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International Film Festival Rotterdam (IFFR) maakt de eerste reeks titels bekend
in de sectie Bright Future, IFFR’s thuisbasis voor opkomend talent met een unieke
stijl en visie. De selectie omvat korte, middellange en speelfilms, waaronder de
debuutfilms die zijn geselecteerd voor de Bright Future Competition. Deze titels
dingen mee naar de Bright Future Award ter waarde van €10.000.

Geselecteerd voor de Bright Future Competition is de Nederlandse film Nocturne van Viktor
van der Valk (Onno de Onwetende), een poëtische lowbudgetproductie over een filmmaker
die door de nacht zwerft op zoek naar de essentie van zijn film. Viktor van der Valk schreef het
scenario samen met Jeroen Scholten van Aschat (Fenix, Onno de Onwetende). Zijn broer
Vincent van der Valk (Gluckauf) speelt de hoofdrol. Andere rollen worden vertolkt door
Reinout Scholten van Aschat (De Heineken Ontvoering, Beyond Sleep), Simone van
Bennekom (Brasserie Valentijn, Ramses), Tom Dewispelaere (Borgman, Schneider vs.
Bax), Bart Slegers (Fenix, Gluckauf) en Bien de Moor (Code Blue).

Andere titels in competitie zijn de wereldpremières van Ico Costa’s Alva, Romina Paula’s De
nuevo otra vez en Simona Kostova’s Dreissig. Ook de internationale première van
Fabiana, Brunna Laboissière’s portret van een transgender buschauffeur, dingt mee.
Naast speelfilms vertoont IFFR’s Bright Future-sectie ook veel middellange en korte
films. Derrière les volets van Messaline Raverdy en de wereldpremière van L’inconnu de
Collegno van Maïder Fortuné zijn beide bevestigd voor Bright Future Mid-length. Stefano
Canapa’s The Sound Drifts en Lawrence Abu Hamdans Walled Unwalled gaan beide in
wereldpremière binnen Bright Future Short.

De volledige Bright Future-selectie zal uiteindelijk rond de 50 speelfilms bevatten. De acht titels
geselecteerd voor de Tiger Competition (ook onderdeel van de sectie Bright Future) worden
begin januari 2019 bekendgemaakt.

Algiers By Night, Yanis Koussim, 2019,
Algerije/Frankrijk/Noorwegen/Qatar, wereldpremière Als de zon ondergaat in Algiers komen
een jonge fotografe en andere bewoners van de nacht tevoorschijn.
Alva, Ico Costa, 2019, Portugal/Frankrijk/Argentinië, wereldpremière Nadat z’n kinderen
zijn meegenomen door de kinderbescherming zint een gekwelde eenling op wraak en vlucht
hij een onherbergzaam bos in.
De nuevo otra vez, Romina Paula, 2019, Argentinië, wereldpremière Een subtiel
zelfportret over ouder worden, moederschap en seksualiteit. Romina Paula fictionaliseert de
werkelijkheid en onderzoekt haar rol als dochter en als jonge moeder.
Dreissig, Simona Kostova, 2019, Duitsland, wereldpremière Vierentwintig uur in het leven
van een stel kleurrijke Berlijnse eind-twintigers/begin-dertigers ergens op de grens tussen
onbezorgdheid en leegt
Fabiana, Brunna Laboissière, 2018, Brazilië, internationale première Nu haar pensioen
nadert, overdenkt een transgender vrachtwagenchauffeur haar leven op de weg, met in ieder
stadje een ander schatje.
Nocturne, Viktor van der Valk, 2019, Nederland, wereldpremière Lyrische film noir over
twee producenten, een investeerder, een deadline, een vrouw, een wapen en een hopeloos
romantische jongen.
A volta ao mundo quando tinhas 30 anos, Aya Koretzky, 2018, Portugal, internationale
première Liefdevol, innemend portret van de vader van de regisseur, aan de hand van de
wereldreis die hij in 1970 ondernam.

Black Mother, Khalik Allah, 2018, Jamaica/Verenigde Staten Deze visuele filmsymfonie en
ode aan het kleurrijke Jamaica legt de kern van het bestaan bloot.
Core of the World, Natalya Meshchaninova, 2018, Rusland/Litouwen Compassie en
wreedheid liggen dicht bij elkaar in het werk van een mensenschuwe dierenarts op een
Russische fokkerij.
The Day I Lost My Shadow, Soudade Kaadan, 2018, Libanon De zoektocht van een jonge
Syrische moeder naar gasflessen mondt uit in een panische reis. In Venetië uitgeroepen tot
Beste Debuut.
Introduzione all'oscuro, Gastón Solnicki, 2018, Argentinië/Oostenrijk Een persoonlijk,
filmisch gebaar, ontstaan vanuit het verdriet over het verlies van een vriend. Het is tegelijk
een unieke introductie in de Weense cultuur.
The Load, Ognjen Glavonić, 2018, Servië/Frankrijk/Kroatië/Iran/Qatar Een
vrachtwagenchauffeur moet tijdens de NAVO-bombardementen in 1999 een mysterieuze
lading naar Belgrado vervoeren. Subtiele vertelling vol constante dreiging.
Long Day's Journey Into Night, Bi Gan, 2018, China/Frankrijk Heden en verleden
versmelten in deze visueel overdonderende en deels in 3D geschoten tweede film van Chinees
talent Bi Gan.
The Man Who Surprised Everyone, Aleksey Chupov/Natasha Merkulova, 2018,
Rusland/Estland/Frankrijk Een doodzieke boswachter wil zijn laatste maanden als vrouw
beleven. In een afgelegen Siberische gemeenschap komt dat hem duur te staan
Nona. If They Soak Me, I’ll Burn Them, Camila José Donoso, 2019,
Chili, wereldpremière Een hybride verhaal met in de hoofdrol de intrigerende grootmoeder
van de regisseur als anarchistische krijger in een Chileens stadje dat wordt geteisterd door
bosbranden.
The Proposal, Jill Magid, 2018, Verenigde Staten Een curieuze driehoeksverhouding
ontstaat in de strijd om het openbaar maken van het verborgen archief van architect Luis
Barragán.
The Seven Last Words, Kaveh Nabatian/Ariane Lorrain/Sophie Goyette/Juan Andrés
Arango/Sophie Deraspe/Karl Lemieux/Caroline Monnet, 2019, Canada, wereldpremière
Uitdagende en gevarieerde omnibusfilm van zeven Canadese filmmakers, geïnspireerd op
Joseph Haydn's compositie rond de laatste woorden van Jezus.
Sophia Antipolis, Virgil Vernier, 2018, Frankrijk In het zuiden van Frankrijk ontstaan
mysterieuze verbanden tussen de lotgevallen van vijf mensen in het leven van de jonge,
ongrijpbare Sophia.

Tarde para morir joven, Dominga Sotomayor, 2018,
Chili/Brazilië/Argentinië/Nederland/Qatar Zomers coming of age-verhaal over drie Chileense
tieners weerspiegelt de groeipijnen die de jonge Chileens democratie begin jaren negentig
doormaakte.

Derrière les volets, Messaline Raverdy, 2018, België Poëtisch onderzoek naar de Raverdykoffiefabriek als document voor de volgende generatie. De filmmaker gaat op zoek naar haar
geschiedenis en naar de vrouwen in de fabriek.
L’inconnu de Collegno, Maïder Fortuné, 2019, Frankrijk, wereldpremière In een poging
om zijn verleden te achterhalen, wordt een man ondervraagd in een lege ruimte. Diverse
personages worden ingezet om het mysterie op te lossen.

Fog, Inger Lise Hansen, 2018, Noorwegen Het spektakel 'mist', opdoemend in Oslo, de
Azoren, Beijing en Newfoundland, wonderschoon gevangen op verschillende filmformaten
The Sound Drifts, Stefano Canapa, 2019, Frankrijk, wereldpremière Hypnotiserende
geluidssporen dansen op de soundtrack van Canapa’s vorige film over Jérôme Noetinger,
geluidskunstenaar van Metamkine. Cinema voor het oor!
Van ver staat het stil, Eva van Tongeren, 2018, België, internationale première De
briefwisseling tussen de filmmaker en een pedofiel roept allerlei heftige gevoelens op. Toch wil
ze begrijpen wat hem beweegt.
Walled Unwalled, Lawrence Abu Hamdan, 2019, Libanon, wereldpremière In een
Berlijnse geluidsstudio nam onderzoeker Abu Hamdan verhalen op over rechtszaken die
draaiden om geluiden. Getuigen luisterden achter muren.
what remains, belit sağ, 2019, Netherlands, wereldpremière In de Koerdische stad Cizre
zitten veel mensen gevangen tussen leven en dood. belit sağ laat de geesten verschijnen in
haar beelden.

