
9.50 - 10.00 Welkom en inleiding
Opening door Nathalie Windhorst (VPRO) en  
Orwa Nyrabia (IDFA)

10.00 - 11.34
All that breathes (94 min.)
REGIE: SHAUNAK SEN, INDIA, ENGELAND, VERENIGDE STATEN

Tegen de klippen op, balancerend tussen hopeloos 
en hoopvol, runnen twee moslimbroers een roof
vogelopvang in Delhi, een van de meest vervuilde 
steden op aarde. Ondanks alles geven zij de moed 
niet op.

11.34 - 11.50 pauze 

11.50 - 12.58
Manifesto (68 min.)
REGIE: ANGIE VINCHITO, RUSLAND

Duister mozaïek van vaak shockerende video’s die 
Russische tieners op sociale media plaatsten. Beeld 
na beeld toont Manifesto hoe agressie en onder
drukking op scholen ongewild aan een volgende 
generatie worden doorgegeven.

12.58 - 13.45 Lunchpauze 

13.45 - 15.22
Merkel (97 min.)    
REGIE: EVA WEBER, ENGELAND, DENEMARKEN, DUITSLAND

Dankzij een uniek palet aan kennis en ervaringen, 
was Angela Merkel zestien jaar lang de oersterke 
en invloedrijke bondskanselier van Duitsland.  
Merkel blikt terug op haar jeugd en carrière met le
vendig archiefmateriaal en een scala aan interviews.

15.22 - 15.40 Pauze

15.40  - 17.16
Non-Aligned: Scenes from the
Labudović Reels (96 min.)       
REGIE: MILA TURAJLIĆ, SERVIË, FRANKRIJK, MONTENEGRO, KROATIË 

Cameraman Stevan Labudović volgde Tito tijdens 
de Koude Oorlog in diens zoektocht naar nieuwe 
bondgenoten in Afrika en Azië. Dit melancholieke 
verslag van een haast vergeten missie geeft zijn  
historische beelden nieuwe betekenis.

17.16 - 17.30 pauze

17.30 - 19.10
Nothing Compares (100 min.) 
REGIE: KATHRYN FERGUSON, IERLAND, ENGELAND

Hedendaagse, feministische blik op Sinéad  
O’Connors woorden en daden in de periode 1987
1993. Met haar unieke stem en verschijning was de  
Ierse zangeres een sensatie. Om haar politieke  
statements werd ze echter ongenadig afgestraft.

19.10 – 20.35 Dinerpauze

20.35- 21.47
Al wat je ziet (72 min.)     
REGIE: NIKI PADIDAR, NEDERLAND

Of ze nu allang in Nederland wonen of net zijn ge
arriveerd, nieuwkomers worden vaak vreemd aan
gekeken. Dit zorgvuldige portret onderzoekt hoe
zeer dat inwerkt op de psyche van migranten. Als 
niemand weet wie je was, ben je dan nog jezelf?

Let op ook bij uitloop starten de films op de 
aangegeven tijd! 

International
Film Festival
Rotterdam 2023
 
VPRO Previewdag 
donderdag 26 januari
Pathe Schouwburgplein

VPRO Reviewdag 
vrijdag 3 februari
LantarenVenster

De kaartverkoop start op 
9 november om 9.00 uur!


