
Rotterdam, 16 maart 2017

Van 3 tot 17 april zijn drie IFFR publieksfavorieten te zien in dertien Nederlandse

filmtheaters. A Hustlers Diary, Als Paul über das Meer kam en La ragazza del

mondo vormen het programma van de eerste IFFR Gemist. Een unieke kans om

deze drie IFFR-films uit de top van de Warsteiner Publieksprijsenquête op het

witte doek te zien, want ze verschijnen maar eenmalig in de Nederlandse

bioscoop.

De drie films hebben met een waardering van minimaal 4,3 uit 5 zeer hoog gescoord bij het

publiek. De titels zijn niet in Nederland aangekocht en daarom alleen nog tijdens IFFR

Gemist op het witte doek te zien. 

Als Paul über das Meer kam (Jakob Preuss)

https://iffr.com/nl/blog/iffr-favorieten-voor-de-laatste-keer-op-het-witte-doek


Publieksscore: 4,6/5.

Jakob Preuss volgt de Kameroense vluchteling Paul op zijn riskante tocht naar en door Europa.

Terwijl hij verschillende politieke en geestelijke grenzen passeert, raakt de reis hen beiden diep.

Een volkomen authentieke, onbevooroordeelde en onvoorspelbare avonturenfilm over

ongewone verhoudingen in een gespannen politieke context. Lees en bekijk hier meer.

A Hustlers Diary (Ivica Zubak)

Publieksscore: 4,3/5.

De acties van crimineel Metin zijn – net als de troosteloze Zweedse decors waarin zijn leven zich

afspeelt – gehuld in grijstinten. Hij heeft grootse dromen over beroemd worden, maar helaas

komt de werkelijkheid regelmatig als een kopstoot tussenbeide. Een gelaagd portret, zowel rauw

als grappig. Genomineerd voor de VPRO Big Screen Award. Lees en bekijk hier meer.

La ragazza del mondo (Marco Danieli)

Publieksscore: 4,3/5.

Zelfverzekerd, overtuigend Italiaans debuut over Giulia wier wereld is opgebouwd uit de

zekerheden en beperkingen van de Jehova's Getuigen. Wanneer ze de wereldse Libero ontmoet,

ontdekt ze hoe onverenigbaar haar wensen met haar religieuze verplichtingen zijn. Met in de

(bekroonde) hoofdrollen aanstormende sterren Sara Serraiocco en Michele Riondino. Lees en

bekijk hier meer.

Tickets voor IFFR Gemist zijn verkrijgbaar via de dertien deelnemende theaters:

Alkmaar: Filmhuis Alkmaar - 6-8 april 2017

Amersfoort: Theater Film Cafe De Lieve Vrouw - 9 april 2017

Amsterdam: Rialto - 3 april 2017

Apeldoorn: Filmtheater Gigant - 9 april 2017

Arnhem: Focus Filmtheater Arnhem - 8 april 2017

Delft: Filmhuis Lumen - 17 april 2017

Enschede: Concordia - 9 april 2017

Groningen: Groninger Forum - 15 april 2017

Haarlem: Filmschuur - 8 april 2017

Leeuwarden: Slieker Film - 8 april 2017

Middelburg: Cinema Middelburg - 13-15 april 2017

Rotterdam: LantarenVenster - 5 april 2017

Utrecht: Filmtheater 't Hoogt - 15 april 2017

De speeltijden verschillen per theater en staan vermeld op hun website.

http://www.hoogt.nl/films/agenda
http://www.lantarenvenster.nl/
http://www.cinemamiddelburg.nl/
http://sliekerfilm.nl/specials-2/iffr-gemist-drie-films-van-het-afgelopen-iffr/
https://www.filmschuur.nl/film/iffr-gemist
https://www.groningerforum.nl/
http://www.concordia.nl/film/09-04-2017
https://www.filmhuis-lumen.nl/
https://www.focusarnhem.nl/niet-zichtbaar-in-het-menu/iffr-gemist.aspx
http://www.gigant.nl/programma/iffr-gemist%21/5186/
http://tickets.rialtofilm.nl/
https://lievevrouw.nl/specials/iffr-gemist!/
https://www.filmhuisalkmaar.nl/?gclid=CNWsrpyCutICFQ4R0wodafAAsg
https://iffr.com/nl/2017/films/la-ragazza-del-mondo
https://iffr.com/nl/2017/films/a-hustlers-diary
https://iffr.com/nl/2017/films/als-paul-%C3%BCber-das-meer-kam
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