-Polle
Thomas Loibl
Dennis Kamitz
Taal/Language
Engels/English
Ondertitels/Subtitles
Nederlands/Dutch
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Neil, een ingetogen middelbare scholier, houdt er een aparte hobby
op na. Gepassioneerd door het geschreven woord tokkelt hij allerlei
scenario’s bij elkaar waarin een centrale rol is toebedeeld aan sci-fi
actieheld Vanguard. De twist? Neil schrijft Slash, een fantasievolle
vorm van fan-fictie die vaak erotisch getint is en waarbij homoseksuele
relaties de norm zijn. Hij vindt een soulmate in de vrijgevochten Julia,
een iets oudere tiener die zelf ook Slash pent over elvenpersonage Fain.
Wanneer Julia hem uitdaagt om zijn verhalen online te publiceren op een
forum voor volwassenen duurt het niet lang vooraleer de hersenspinsels
van Neil de al dan niet zuiver professionele interesse wekken van een
moderator. Uitgenodigd om een lezing te geven op een regionale comic
con trekt Neil samen met Julia uit op (zelf)ontdekking.
'Slash' durft de vertrouwde coming-of-age formule aan te kleden in een
edgy jasje van erotische fan-fictie. Zelfzeker en buitenissig slaagt de
fantastisch geacteerde film van Clay Liford er moeiteloos in een delicaat
thema vrank en vrij aan te snijden zonder zich ooit te beroepen op
sentimentalisme of een even goedkope vulgariteit.

Voor wie er zou aan twijfelen: hier bij Razor Reel hebben we nog steeds
een zwak voor over-the-top, compleet gekke toestanden. De nieuwste
van Takashi Miike (welbekend bij genrefans van onder meer 'Zebraman',
'Ichi the Killer', 'Sukiyaki Western Django' en uiteraard 'Audition') doet er
nog maar eens een schepje bovenop.
Terra Formars is een live-action adaptatie van een bekende mangareeks,
en neemt de realiteit als een vertrekpunt: de rode planeet oogt
aantrekkelijk omwille van zijn grondstoffen én omdat we er, mits wat
aanpassingen, misschien een nieuwe thuisbasis van kunnen maken.
Japan stuurt een enorme lading kakkerlakken naar Mars samen met
tonnen algen waardoor de terravorming - zeg maar het bewoonbaar
maken van de planeet - kan beginnen. Vijfhonderd jaar later gaat de
eerste bemande missie naar Mars om de voortgang te bekijken maar
helaas loopt niet alles zoals het hoort. Kort daarop vertrekt een tweede
schip naar Mars met een speciaal geselecteerde bemanning die als doel
heeft Mars te bevolken en uit te zoeken wat er precies met het eerste
schip gebeurde. Wat volgt is doldwaze pret met reuzenkakkerlakken
zoals alleen Miike het visueel kan vatten.

slash
2016
USA
Drama - Comedy
100 min.
Regisseur/Director
Clay Liford
Distributeur/Distributor
Reel Suspects

terra formArs
Neil struggles to fit in at school. Expressing himself through writing, his fantasies
follow sci-fi action hero Vanguard to far off planets where fights for justice tend to
unravel in shirtless skirmishes that embrace same sex entanglements. Passionate
about Slash (erotic fan fiction) Neil is ostracized at school but soon finds a kindred
soul in Julia, a fellow slasher who gets her kicks from Fain Elven fiction. Embracing
Neil as her protégé of sorts, the duo explores an unusual writerly passion as a comic
con-bound journey of self-exploration checks sexual taboos at the door.
In Slash - a winning exploration of teenage angst and bisexual feelings through the
lens of erotic fan fiction - life, love and acceptance can be messy, but a life lived in
an offbeat manner can prove to be all the better because of it.

Cast
Michael Johnston
Hannah Marks
Deborah Abbott

Mars awaits and the whole world is convinced anyone can become rich by
exploiting the planet. When people learn Mars can be made habitable interest goes
through the roof. Japan sends cockroaches and tons of algae into space to start
the terraforming process. 500 years later the first mission with humans leaves for
Mars to evaluate the progress, but they perish. A second, highly trained space crew
leaves for the conquest of Mars and to sort out what happened to the first crew.
Takashi Miike returns with a live-action adaptation of the popular Terra Formars
manga series by Yū Sasuga. Viewers in the mood for something silly and utterly
over-the-top with no shortage of gooey kills and special effects do well to sit back
and relax. Terra Formars marks yet another crazy concoction by one of Japan’s most
prolific and incorrigible directors.

Taal/Language
Engels/English

Regisseur/Director
Takashi Miike
Distributeur/Distributor
Splendid Film
Cast
Rinko Kikuchi
Rila Fukushima
Kane Kosugi
Taal/Language
Japans/Japanese

Ondertitels/Subtitles
Nederlands/Dutch
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2016
Japan
Sci-Fi - Horror
108 min.

Ondertitels/Subtitles
Nederlands/Dutch
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Hoe introduceer je een film die volgens Variety het midden houdt
tussen 'The Blair Witch' en 'The Witch' en samen met laatstgenoemde
bestempeld wordt als dé must-see satanische film van 2016? Niet al
te veel prijsgeven is de boodschap. Sean leeft op nogal zonderlinge
wijze in de bosjes. Gehuisd in een hut met alleen Kaspar de kater als
metgezel vult Sean de dag met het uitvoeren van vreemde rituelen. Met
een receptenboek als enige houvast stelt hij alles in het werk om een
ontmoeting met niemand minder dan Lucifer te bekomen. Sean wil
goud leren maken en is daartoe tot veel bereid.
Indiehorror 'The Alchemist Cookbook' van de eigenzinnige Joel Potrykus
('Ape', 'Buzzard') zal de meningen verdelen, maar is zonder twijfel
één van de genrefilm ontdekkingen van 2016. Ty Hickson voert in de
hoofdrol het merendeel van de film een onemanshow op en levert zo
een indrukwekkend visitekaartje af in een sfeervolle film die er dankzij
zijn geleidelijke opbouw perfect in slaagt onder de huid te kruipen.
Obsessie en paranoia of occultisme en persecutie? Met suggestiviteit
laat Potrykus de kijkers twijfelen en serveert hij een atypisch
horrorbrouwsel. Zin om te proeven van alchemie?

The Babysitter Murders Directed by Ryan Spindell - USA - Horror/Comedy - 22'00
Een babysitter is helemaal alleen thuis. Uit een nabijgelegen instelling ontsnapt een
psychopaat. We weten hoe dit verhaal zal aflopen … Of toch niet? A dark and stormy night. An
innocent babysitter all alone. An escaped psychopath out for blood. You know how this story
will play out… Or do you?

Een groepje tieners trekt er op uit om een optreden van hun favoriete
rockgroep bij te wonen. Onderweg maken ze een tussenstop. In het
midden van een afgelegen weide staat een godvergeten schuur. Door
aan te kloppen wekken ze onbedoeld de duistere bewoners van 'The
Barn': De Boeman, een moordzuchtige mijnwerker gewapend met
houweel, Hallowed Jack, bewaker van het pompoenenveld, en de
vleesgeworden vogelverschrikker, Candycorn Scarecrow! Helen’s Valley,
het nabijgelegen stadje dat volop Halloween viert, zal het geweten
hebben …
Een creature feature waarbij fans van old school horror hun hart zullen
kunnen ophalen en een gegarandeerde crowdpleaser bij een publiek dat
uit is op een top ‘midnight movie’. Justin Seaman bewijst dat je geen
monsterbudget nodig hebt om een zalige retro horrorfilm op touw te
zetten, zolang je maar genoeg passie hebt voor het genre. Dat 'The
Barn' ook nog eens de moeite doet om zijn monsters van uitgekiende
achtergrondverhalen te voorzien, maakt het feest helemaal compleet.

the alchemist cookbook
2016
USA
Drama - Horror
82 min.
Regisseur/Director
Joel Potrykus
Distributeur/Distributor
Uncorked Productions

the barn
Living in a woodland shack with nothing but his feline friend Kaspar for company,
Sean spends his days performing all manner of rituals. His strange and increasingly
erratic behavior follows the strict code of an old recipe book, but his is no ordinary
cooking. In hopes of coming face to face with Lucifer himself Sean seeks a bargain:
the trick to creating gold in exchange for whatever the devil wants.
The Alchemist Cookbook is an off-kilter experiment and one of this year’s
discoveries. Ty Hickson gives his all in an entrancing lead as his character is swept
up in the maelstrom of obsession, paranoia, madness and occultism. Suggestive
and atmospheric, The Alchemist Cookbook sneaks up on you and will leave you
wondering. Care to take a sip from the cauldron?

A midnight movie favorite with overseas audiences, Razor Reel proudly presents
the premiere of one of the most passionately made genre films of 2016: The Barn,
a blast from the past that celebrates all things monstrous like it was 1989. Intrepid
teens on their way to a gig of their favorite rock band drop by a seemingly harmless
pasture and camp out in front of a nondescript barn. Little do they know The
Barn is home to some mighty dark denizens. A few heedless knocks ensure all hell
breaks loose as the pickaxe-wielding Boogeyman, Hallowed Jack, and Candycorn
Scarecrow awaken to wreak havoc.
A retro romp with ample eye for detail, The Barn is a love letter to horror of a
bygone era. Justin M. Seaman and his crew happily invite you to a Halloween night
in the eighties. Do you dare take them up on their offer?

2016
USA
Horror
96 min.
Regisseur/Director
Justin M. Seaman
Distributeur/Distributor
Nevermore Productions

Cast
Ty Hickson
Amari Cheatom
Fiji

Cast
Mitchell Musolino
Will Stout
Lexi Dripps

Taal/Language
Engels/English

Taal/Language
Engels/English
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10/11/2016 ▶ 24:00

15/11/2016 ▶ 14:00
In 'The Devil’s Candy' maken we kennis met Jesse Hellman, een ietwat
excentrieke schilder die vooral bezig is met de eindjes aan elkaar te
knopen. Maar daar komt plots verandering in wanneer hij en zijn gezin
voor geen geld een Texaans droomhuis op de kop kunnen tikken. De
schilderkunsten van Jesse gaan er geweldig op vooruit en er ontstaat al
snel een ongebruikelijke interesse voor zijn wel heel aparte schilderijen.
Maar alles heeft z’n prijs, ook het geluk van deze jonge familie.
Na zijn entree op Razor Reel in 2010 met 'The loved Ones' komt deze
Tasmanian Devil opnieuw op de proppen met een klein meesterwerk.
'The Devil’s Candy' is de tweede film van Sean Byrne en opnieuw weet hij
ons te verassen en, jawel, ook te bekoren. Met een midnightscreening na
de openingsfilm krijgt 'The Devil’s Candy' meteen een speciale plaats op
het Razor Reel programma. Ethan Embry (Jesse Hellman) kennen we nog
van 'The Guest' en 'Cheap Thrills', twee films die het niet slecht deden
in het festivalcircuit en waarmee Embry naam maakte als genreacteur.
Let ook op de jonge Kiara Glasco die als dochter Zoey een veelbelovende
acteerprestatie laat optekenen.

Eliska en haar dochter Anetka keren terug naar het dorpje waar Thomas
(vader en echtgenoot) is opgegroeid om er te gaan wonen. Eliska vertelde
haar dochter dat Thomas op zakenreis is en Anetka vraagt dan ook keer
op keer wanneer ze haar vader terug zal zien. Wanneer de waarheid
aan het licht komt begint de moeder-dochter relatie te verzuren. Op
hetzelfde moment begint ook de mythische 'Middag Heks' voor Eliska
te verschijnen. Is de dreiging reëel of beeldt Eliska het zich allemaal in?
'The Noonday Witch' is deels gebaseerd op het gedicht Polednice van
Karel Jaromir Erben wat op zijn beurt weer gebaseerd is op de demon
“Lady Midday” uit de Slavische mythologie. In de verhalen verschijnt de
Noonday Witch om kinderen mee te nemen. Wanneer de moeder haar
kind te hard wil beschermen treedt de dood in als gevolg.

THE DEVIL'S CANDY
2015
USA
Horror
90 min.
Regisseur/Director
Sean Byrne
Distributeur/Distributor
HanWay Films

the noonday witch
Jesse Hellman (Ethan Embry), an eccentric painter lives on a shoestring budget. His
family’s fortune changes when his wife, and daughter move into a beautiful house
tucked away in the Texan countryside. Not only are Jesse’s paintings improving but
there is also a growing interest in his increasingly bleak and disturbing artworks.
But everything comes at a price, especially for this young family.
Sean Byrne’s sophomore film is an homage to the satanic films of the eighties;
a carefully plotted thrill ride with a rich colour palette, pulsating heavy metal
soundtrack and strong performances from a committed cast. Sit back and enjoy a
genre horror thriller that continues to set the festival circuit on fire, and has been
doing so ever since its Toronto Midnight Madness world premiere in 2015.

Eliska and her daughter Anetka return to the rural village where Thomas (husband
and father) grew up. The region suffers from a long drought and nature seems
unusually menacing. Increasing the danger is the presumed presence of magical
forces. Having been led to believe her father is away on a business trip, Anetka is
keen to inquire when she can expect to see him. When she learns the truth, her
relationship with her mother begins to sour. At this time Eliska starts having visions
of the Noonday witch and she will do anything to protect Anetka from her. Question
is: Is the Noonday Witch real or does she only exist in Eliska’s head?

2016
Czech Republic
Horror
90 min.
Regisseur/Director
Jiri Sádek
Distributeur/Distributor
Barletta

Cast
Ethan Embry
Shiri Appleby
Kiara Glasco

Cast
Anna Geislerová
Karolína Lipowská
Zdenek Mucha

Taal/Language
Engels/English

Taal/Language
Tsjechisch/Czech

Ondertitels/Subtitles
Nederlands/Dutch
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THE EUROPEAN FANTASTIC

FILM FESTIVALS FEDERATION

A unique network of 22 festivals stretching across
11 European countries as well as Asia and North and South America

19th MÉLIÈS D’OR WINNERS 2015

 Enhances global visibility for filmmakers and distributors
 Rewards European creativity annually through its prestigious
Méliès d’or awards for fantastic feature and short films

2015 MÉLIÈS D’ARGENT
Goodnight Mommy
Veronika Franz & Severin Fiala - Austria

OCTOBER

OCTOBER

FEATURE FILM WINNERS
AN ARTWORK BY PHILIPPE DUMONT

BEST EUROPEAN
FANTASTIC FILM

Index Zero
Another Frontier
André Cruz Shiraiwa - Spain

Directed by
Veronika Franz &
Severine Fiala

Liza, the Fox-Fairy
Károly Ujj Mészáros - Hungary

The Brand New Testament

2015 MÉLIÈS D’ARGENT SHORT FILM WINNERS

Jaco Van Dormael - Belgium / France / Lux.

Nina Forever
Ben & Chris Blaine - United Kingdom

AUTUMN
HARVEST

THE NOSTALGIST

Directed by

Giacomo Cimini
UNITED KINGDOM

SEPTEMBER

JULY

APRIL

MARCH/APRIL

Fredrik Hana
NORWAY

Directed by

DERNIÈRE
FORMALITÉ
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FRANCE

Stéphane Everaert
BELGIUM

Directed by
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GHOST TRAIN
Directed by

Directed by

Directed by
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Lee Cronin
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M.A. Font Bisier
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Jean-Claude Rozec
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Directed by

Tomasz Siwinski
FRANCE/ POLAND

Directed by

Ben Steiner
UNITED KINGDOM

Sacha Feiner
FRANCE / BELGIUM

Directed by

Directed by

Jonathan Desoindre
FRANCE

Directed by

M. Brunold &
N. Calderone
SWITZERLAND

MIAMI
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PORTUGAL
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The Hallow
Corin Hardy - United Kingdom / Ireland

Directed by

Frédéric Doazan

AUSTRIA

Men & Chicken
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Lorenzo Sportiello - United Kingdom / Italy
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12/11/2016 ▶ 14:00
In een niet nader genoemde toekomst, waar het leven gereduceerd is
tot overleven, woont een jongeman helemaal alleen in het woud op een
geïmproviseerde boerderij. Hij heeft voldoende eten voor zichzelf en
schuwt zoveel mogelijk contact met anderen. Eenzaamheid is de sleutel
tot voortbestaan. Maar wanneer er plots een vrouw en haar dochter
voor zijn deur staan die zijn hulp nodig hebben, doet hij een toegeving.
In ruil voor seks en lichamelijk contact met de dochter biedt hij beiden
een onderdak en eten aan. Gaandeweg wordt een klein gezin gevormd
waarbij de moeder overduidelijk in de weg loopt. Het wordt eveneens
duidelijk dat beide vrouwen niet zomaar tot bij hem gekomen zijn en dat
zijn rustig bestaan als overlever plots in het gedrang komt.
'The Survivalist' van Stephen Fingleton is een ijzersterk drama dat zich
afspeelt in een futuristische dystopie. Er wordt geen tijd verspild aan
het ‘hoe’ en ‘waarom’ maar we worden onmiddellijk meegesleurd in
het verhaal waar we de komende 105 minuten zullen verblijven zonder
ook maar één keer op de klok te kijken. Je wordt meegezogen in een
leefwereld waar eenzaamheid troef is en overleven een dagelijkse
bezigheid. 'The Survivalist' is dan ook een ode aan de voorzichtigheid en
toont aan dat angst altijd gebaseerd is op realiteit. Vertrouw niemand
en blijf waakzaam tot het einde.

the survivalist
2015
UK
Thriller
105 min.
Regisseur/Director:
Stephen Fingleton
Distributeur/Distributor:
K5 Media Group

In a bleak future where ‘living’ comes down to survival, a young man (the
survivalist) lives in his forest refuge. There he has ample food for himself to avoid
starvation. He shuns outsiders because they only bring danger to his surroundings
and himself. Loneliness is key to survival. By chance a woman and her daughter
discover his refuge. The survivalist’s loneliness drives him to let his guard down. In
exchange for sex and physical contact with the daughter, he’ll provide them with
food and shelter. A small family is formed with the mother soon feeling ‘obsolete’.
It becomes clear to the survivalist the women didn’t find him by chance. His
peaceful life could end anytime now.

Cast:
Mia Goth
Martin McCann
Andrew Simpson

“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 bijzonder 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.
By Way of unique focuses, “sharp focus” offers a deeper
insight in fantastic films from the past and the future.
With “Sharp focus” we emphasize the most special
Fantastic films from the contemporary film world and
past. Within our Retro-theme, we have chosen a few
classics that you won’t want to miss at any cost.

▶ Fear of the dark masterclass
▶ Star Trek: The Motion Picture
▶ The NeverEnding Story
▶ Peelers

Taal/Language:
Engels/English
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14/11/2016 ▶ 14:00
preaching on sunday:
fear of the dark
masterclass
gratis

12/11/2016 ▶ 10:30
Preaching On Sunday :

Fear of the Dark
Masterclass door Franca Jonquiere

Franca Jonquiere behaalde een master aan
de universiteit van Amsterdam in Film en
TV. Omdat dat niet voldoende was trok ze
ook nog eens naar Californië om daar een
jaar aan de UCLA te studeren. Franca was al
eens te gast op het RRFFF in 2012 en toen
leerden we deze goedlachse, vriendelijke
jonge dame wat beter kennen. Ze blijkt niet
alleen gefascineerd te zijn door genrefilms
maar geeft zelfs lezingen over verschillende
thema’s binnen de genrefilms.
Omdat we dit jaar een speciale focus
leggen op Monsters ('creature features')
en vooral de angst die ze ons inboezemen
vroegen we aan Franca of ze ons kon komen
uitleggen waarom we door de jaren heen zo
gefascineerd zijn door deze wezens maar ze
terzelfder tijd ook benaderen met een zekere
angst. Hebben we de spreidstand nodig in
ons leven, moeten we oprecht bang zijn van
het donker en zijn er creaturen die aan gene
zijde op ons wachten of is het allemaal oude
wijven praat om ons van jongs af aan onder
de knoet te houden.

Als een buitenaards ruimtetuig de aarde nadert is het ‘alle hens aan dek’
voor Admiraal Kirk en z’n bemanning. Ze stelen de vernieuwde Enterprise
en gaan meteen op onderzoek uit. Maar al gauw blijkt dat het ruimtetuig
een oude bekende bevat die door een buitenaardse intelligentie naar de
aarde gestuurd is om contact te leggen met de mensheid.
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
algemeen bekend. 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. 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 ruimtemissie? 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, DeForest
Kelly, George Takei, Nichelle Nichols, James Doohan, Majel Barrett en
Walter Koenig te eren. En dat doet Razor Reel aan de hand van de
allereerste Start Trek film uit 1979: 'Star Trek the Motion Picture'. Een
film die qua sfeer en stijl nergens moet onderdoen voor '2001: A Space
Odyssey' en 'Solaris'.

STAR TREK:
THE MOTION PICTURE
An alien spacecraft approaches earth. Admiral Kirk and his crew are on high alert,
steal the new Enterprise and immediately set out to investigate. Quickly they
discover the spaceship is an old acquaintance sent by an alien intelligence to make
contact with humanity.

1979
USA
Sci-Fi
132 min.
Regisseur/Director
Robert Wise
Cast
William Shatner
Leonard Nimoy
DeForest Kelley
Taal/Language
Engels/English
Ondertitels/Subtitles
Nederlands/Dutch

Dit en nog veel meer komt Franca ons
vertellen op deze zondagse preek. Franca
gaf zelf al aan dat angst in horrorfilms haar
favoriete gespreksonderwerp is, maar dat
neemt niet weg dat je achteraf ook over de
dagdagelijkse dingen met haar kan napraten.
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13/11/2016 ▶ 10:30

12/11/2016 ▶ 24:00
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.

Cured

Directed by Erik England, Jesse Burks - USA - Horror - 9'33"

Een bezeten vrouw wordt de operatiekamer ingereden wachtend op een exorcisme. Dr.
Berryman is klaar voor de ingreep. A possessed woman is wheeled into the operating room in
dire need of exorcism. Dr. Berryman will see you now.

'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?”

THE NEVERENDING STORY
1984
USA
Fantasy
102 min.
Regisseur/Director:
Wolfgang Petersen
Distributeur/Distributor:
Dutch Film Works

PEELERS
Bastian is a young boy who is tormented by school bullies. Being chased by his
tormentors, he flees into a book shop where the proprietor introduces him to an
ancient story book called ‘The NeverEnding Story’. Bastian decides to steal the book
and begins to read it in the school attic. There the young boy learns of a mythical
land called Fantasia and the problems they have with the terrible Nothing that
destroys everything in its path. He also learns that the Empress is deathly ill and
unable to save the people of her kingdom. Atreyu, a young warrior, is sent out on
a quest to find a cure and stop the Nothing. The more Bastian reads, the more he
finds himself ‘written into’ the book, becoming the true hero of the story.

Blue Jean, club owner of the local strip bar does her best to keep her business
running. One night local mineworkers come to celebrate their weekend. At first
everything seems fine and revenue will fill the cash register. Suddenly one of the
patrons gets sick and starts to become increasingly violent, infecting other patrons
and wreaking havoc all around. Before we can say “prisencolinensinainciusol”
we’re in for some creative zombie killing!

2016
Canada
Horror
95 min.
Regisseur/Director
Sevé Schelenz
Distributeur/Distributor
Sleep Apnea Productions

Cast:
Noah Hathaway
Barret Oliver
Tami Stronach

Cast
Wren Walker
Caz Odin Darko
Madison J. Loos

Taal/Language:
Engels/English

Taal/Language
Engels/English

Ondertitels/Subtitles:
Nederlands/Dutch

>{ 40
40 }

sharp focus

sharp focus

{ 41 }

SHORT
FILMS
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!

Breda

r
, Nede

land

At the Razor Reel Flanders Film Festival, you can enjoy
free sections of short films almost every day! The Razor
Reel Flanders Film Festival presents movie gems, fairylike stories, humour and chilling moments that are
accessible to everybody! With the short film sections, we
meet the wishes of starting filmmakers so they can show
their ‘pièce unique’ to the world. It’s also the ideal way
to discover the fantastic genre in all its facets. Discover
short films that are a source of creativity, originality
and innovation. We guarantee that watching all this
splendour will leave you gobsmacked.
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15/11/2016 ▶ 16:00

15/11/2016 ▶ 16:00

MELIES D’ARGENT

MELIES D’ARGENT

EUROPEAN FANTASTIC FILM
FESTIVALS FEDERATION

EUROPEAN FANTASTIC FILM
FESTIVALS FEDERATION

Hugo

Vardøger

Directed by Theo Pavlou - UK - Drama/Fantasy - 11'47"

Directed by Ludovic De Gaillande - France - Thriller - 14'20"

Hugo schaamt zich diep voor zijn bijzonder lange vingers,
al lenen ze zich perfect tot zijn schaduwspel. Kan hij met
schimmen het hart van zijn geliefde schaken?
Hugo’s abnormally long fingers are a cause of shame,
even though they perfectly suit his shadow play. Are
shadows the key to a woman’s heart?

Parijs wordt geterorriseerd door een bloederige moordenaar.
Henrik wordt tijdens een wandeling achtervolgd door een
mysterieus silhouet. De nachtmerrie begint.
While several murders bloodying Paris, Henrik, back in the
capital after some time abroad, feels persecuted by an
unseen presence. The nightmare begins.

Dawn of the Deaf

Down to the Wire

Directed by Rob Savage - UK - Horror/Sci-Fi - 11'52"

Directed by Juan Carlos Mostaza - Spain - Animation - 12'23"

Een sonische pulsatie weergalmt doorheen het land
en transformeert iedereen binnen gehoorsafstand in
vraatzuchtige zombies. Enkel de Doven overleven.
A sonic pulse echoes out nationwide transforming anyone
within ear range into raging zombies, save for the Deaf
who become the sole survivors.

Ergens in een wereld, bewoond wordt door mensen
gemaakt van draad, arriveert een vreemdeling in een
spookstad waar de enige bewoners een man en zijn
dochter zijn.
Somewhere in a world settled by people made of wire,
a stranger arrives to a ghost town where the only
inhabitants are a man and his daughter.

Olivia

The Problemless Anonymous

Directed by Alessandro Izzo - Italy - Drama/Sci-Fi - 8'04"

Directed by Gary Roberts - UK - Sci-Fi/ Black Comedy - 13’45”

Een klein meisje in een dystopische toekomst is tot veel
bereid om haar enige compagnon op te lappen.
A little girl all alone in a dystopian future goes to great
lengths to try and fix her sole companion.

Ivan scoort op vlak van perfectie zeer hoog. Helaas is
perfectie illegaal in deze wereld en de wet stelt dat hij
naar een privéziekenhuis moet om hem onperfect te
maken.
Ivan has tested positive for perfection, but sadly in this
world it's illegal and the law states he must attend a
private clinic to be made imperfect.

The Five Wives and Lives of Melvyn Pfferberg

The Incredible Tale of the Incredible Woman-spider

Directed by Damian Samuels - UK - Romance/Comedy/Sci-Fi - 16'56"

Directed by Pablo Guirado - France - Fantasy/Horror - 17'21"

Melvyn, die gedumpt werd op zijn trouwdag, vraagt zich
af hoe hij de ware liefde kan vinden. Op televisie ziet hij
een advertentie voor een gadget dat romantisch succes
garandeert: de Cupidatron.
Dumped on his wedding day, Melvyn Pfferberg wonders
how he can find true love. Then he sees a TV advert for a
gadget that guarantees romantic success, the Cupidatron.
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short films

Wanneer een jonge, wanhopige man ’s nachts doorheen
de verlaten straten dwaalt, ziet hij een poster aan de
muur van een bar hangen voor de bizarre show van ‘The
Incredible Woman-Spider’.
When a young, desperate man wanders through the
deserted streets, at night, he comes across a poster
outside a bar that invites him to discover a strange show,
that of “The Incredible Woman-Spider.

short films
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KUMA

11/11/2016 ▶ FOYER 12:30 & 17:00

Gorilla

ANIME

Directed by Tibo Pinsard - France - Fantastic/Comedy/Romance - 14'05"

FILM
FESTIVAL

Hollywood 1952. Henry speelt een gekostumeerde gorilla
waarin hij Jungle Jenna in een nepjungle moet aanvallen.
Voor Henry is het echter bijzonder lastig om de vrouw
waar hij stiekem verliefd op is, te doen schrikken.
Hollywood, 1952. Henry performs a costumed gorilla. For
Jungle Jenna, he must terrorize the leading actress lost in
a fake jungle. But scaring the woman he desires is going
to be particularly tricky for the gorilla man.

BRUGGE

www.kumafest.be
www.facebook.com/kumafest

ZATERDAG
19/11/2016

CINEMA LIBERTY

Word
schandalig rijk!

The Monster

Directed by Bob Pipe - UK - Horror/Drama - 15'49"

Een iconisch monster probeert zijn vroegere, succesvolle
carrière nieuw leven te blazen. Hij besluit om een rol te
spelen in een hedendaagse slasher film.
Trying to resurrect his successful career from the early
20th century, an iconic monster, takes a part in a modern
day slasher film.

Een spel van de Nationale Loterij

www.euromillions.be

Gryla

ard.indd 1

17/09/16 13:41

Directed by Tomas Heidar Johannesson - Iceland - Comedy/ Horror - 7'00"

Een louche schuldeiser wil meer geld ontvreemden
van zijn nieuwste doelwit, maar een bergtrol reikt de
helpende hand in deze moderne update van IJslandse
folklore.
A skeevy debt collector seeks to coerce his latest victim
into giving him more cash but a mountain troll offers a
helping hand in this modern update of Icelandic folklore.

BEREIK AL UW KLANTEN VER EN VLAKBIJ.
Dankzij ons netwerk in 220 landen en gebieden kunnen
we uw pakketten aan de andere kant van de stad
afleveren. Of aan de andere kant van de wereld.

FedEx. Solutions powered by people.

fedex.com/be

El Pescador

Directed by Alejandro Suárez - Spain - Fantasy - 20'00"

Mijnheer Wong uit Hong Kong doet er alles aan om het
vissen als familieberoep in leven te houden. Op een
nacht besluit hij te gaan vissen in een afgelegen, rustiger
gebied. Daar vangt hij iets wat niet van deze wereld is.
Mr Wong is a third generation fisherman in Hong Kong,
struggling to keep this tradition alive. One night, he
decides to fish in calmer waters. His luck changes when
he catches something that does not belong to this world.

short films
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12/11/2016 ▶ FOYER 12:30 & 17:00

When Susurrus Stirs

Directed by Anthony Cousins - USA - Horror - 9'46"

13/11/2016 ▶ FOYER 12:30 & 17:00

The Edge

Directed by Simon Saulnier - France - Sci-Fi - 16'34"

Een man vindt een doel in zijn betekenisloos leven
wanneer hij beslist om gastheer te worden voor een oud
monster genaamd Susurrus.
A man finds purpose in his meaningless life when he
becomes host to an ancient creature named Susurrus.

Tampoon 			

Directed by Jeanne Jo - USA - Comedy/Horror - 7'00"

Miranda’s liefdesleven loopt niet op wolken en ze
neemt voortdurend slechte beslissingen. Een bezeten,
bloeddorstige tampon beslist om hier verandering in te
brengen.
When Miranda makes bad decisions about her love life,
a possessed, blood-thirsty tampon enters to take care of
business.

Nasty 			

Cambio/Change

Directed by Daniel Romero - Spain - Thriller - 9'33"

Victor en Ana genieten van hun vakantie aan een idyllisch
meer. Na een hevige discussie loopt Ana weg naar het
bos. Wanneer Victor beslist om haar te zoeken, ontdekt
hij dat een man hem tussen de bomen bespiedt.
Victor and Ana are enjoying their holidays at an idyllic
lake. After having a huge row, the girl walks away into the
forest. When he decides to go and look for her, Victor finds
out that a man, hidden behind the trees, is watching him.

Directed by Prano Bailey-Bond - UK - Horror - 15'09"

1982. De twaalfjarige Doug wordt meegezogen in de
lugubere wereld van de VHS Horror/Video Nasties
wanneer hij de mysterieuze verdwijning van zijn vader
tracht te onderzoeken.
It's 1982. Twelve-year old Doug is drawn into the lurid
world of VHS horror as he explores the mysterious
disappearance of his father.

Death Metal 			

Hawa en haar vader zijn vluchtelingen in een wereld waar
anarchie regeert. Tijdens een voedselplundering verliest
Hawa wat haar het meest dierbaar is. Aan de rand van het
bos gaat ze op zoek naar de dieven.
Hawa and her father live as refugees in a world where
anarchy reigns. Hawa’s life changes during a food pillage.
Having lost what was most dear to her, she goes on a
journey to the edge of the forest, in search of the thieves.

Event Horizon

Directed by Joséfa Celestin - UK - Drama/ Sci-Fi - 10'15"

Julianne weigert om op te groeien en heeft angst voor
het onbekende. Wanneer dit zich in de vorm van een
mysterieus, kosmisch object manifesteert, moet ze haar
angst overwinnen ...
Julianne realizes that childhood doesn’t last long and
refuses to grow up. When her fear manifests itself in the
shape of a mysterious cosmic object, she must overcome
her old self and embrace what lies ahead.

Directed by Chris McInroy - USA - Horror - 4'46"

Een metal muziekliefhebber speelt zijn metal riffs op een
duivelse gitaar.
A metalhead plays his metal riffs on a satanic guitar.

AyB

Yo No He Sido 		

Directed by Luisba Fuentes - Mexico - Fantasy/Drama - 15'00"
Directed by Ángel Ripalda - Spain - Thriller/Horror - 12'00"

De 10-jarige David heeft veel problemen op school en met
zijn vader. Volgens zijn leraren is hij een beetje gestoord.
David’s vader besluit om een specialist in the huren...
David is a ten year old boy with lots of problems in school
and with his father. His teachers think the boy might be a
little disturbed. David's father decides to call in a specialist
for his son...
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short films

A is een jonge man met een menselijke staart die hij niet
wil.
A is a young man with a human tail that he doesn't want.

short films
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14/11/2016 ▶ FOYER 12:30 & 17:00

Driven

Directed by Johannes Bachmann - Switzerland - Thriller - 9'15"

Een vrouw rijdt ’s nachts in haar auto door het bos. Ze
wordt opgejaagd door iets. Ze is bang, rijdt weg en raakt
iets met haar auto. Ze vlucht, niet wetende wat ze geraakt
heeft. Ze wordt gedreven door angst.
A women, in a car, in the woods, at night. She's driven by
something. She's scared. She hits something with her car.
She flees, not knowing from what. She's driven by fear.

Kookie

Directed by Justin Harding - Canada - Fantasy/Horror - 13'00"

De 9-jarige Bree graait graag in de koekjestrommel, maar
dat is buiten de waard van de schrikwekkende clown
Kookie gerekend.
Bree, a dishonest 9-year-old can’t stay out of the cookie
jar. As a parenting lesson backfires she receives a
terrifying visit from Kookie the clown.

Vicious

Directed by Oliver Park - UK - Horror - 12'29"

Een jonge vrouw komt ’s nachts thuis en merkt dat haar
voordeur geopend is. Ze vermoedt dat ze niet alleen in
huis is.
A young woman comes home one night to find her front
door unlocked and suspects she might not be alone in the
house.

Under the Apple Tree

5 GENERATIONS OF
BREWING TRADITION
Top-fermented specialty beer,
refermented in the bottle

Anno 1892

Directed by Erik Van Schaaik - The Netherlands - Animation - 19'00"

Een wanhopige appelboer pleegt zelfmoord en wordt
begraven door zijn gehate broer, de dominee. De
wormen, Aber en Crombie, nemen bezit en controle over
het dode lichaam. De dode boer ontwaakt…
A deceased apple farmer is buried by his hated brother,
the vicar. Worms Aber en Crombie inhabit the corpse,
discovering they've full control over it. The dead farmer
awakens…

short films
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14/11/2016 ▶ 14:00

14/11/2016 ▶ 14:00

Un Ciel Bleu Presque Parfait

Directed by Quarxx - France - Fantasy/Crime/Horror - 35'00"

Ice Scream

Directed by Vincent Smitz - Belgium - Thriller - 22'00”

De instabiele Simon probeert zorg te dragen voor zijn
gehandicapte zus in afwachting van buitenaardse wezens
met wie hij denkt in contact te staan.
Himself rather unstable, Simon tries his best to take
care of his disabled sister while awaiting the arrival of
otherworldly beings with whom he believes to be in
contact.

Iteration 1

David wil filmregisseur worden en Julie actrice. Op een
avond bedenkt hij een scenario dat Julie toelaat de
hoofdrol weg te kapen in een horrorfilm.
David has his heart set on becoming a director while Julie
desperately wants to act. One frosty night he offers Julie
the chance to star in her own horror film.

The Egg

Directed by Jesse Lupini - Canada - Sci-Fi - 14'00"

Directed by Nadav Direktor - Israel - Fantasy/Horror - 19'30"

Een vrouw ontwaakt in een vreemd doolhof. Telkens
wanneer ze er niet in slaagt binnen beperkte tijd te
ontsnappen verschijnt een nieuwe versie om de klus te
klaren.
A woman wakes up in a strange maze. Every time she fails
to escape before 60 seconds run out a new version of her
materializes to finish the task.

Curve

Black Ring

Directed by Tim Egan - Australia - Horror - 9'51”

Directed by Hasan Can Dagli - Turkey - Drama/Fantasy/Horror - 14'58"

Zich vast klauwend aan een glijdend oppervlak probeert
een vrouw wanhopig omhoog te klimmen naar veiligheid.
Onder haar bevindt zich een afgrond waaruit gegrom
weergalmt.
Clinging to a smooth, curved surface high above a
sentient abyss, a girl tries to cover the few feet back to
safety without losing grip and plummeting to her death.
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Het liefste wat Noa wil, is moeder worden. Ze is bereid
om hiervoor alles te doen. Zelf als dit moet op een
onnatuurlijke manier.
All that Noa wants is to become a mother. She resorts to
desperate measures to have a baby. Even if it means to do
so by unnatural ways.

short films

Een kapitaalkrachtig en clandestien gezelschap verzamelt
in een afgelegen woning voor een bizarre fotoshoot.
A well-off, clandestine group gathers in an abandoned
mansion for a strange photo shoot.

short films
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INTER N ATION A L F ILM FE S TI VA L

JURY &
GUESTS
Een filmfestival is niet volledig zonder een aantal gasten
en genodigden. Uiteraard is het de bedoeling om films te
bekijken, maar we geven ook graag duiding bij een film.
Wie kan dat beter dan de acteurs, actrices en regisseurs?
Een goed festival vertoont niet alleen toppers; er
worden ook films en kortfilms beloond met een eervolle
vermelding, een Young Blood Award of een duwtje in de
rug richting Méliès d’Or bekroning.
A film festival goes beyond merely watching movies
and also tries to understand them as works of art. Who
better to explain the films then the people who made
them? To celebrate the creators and also to shed light
on their works by way of a Q&A, we annually invite
actors, directors and producers. Other than watching and
debating film, we also like to promote and award movies
for their excellence. Our selected judges for this year’s
edition award the best European short at Razor Reel with
a ticket for the Méliès d’Or competition and grant the
Young Blood Award to their favorite directorial feature
debut or sophomore film.

JULY 2017
MONTREAL www.fantasiafestival.com
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jury melies d'argent

jury YOUNG BLOOD
©Filip Claessens

© Valéry De Smet

Elsie Roose

Jeroen Van Rossem

Pascal Braeckman

Bruno Mestdagh

Bert Lesaffer

Arne Sierens

Elsie 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 Lumiere
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 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 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!

Bruno 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 onsite 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
(2012- 2014) rond films over
Wereldoorlog I.

Bert is gastprofessor aan het
KASK, School of Arts Ghent.
Tevens verzorgt hij al enkele
jaren de programmatie en
communicatie voor KASKcinema. 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
Nieuwpoorttheater.
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.
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jury melies d'argent

jury young blood
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Dan Pringle

Dan Pringle, die met 'K-shop' z’n eerste film aflevert, is geboren en getogen
in het Verenigd Koninkrijk. Samen met zijn kompaan Adam Merrifield richtte
hij in Bornmouth White Lantern Films op, een studio die de komende jaren
een thuishaven moet worden van diverse independent films.

Michael Krummenacher

Michael Krummenacher is geboren in 1985 en afkomstig uit Zwitserland.
In 2005 vertrok hij naar New York om er een workshop te volgen waardoor
hij in 2006 prompt mocht starten als student-regisseur in München. Sinds
2009 staat hij aan het hoofd van Passanten Filmproduktion waarmee hij ook
meteen zijn eerste langspeler maakte, genaamd 'Beyond these Mountains'.

Adam J Merrifeld

Producer en entertainment entrepreneur Adam J. Merrifield is de medeoprichter van White Lantern Film en stond als producer al garant voor
drie kwaliteitsfilms: de documentaire 'Drying for Freedom', de film noir
'Emulsion' en de urban thriller 'K-Shop'. Naast langspeelfilms houdt hij zich
vooral ook bezig met commercials en kortfilms.

Ziad Abaza

Wie een paar jaar terug 'Schemata' (2012) te pakken kreeg, kon toen al
zien dat Ziad Abaza geen nobele onbekende zou blijven. Na een uitstapje
in 'Spectre' (2015) voor een bijrol en wat werk voor de televisie, kon hij via
'K-Shop' aan het grotere werk beginnen.

Nikias Chryssos

Deze Duitse cineast heeft er al een hele loopbaan op zitten als je naar zijn
diploma’s en getuigschriften kijkt. Dat vertaalt zich naar een sterke filmografie.
Met zijn eerste langspeler, ‘Der Bunker’, mocht hij meteen debuteren op de
65ste Berlinale.

Oona Von Maydell

Emelia Hansson

De Zweedse actrice Emelia Hansson is bij ons nog niet zo gekend maar in
haar thuisland kwam ze vooral op TV met 'Wallander'. Ook acteerde ze in
tal van kortfilms. Met 'Origin' debuteert ze op het grote scherm en het is
meteen een voltreffer. Intussen zijn er al twee nieuwe films met haar in de
maak. Naast acteren is Emelia ook goed in het schrijven van scenario’s.

André Hedetoft

André Hedetoft is een Zweeds regisseur met geen gebrek aan
verbeeldingskracht. Dat laatste brengt hem ertoe zijn films tot in de kleinste
details uit te werken. Samen met Andreas Climent stond hij aan het roer van
'Origin' om kijkers te trakteren op een visuele ervaring.

Oona komt uit een familie van acteurs en actrices. Haar grootmoeder Gisela
Hoeter is geen onbekende op de Duitse TV. Haar moeder Sabine von Maydell
('Wir') en haar vader Claude-Oliver Rudolph ('Das Boot', 'Cargo', 'The World
Is Not Enough') zijn meer dan vertrouwd met het witte doek. Oona zet sinds
2006 de traditie verder. En niet zonder succes, zoals we kunnen zien in 'Der
Bunker'.

Adam Tsuei

Als voormalig president van Sony Music Entertainment China kneedde hij
diverse lokale muzikanten tot internationale sterren. Daarna werkte hij als
producer mee aan succesvolle romantische komedies tot hij aan het hoofd
kwam te staan van de Taiwanese Amazing Film Studio. Als regisseur kon hij
zich ook verdiepen in minder lichtvoetig werk zoals 'The Tenants Downstairs',
gebaseerd op een roman van Gidden Ko.

Séve Schelenz

Als regisseur mag hij dan nog maar twee titels op zijn naam staan hebben,
als editor heeft hij reeds aan meer dan 60 projecten meegewerkt. Maar toch
is het zijn vakwerk als regisseur dat hem tot bij ons brengt. Ondanks zijn
filmschoolopleiding is het verhaal van deze man eentje van een selfmade
regisseur die met weinig middelen startte maar zich steeds verder opwerkt
in de filmwereld.

Lisa DeVita

Christophe Deroo & Katya Mokolo

Christophe Deroo (1978), regisseur, en Katya Mokolo (1980), producer, van
'Sam Was Here' werden voor het eerst opgemerkt bij Razor Reel in 2013 toen
hun kortfilm 'Polaris' bij ons vertoond werd. Het duo dat al vijf jaar samen
kortfilms maakt, wou dan ook heel graag hun eerste langspeler samen komen
voorstellen aan ons.

Lisa was van kindsbeen af al bezig met schrijven en het vertellen van verhalen.
Na enige aarzeling koos ze toch resoluut voor film en TV opleidingen en
stapte daarna over op screenwriting. Maar voor Lisa stopte het hier niet.
Terwijl ze nog ervaringen opdeed als journaliste, begon ze te werken aan
haar droom, een filmscript.
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guests

guests
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Het Razor Reel Flanders Film Festival zou niet tot stand kunnen
komen zonder de belangenloze inzet en het enthousiasme van onze
vrijwilligers, vaste medewerkers en organisatoren die zich doorheen
het jaar en tijdens het festival inzetten om er een fantastisch
filmfestival van te maken.
Met dank aan
VZW Billybop, BUT Film Festival Breda, Vives, Zeno Pictures,
European Fantastic Film Festivals Federation, Interparking,
Ticketgang, Guy Winne, Katrijn Decoster, alle vrijwilligers, stagiairs,
partners en distributeurs.
Online tickets
www.rrfff.be of www.ticketgang.be
Filmticket:
Studenten /65+:
Combi Pass:
Abonnement:

6 Euro/ film
5 Euro/ film
25 Euro voor 5 films
70 Euro

Ticket kassa
Cinema Liberty, Kuipersstraat 23, 8000 Brugge.
Open steeds 30 minuten voor aanvang film.
Bereikbaarheid
Vanaf het station brengt lijn 13 je tot aan de Stadsschouwburg. De
Cinema Liberty ligt aan de achterkant van de Stadsschouwburg. Lijn
12 brengt je naar de Markt en dat is op wandelafstand van de Cinema
Liberty. Kom je met de auto dan kan je ofwel gratis jouw auto kwijt
aan de ring van Brugge ter hoogte van de Ezelpoort (gratis) of in de
Parking De Biekorf (Naaldenstraat 4, 8000 Brugge), net op de hoek.
Accessibility
From the station, you can take bus 13 or bus 12 to the market square
which is on walking distance from the theatre. If you come by car,
there is free parking outside the centre (nearby the Ezelpoort) or
underground parking in the Biekorf (Naaldenstraat 4).

Cinema Liberty		
Kuipersstraat 23		
8000 Brugge		

VZW Razor Reel
St-Arnolduslaan 47
8200 Sint-Michiels

Met dank aan onze sponsors:

The Belgian CulT SpeCialiST

FOR MORE INFORMATION VISIT:

WWW.ZENOPICTURES.BE

