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We hebben hard gewerkt om jullie het beste van de nieuwe Aziatische cinema te brengen. Er staat 
je een divers programma van meer dan 60 films te wachten, variërend van Aziatische cult cinema, 
arthouse films tot kaskrakers en documentaires.

Het thema dit jaar is Underdog Hero. In moeilijke tijden staan onwaarschijnlijke helden op om te 
strijden tegen armoede en politieke of sociale beperkingen, zoals bijvoorbeeld de benadeelde hoofd-
rolspelers in de Indiase film ANGADI THERU. De belichaming van een Underdog Hero zien we in de 
hilarische onafhankelijke film CITIZEN KING uit Hong Kong. De film gaat over een ongelukkige acteur 
(gespeeld door acteur Johnson Lee die op wonderbaarlijke wijze de film schreef, regisseerde, produ-
ceerde en ook de hoofdrol speelde!) die grote onwaarschijnlijkheden trotseert voor een kans op faam.

Onze nieuwe programmaonderdeel de Speciale Regio Focus staat dit jaar in het teken van Indonesië 
en de Ind(ones)ische diaspora. In deze selectie vertonen we een aantal recente films, maar hebben 
we ook een terugblik op de Indonesische cinema in samenwerking met het EYE Film Instituut (Film-
museum). CinemAsia erkent ook lof voor een van de meest productieve Indonesische filmmakers, 
Riri Riza die voor de sluiting van het festival aanwezig zal zijn om zijn nieuwste film SANG PEMIMPI te 
presenteren.

Met grote trots presenteert CinemAsia de grootste selectie Koreaanse films die ooit in Nederland
vertoond werd. De Koreaanse cinema heeft de afgelopen jaren een stempel op Azië gedrukt, wij
presenteren je een selectie Koreaanse films die op dit festival in première zullen gaan. Van kaskrakers
als HAEUNDAE tot het schattige en grappige CASTAWAY ON THE MOON, deze Koreaanse films zullen
hier zeker nieuwe fans voor zich winnen.

Het populaire programmaonderdeel Queer & Asian is terug met een onnavolgbaar programma met 
meer dan 10 LGBT films die hun Nederlandse première zullen beleven. Er zal ook een Queer & Asian 
paneldiscussie plaatsvinden en een nieuwe klassieker zal geboren worden, de Queer Karaoke party! 

Hart van het festival is het CinemAsia FilmLAB programma waarin drie jonge filmmakers de kans 
krijgen hun verhalen van de Aziatische diaspora te vertalen naar het witte doek.

Kom naar onze CinemAsia Bazaar met eten en gezelligheid, van biologische Japanse udon tot thuisge-
maakte nasi goreng zoals tijdens ons speciale “Food & Family” programma. Geniet van een massage 
op Sexy Pinkster Sunday of neem deel aan een paneldiscussie met filmmakers en andere interes-
sante gasten. Er even tussenuit? Ontspan in onze Balinese lounge tuin of kom binnen feesten met 
onze festival DJ’s. CinemAsia is een filmfestival voor alle zintuigen.

Geniet van het festival!

Doris Yeung 
Festivaldirecteur
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We have been working hard to bring you the very best in new Asian cinema. A diverse program 
of over 60 films awaits you, ranging from Asian cult cinema to arthouse films, blockbusters and 
documentaries.

This year our theme is Underdog Hero. In difficult times, unlikely heroes rise up against poverty 
and political or social restrictions like the ill fated protagonists in the Indian film ANGADI THERU. 
An Underdog Hero is truly epitomized in the hilarious Hong Kong independent film CITIZEN KING, 
about a down on his luck actor (played by actor Johnson Lee who amazingly wrote, directed, acted, 
and produced the film!) who defies incredible odds for a chance at stardom. 

Our new Special Region Focus this year is on Indonesia and the Indonesian Diaspora. This includes 
a selection of the latest films as well as a retrospective of Indonesian cinema in cooperation with 
the EYE Film Institute (Filmmuseum). CinemAsia also recognizes the achievement of one of the 
most prolific Indonesian filmmakers, Riri Riza who will be on hand to present his film SANG PEMIMPI 
as the festival’s closing film.

CinemAsia is also proud to present the largest showcase of Korean films ever shown in Holland. 
Korean cinema has taken over Asia in recent years and we present a selection of the latest Korean 
films in premiere. From blockbusters like HAEUNDAE to the sweetly funny CASTAWAY ON THE 
MOON, these Korean films are sure to gain new fans here.

The popular Queer and Asian program is back again with an unprecedented program of over 10 
LGBT films having their Dutch premiere. We have also added a Queer and Asian panel discussion 
and the birth of a new classic, the Queer Karaoke party!

At the heart of the festival is the CinemAsia FilmLAB program, where three young filmmakers get a 
chance to bring local stories of the Asian diaspora to the screen.

Come to our CinemAsia Bazaar where we’ll have food and fun, from organic Japanese udon to 
homemade nasi goreng such as in our special “Food & Family” program. Enjoy a massage on Sexy 
Pinkster Sunday or partake in one of the panel discussions with the filmmakers and many other 
special guests. Want to take a break? Then relax in our outdoor Balinese garden lounge or party 
inside with our festival DJs. CinemAsia is a film festival for all the senses.

Enjoy the Festival ! 

Doris Yeung 
Festival Director 

WelCome to the 4th edition oF the Cinemasia Film Festival! 
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events
 
donderdag 20 mei
opening
19.30 Festivalopening: 
DREAM HOME

Gastvrouw- en heer: Terence Schreurs & Paul Rigter
Speciale gasten: Josie Ho (hoofdrolactrice), 
Conroy Chan (producent), Simwayn Tran (Miss China-
Europe)

Zaterdag 22 mei
13.00 MADE IN HOLLAND: CINEMASIA FILMLAB (KORTE FILMS) 

met aansluitend panel discussie “Aziatische Stamppot – 
Aziatische Nederlanders: one big happy family?”
Met: Paul Rigter, Soeniel Sewnarain, Kim Verhaaf, Christian 
Tan, Reza Kartosen e.a.

23.00-2.30 Openingsfeest
 mede mogelijk gemaakt door ASN – Asian community

Zondag 23 mei
15.00 A BRAND NEW LIFE met aansluitend een discussie 
met Arierang – Vereniging voor Koreaans geadopteerden.

00.00 Sexy Sunday Pinkster Porn met de Japanse ‘pink’ 
film LOVE MASTER 3. Geniet van sake en kom tot rust met 
een stoelmassage aangeboden door Unbend.

dinsdag 25 mei
14.00 Panel discussie “Slanted Vision – Asian Europeans 
in film and media” @ Binger Filmlab
In dit panel staan de relaties tussen beeld en identiteit 
centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn representaties 
van nationale en culturele identiteiten, de (on)macht van 
stereotypes en de positie van Aziatisch Europese media- en 
filmmakers. Met: Sun-Ju Choi, Terence Schreurs, Paul Rigter, 
Hetty Naaijkens e.a. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor 
reserveringen mail naar filmlab@cinemasia.nl.

Woensdag 26 mei
Terugblik op Indonesische Cinema @ EYE Film Instituut 
(Filmmuseum)

In de terugblik hoogtepunten uit de Indonesische filmgeschie-
denis, en ook minder bekende, maar daarom 

19.30 Festival opening: 
DREAM HOME

Hosts: Terence Schreurs & Paul Rigter
Special guests: Josie Ho (lead actress), Conroy Chan (produ-
cer), Simwayn Tran (Miss China-Europe)

13.00 MADE IN HOLLAND: CINEMASIA FILMLAB (short films) 
followed by panel discussion “Asian Stamppot – Dutch 
Asians: one big happy family?” 
With: Paul Rigter, Soeniel Sewnarain, Kim Verhaaf, Christian 
Tan, Reza Kartosen and others.

23.00-2.30 Opening Party
 powered by ASN – Asian community

15.00 A BRAND NEW LIFE followed by a discussion with 
Arierang – Dutch Association for Korean Adoptees

00.00 Sexy Sunday Pinkster Porn with the Japanese ‘pink’
movie LOVE MASTER 3. Enjoy a cup of sake as you unwind
in our sexy massage chairs sponsored by Unbend.

14.00 Panel discussion “Slanted Vision – Asian Europeans in 
film and media” @ Binger Filmlab
Central to this panel is the relationship between image and 
identity. Themes: representations of national and cultural 
identities, the (im)potence of stereotypes and the position 
of Asian European film and media makers.
With: Sun-Ju Choi, Terence Schreurs, Paul Rigter, Hetty 
Naaijkens and others. Limited seats available.
For reservations mail to filmlab@cinemasia.nl.

Indonesian Film Retrospective @ EYE Film Institute 
( Filmmuseum)

In this retrospective we screen some of the high lights of 
Indonesian cinema, and also less known, but nonetheless 
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niet minder bijzondere, Indonesische films. Het Indonesië 
programma wordt mede mogelijk gemaakt door HIVOS NCDO 
Cultuurfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

12.00 RADEN AJENG KARTINI
15.15 BOT…PARABOT &  PAGAR KAWAT BERDURI (BARBED 
WIRE FENCE)

17.30 FORUM “Indonesische Cinema – verleden, heden, toe-
komst” geleid door Lisabona Rahman curator en projectleider 
van Kineforum Indonesië (Indonesisch Filmarchief). In het 
panel bespreken we de hedendaagse Indonesische filmcul-
tuur, de verschuivende thema’s en genres in film, het koloniale 
tijdperk in post koloniale representaties, en de positie van 
Indonesische filmmakers in relatie tot de huidige censuurwet-
gevingen. (zie ook haar artikel op pagina  14)

19.00 BABI APA AYAM? (PORK OR CHICKEN?) & NOVEMBER 1828
22.00 ADA APA DENGAN CINTA (WHAT’S UP WITH LOVE?)

Woensdag 26 mei
19.30 Kick-off CinemAsia in ’t Land in Den Haag met FIKSI 
(kijk voor meer info op www.filmhuisdenhaag.nl)

donderdag 27 &  vrijdag 28 mei 
Queer & Asian films

vrijdag 28 mei
19.30 QUEER CHINA, “COMRADE” CHINA met aansluitend 
een panel discussie met Cui Zi’en (regisseur) i.s.m IIAS.

23.00-2.30 Queer Party & Karaoke 

Zaterdag 29 mei  
PENCAK SILAT THEMA
Pencak [sierlijke beweging] Silat [verdediging en tegenaan-
val] is de verzamelnaam voor Indonesische verdedigings-
kunsten, met meer dan 150 verschillende stijlen, ontwikkeld 
in verschillende streken. Pencak Silat is ontstaan uit het 
imiteren van de bewegingen van dieren, deze technieken 
ontwikkelden over tijd. Vandaag naast twee films rondom 
dit thema ook een PENCAK SILAT DEMONSTRATIE door 
Pencak Silat Raga Adi Guna.

very special, Indonesian films. The Indonesian restrospec-
tive is sponsored by HIVOS NCDO Cultuurfonds and Prins 
Bernhard Cultuurfonds. 

12.00 RADEN AJENG KARTINI
15.15 BOT…PARABOT &  PAGAR KAWAT BERDURI (BARBED WIRE 
FENCE)

17.30 FORUM “Indonesian Cinema – past, present, future” 
hosted by Lisabona Rahman curator at Kineforum Indonesia 
(Indonesian Film Archive). Central to this panel are the 
contemporary Indonesian film culture, shifting themes 
and genres within film, the colonial past in post colonial 
representations, and the position of Indonesian film makers 
in relation to present censorship laws. (see also her article 
on page 14)

19.00 BABI APA AYAM? (PORK OR CHICKEN?) & NOVEMBER 1828
22.00 ADA APA DENGAN CINTA (WHAT'S UP WITH LOVE?)

19.30 Kick-off CinemAsia in ’t Land in Den Hague: FIKSI 
(more info on www.filmhuisdenhaag.nl)

Queer & Asian films

19.30 QUEER CHINA, “COMRADE” CHINA followed by panel 
discussion with Cui Zi’en (director), in co-operation with IIAS.

23.00-2.30 Queer Party & Karaoke 

Pencak [elegant movement] Silat [defence and counterat-
tack] is the collective term for Indonesian martial arts, with 
more than 150 styles, developed in different parts of the 
country. Pencak Silat originates from the imitation of animal 
movements, these techniques developed over time. Today 
two films dealing with this theme. The day wouldn’t be 
complete without a Pencak Silat demonstration by Pencak 
Silat Raga Adi Guna.
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15.00 TIGER OF TJAMPA (1953) 
In deze film zien we een pencak silat stijl die specifiek is voor
de Minangkabau regio op West-Sumatra. Tiger from Tjampa
is niet alleen een vechtfilm, de film laat ook de filosofische
kant van pencak silat zien en de relaties met het Islamitische
geloof. De film Tiger from Tjampa zal worden ingeleid door
Lisabona Rahman curator en projectleider van Kineforum
Indonesië.

14.00 & 17.00 Pencak Silat demonstratie

21.00 MERANTAU (2009) gaat vooral uit van silat en neigt 
stilistisch meer naar kung fu, zoals we dit kennen uit de 
Hong Kong cinema, en wordt daarmee de eerste Indonesi-
sche martial arts film. 

Zondag 30 mei  
Food & Family thema
In 2008 brengt Marion Bloem haar eerste speelfilm uit: Ver
van Familie. Indische identiteit en cultuuroverdracht spelen
een belangrijke rol. Een klassiek voorbeeld uit de film is
de scène waarin Barbie (Terence Schreurs) een bord rijst
afslaat, omdat ze er niet van houdt. Haar familieleden staan
met de oren te klapperen, hoe kun je Indisch zijn en niet van
rijst houden?! Eten als belangrijke cultuur(over)drager, is
niet exclusief voorbehouden aan de Indische gemeenschap,
maar speelt vrijwel in alle migranten- en diasporagemeen-
schappeneen belangrijke rol. Neem daarom op 30 mei je
familie mee naar CinemAsia, want dan staan we in het teken
van “Food & Family”, met eten uit verschillende Aziatische
landen en de voorstelling Ver van Familie met een introduc-
tiedoor Marion Bloem en na de film een Q&A.

13.30 VER VAN FAMILIE met een introductie door Marion 
Bloem en na de film een Q&A met de filmmaakster, met als 
thema “Food & Family.”

19.30 Festivalafsluiting: 
Nederlandse première van SANG PEMIMPI (THE DREAMER)
Sepciale gasten: Riri Riza (regisseur) en Mira Lesmana 
(producent)

Aansluitend borrel met DJ Nohtreya mede mogelijk gemaakt 
door Indonesische Ambassade. 

15.00 TIGER OF TJAMPA (1953) 
In this movie we observe a Pencak Pilat style that is charac-
teristic for the Minangkabau region on West-Sumatra. Tiger 
of Tjampa is not only about martial arts, but also deals with 
the philosophical side of Pencak Silat and it’s relationship 
with Islam. Tiger of Tjampa will be introduced by Lisabona 
Rahman curator at Kineforum Indonesia.

14.00 & 17.00 Pencak Silat demonstration

21.00 MERANTAU (2009) is mainly about silat and tends 
more toward kung fu, as we know it form Hong Kong 
cinema. Therefore Merantau is the first Indonesian martial 
arts film. 

In 2008 Marion Bloem made her first feature film: Ver 
van Familie. Dutch-Indonesian identity and cross-cultural 
exchange play a central role. A classical example in the movie 
is the scene in which Barbie (Terence Schreurs) rejects a 
plate of rice, because she doesn’t like it. Her family members 
are very surprised by this reaction: how can you be Asian 
and not like rice?! Food as an important medium for cross-
cultural exchange is not exclusively preserved for the Indian 
community but plays a central role in basically all migrant 
and Diaspora communities. We invite you and your family to 
come to CinemAsia on May 30th, because this day we focus 
on “Food & Family” with food from different Asian countries 
and the screening of Ver van Familie with an introduction by 
Marion Bloem and after the film a Q&A. 

13.30 VER VAN FAMILIE introduced by Marion Bloem and 
followed by a Q&A with as theme “Food & Family”

Dutch première of SANG PEMIMPI (THE DREAMER)
Sepcial guests: Riri Riza (director) and Mira Lesmana 
(producer)

Followed by lounge-borrel and music by DJ Nohtreya spon-
sored by Indonesian Embassy
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"slanted vision – asian europeans in Film and media" 
25 may 2010  @ binger Filmlab, amsterdam

This panel investigates the role of media makers of Asian heritage in changing national and cultural representation in Europe. How 
do these filmmakers, actors and producers articulate the need for the recognition of (multi)cultural identities? In a diverse society 
– a status which the Netherlands, Germany and other European countries claim to promote – the representation and role-models 
offered by the media are important and powerful tools. However, the diversity of immigrants remains dramatically absent from 
European media and film. The question of self-representation or foreign portrayal is always a question of the division of power 
and privileges, of who is allowed to represent themselves and who is not. Related to this process is the struggle for the recognition 
of the right of minorities to define their own diverse identities and to challenge popular clichés of the dominant society, replacing 
these clichés with the core question: who or what is and can be European? In this context, the panel explores the possibilities of 
positioning oneself as an Asian European film or media maker in order to actively contribute to a multi-ethnic society, in which the 
right to representation of different voices and cultural activities is affirmed. 

Limited seats available. For reservations mail to filmlab@cinemasia.nl.

Guests:  
Paul Rigter 
Korean adoptee film maker, actor and television host. Has his own company Pluggin, a creative lab, producing creative concepts and films and 
gives advice to organizations regarding to the use of audiovisual content. Paul Rigter is famous for his short film SWEET TOMATO, CRUSH and 
his latest documentary about fellow Korean adoptee and famous harpist Lavinia Meijer PLAYING FOR THE PAST. 

Hetty Naaijkens
Founder of the production company Scarabee Films. This production company is specialized in producing creative documentaries, short films 
and feature films about artistic, cultural and social issues for both theatrical releases and television broadcasting. Scarabee films almost 
always focus on other cultures. Scarabee films produced i.e. the POSITION OF THE SUN/MOON/STARS trilogy and YANG BAN XI van Yan Ting 
Yuen. Naaijkens was born in Indonesia from a Javanese mother and Dutch father, when she was 2 they came to the Netherlands. Later in life 
she spent ten years in Curacao with her husband Joris. In 2008 Hetty Naaijkens released her documentary CONTRACTPENSIONS concerning 
the arrival of Indo Dutch in the Netherlands.

O. Nathapon
O was born and raised in Thailand but educated in England, and has lived there since 1994. He graduated from Art Center College of Design in 
Pasadena, California in 2004. Amongst other works, he is currently directing music videos for Sony Music Thailand.

Fang Yu
Fang Yu was born in the city of Xian, China. After the Cultural Revolution, he studied German language in Beijing. He moved to Germany in the 
1980s where he studied dramatics, German and literature. Yu is an accomplished actor in German TV.

Moderator: Sun-Ju Choi
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Cinemasia baZaar

Tijdens de festivalweekenden vindt er in Het Ketelhuis de 
CinemAsia Bazaar plaats. Er zijn diverse standjes met Azi-
atisch eten en snacks, ‘hebbedingetjes’ en informatie. Wij 
werken samen met verschillende restaurants en winkels. 
Kom gerust kijken (en proeven) op 22, 23 & 24 mei en op 29 
& 30 mei.

During the festival weekends the CinemAsia Bazaar will
take place at Het Ketelhuis. There will be different stalls
that offer Asian food and snacks, accessories and informa-
tion. We cooperate with different restaurants and shops 
and online vendors. Come and have a look (and
taste) on 22, 23 & 24 May and 29 & 30 May!!

Permata Catering (Indonesian food)  | Koreashop.nl (Korean snacks)  | Tampopo (Asian food products) | Cute-mii.eu (Acces-
sories) |  Rangoli Indian Restaurant | Indonesian Indah Catering | Ka-lai Chan Designs  | Udon by Camera Japan Festival | Yellow 
Dragon | Fengya (Living decoration & accessories) | Popasiaonline.nl
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loCaties

Bioscoop Het Ketelhuis
Pazzanistraat 4
Cultuurpark Westergasfabriek
1014 DB Amsterdam
www.ketelhuis.nl
Reserveren: 020 - 684 00 90 

Binger Filmlab
Nieuwezijds Voorburgwal 4-10
1012 RZ Amsterdam
(alleen “Slanted Vision” panel /only 
“Slanted Vision” panel))

EYE Film Instituut (Filmmuseum)
Vondelpark 3
1071 AA Amsterdam
tel.: 020-5891400
(alleen Terugblik op Indonesische 
Cinema / only Indonesian Film 
Retrospective))

Festival accommodation: 
stay amsterdam apartments
 

-  one, tWo & three bedroom short-let serviCed apartments.

-  Choose From any one oF our 100+ apartments in City Centre.

-  tWiCe the spaCe oF your average hotel room. halF the priCe!

-  Freedom oF independent selF-Catering.
 

We oFFer beautiFul amsterdam apartments in the heart oF the City.
CheCk out our Website 

WWW.bookamsterdamapartments.Com
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Filmlab Cinemasia 2010 

In 2006 organiseerde CinemAsia de eerste FilmLab om de
media productie te stimuleren binnen de Aziatische gemeen-
schappen. De ongelofelijke positieve respons bevestigde dat er
behoefte was aan een hogere vertegenwoordiging van Aziaten
on screen en in de media in zijn algemeen. Dus dit jaar presen-
teren wij weer met trost het 2010 FilmLab programma. Begin
2010 was er een oproep geplaatst voor inzendingen en een se-
lectie van Aziatisch-Nederlandse filmmakers werden benaderd
om een concept te bedenken voor een korte film binnen het
festivalthema Underdog Hero – hoe mensen zich zelf weten te
overtreffen in moeilijke tijden. Uiteindelijk zijn er drie finalisten
genomineerd die tot taak kregen een korte film te maken van
10-15 minuten. De eindresultaten zullen tijdens dit festival ge-
toond worden in het MADE IN HOLLAND korte filmprogramma 
en onderdeel zijn van de paneldiscussie “Slanted Vision – Asian
Europeans in Film and Media”.

De filmmakers werden begeleid door de mentoren Yan Ting 
Yuen, Djie Han Thung en Doris Yeung. Het CinemAsia FilmLab 
is een samenwerking tussen CinemAsia, de Binger Filmlab, de 
Nederlandse Film en Televisie Academie en de Rutger Hauer 
Filmfactory. 

CinemAsia FilmLab 2010 finalisten en films:

Alex Cheung
Alex Cheung (23) is geboren en getogen in Utrecht. Hij beoe-
fent al van kleins af aan Kungfu, gestimuleerd door Martial Arts
films. Nu geeft hij ook Kungfu workshops en voorstellingen. In
zijn vrije tijd speelt hij klassieke piano. Hij studeert International
Marketing Management. Zijn passie gaat uit naar films maken.
In de zomer van 2009 richtte hij de filmclub “aCreations” op om
jonge talenten te ontdekken en meer vertoning van Aziaten in
de Nederlandse film te stimuleren.

A SINGLE STEP
Een kleine jongen van Chinese afkomst is slachtoffer van 
pesterij. Hij krijgt te maken met hangjongeren. Hij besluit om 
Kungfu les te nemen wanneer hij Sophia ontmoet en zo zijn 
eerste stap zet.

In 2006 CinemAsia organized the first FilmLab in order to 
stimulate media production within the local Asian com-
munity. The incredibly positive response affirmed the need 
for more representation of Asians on the screen and in the 
media. So this year CinemAsia is proud to once again pre-
sent the 2010 FilmLab program. In the beginning of 2010, a 
call for entries was sent out and a selection of young Asian 
Dutch filmmakers was approached to submit an idea for a 
short film under the festival theme Underdog Hero – how 
people surpass themselves in difficult times. Three finalists 
were chosen to make a short film of 10-15 minutes that will 
be screened during the festival as part of the MADE IN HOL-
LAND short film program and be part of the panel discussion 
“Slanted Vision: Asian Europeans in Film and Media”.

The filmmakers were coached by mentors Yan Ting Yuen, 
Djie Han Thung and Doris Yeung. The CinemAsia FilmLab is 
a collaboration between CinemAsia, the Binger Filmlab, The 
Netherlands Film and Television Academy and the Rutger 
Hauer Filmfactory.

CinemAsia FilmLab 2010 finalists and films:

Alex Cheung (23) was born and raised in Utrecht. Since 
he was a young boy he does Kungfu and was inspired by 
Martial Arts films and now gives workshops and demonstra-
tions. He also likes to play the piano. He studies Internati-
onal Marketing Management. But his real passion is about 
filmmaking. In the summer of 2009 he founded the film club 
“aCreations” to discover young talent and to stimulate Asian 
appearance in Dutch film.

A young Chinese boy is bullied by some street kids. After 
meeting Sophia, his world is changed and he decides to take 
on the boys and impress the girl….with Kung Fu! 
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Patrick Daniel van Es
Patrick (32) heeft een Aziatische moeder en een Nederlandse
vader. Hun culturen rijmden niet, en hij groeide op in de kort-
sluiting. Sindsdien is hij op zoek naar het mythische perspectief
achter elk verhaal voor een beter inzicht in onze wereld. Op 
deze manier kwam Patrick bij het verhaal van Florian (Mena 
Muria). In Tel Aviv won hij eerder een prijs voor Best Screenplay 
waarbij de jury schreef: “a strong and poignant story, written in 
a unique manner which addresses complex issues with delicacy 
and subtle humour.”

MENA MURIA
Nederland, 25 april 2010: de proclamatiedag van Zuid-Molukse 
Republiek valt op een zondag, een dag waarop het niet is 
toegestaan de vlag te hijsen. De jonge Florian Manuputty (25) 
wil het ritueel toch uitvoeren, maar wordt gehinderd door zijn 
vader en grootvader. Mena Muria is het motto dat ze bindt, maar 
zullen ze de gelederen gesloten kunnen houden?

Rishi Chamman
Rishi Chamman (32) is een scenarioschrijver/regisseur. Hij 
maakte onder andere de documentaire Bollywood Blues (NPS), 
de korte film Sapney (VPRO) en de jeugddocumentaire Jeuk 
(OHM/Z@ppelin). Laxmi calling Ling, een verhaal over straat-
angst, is zijn regiedebuut van de fictieve film. 

LAXMI CALLING LING
Ling is gedwongen haar straatvrees te confronteren wanneer
een Indiase dame haar blijft bellen, omdat zij denk dat zij 
haar dochter is. Een verhaal over een bijzondere vriendschap.

Patrick (32) has a Asian mother and a Dutch father in
a bi-cultural household. He is looking for mythical side
of every story for a deeper understanding of the world.
This is how he came up with the story about Florian
(Mena Muria). He won earlier In Tel Aviv a price for Best
Screenplay, where the jury wrote: “a strong and poignant
story, written in a unique manner which addresses com-
plex issues with delicacy and subtle humour.”

The Netherlands, April 25th, 2010 : Proclamation Day
of the South Moluccan Republic falls on a Sunday, when
it is not allowed to raise the flag. Florian Manuputty (25) 
wants to perform the ritual anyway, but is hindered by 
his father and grandfather. Mena Muria is the motto 
that binds them, but will they be able stay together as a 
family?

Rishi Chamman (32) is film writer and director. His work
includes the documentary Bollywood Blues (NPS), the
short film Sapney (VPRO) and the youth documentary
Jeuk (OHM/Z@ppelin). Laxmi calling Ling, a story about
agoraphobia is his first fiction film.

Ling is forced to confront her fear of going outdoors 
when a crazy Indian woman keeps calling her thinking 
she is her daughter. A story of an unlikely friendship.

Rishi ChammanPatrick Daniel van EsAlex Cheung



14

Re-viewing the Past, Living the Present

The existence of this very festival shows that there is a variety 
of recognized perspectives nowadays when it comes to the 
relationship between Asia and Europe. For Indonesia however, 
the relationship with the Netherlands was a typical model 
from the past centuries called colonialism. This, I believe, has 
been slowly evolving over the time. The different stages of 
this relationship will be projected by a number of films we are 
about to see in this program focus. We would also see that 
there is a shifting change of concern between different gene-
rations of Indonesian filmmakers. 

What this festival program will present is a brief re-viewing 
of Indonesian films from the past 60 years. Each period from 
each title will bring the taste of its time and they will introduce 
a glimpse of the current development in the local scene. 

Representations of Indonesian-Dutch Relationship(s)

When PAGAR KAWAT BERDURI (Barbed Wire Fence) was made 
in 1961 the film was nearly banned because it stirred a heated 
political debate. The film was deemed to be representing the 
wrong image of Dutch soldiers. One of the characters, Koenen, 
was considered as being too humanistic. Dutch soldiers in 
Indonesia were supposed to be cruel and Koenen just simply 
a deviant.  

That is just one example of how film as one of the media 
of representations has been treated in Indonesia. Film has 
constantly been loved and abused at the same time, probably 
because of its ability of creating vivid imagery of life. Making 
films and showing them has always been a serious affair for 
every political power ruling over Indonesia in any given time. 
The requirement to fulfill the rules of representation does not 
only apply to the image of Indonesia and its people in films but 
also that the images of ‘the other(s)’.

However, some Indonesian filmmakers have tried to address 
the more ambiguous sides of Indonesian-Dutch (Asian-
European) relationships like what will be shown by NOVEMBER 
1828 and R.A. KARTINI. 

terugblik op het verleden, 
levend in het heden

Het bestaan van dit festival illustreert de variëteit aan ver-
schillende perspectieven, wat betreft de relatie tussen Azië 
en Europa. Hoe dan ook, voor Indonesië was de relatie met 
Nederland altijd een koloniale relatie, een typisch model 
uit de vorige eeuwen. Echter geloof ik, dat dit ondertus-
sen behoorlijk is veranderd. De verschillende fases in deze 
relatie worden geïllustreerd aan de hand van een aantal 
films uit het [Indonesië] focus programma. We zien dan ook 
dat aandachtsgebieden veranderen bij nieuwe generaties 
Indonesische filmmakers.

In dit festival presenteren wij een korte terugblik op de
Indonesische cinema van de afgelopen 60 jaar. Elke periode
van elke film geeft een impressie van de tijdsgeest en een
kijkje in de ontwikkelingen van de lokale omstandigheden.

Representaties van de Indonesisch-Nederlandse relatie(s)

Toen PAGAR KAWAT BERDURI (Prikkeldraadhek) in 1961 
werd gemaakt, werd de film bijna verboden omdat het 
voor oproer in het politieke debat zorgde. De film zou een 
verkeerde representatie geven van Nederlandse soldaten. 
Een van de karakters, Koenen, zou te ‘menselijk’ zijn. Neder-
landse soldaten zouden wreed moeten zijn en Koenen week 
simpelweg af van dit standaardplaatje.

Dit is slechts één voorbeeld van hoe film als medium voor
beeldoverdracht is gebruikt in Indonesië. Film is altijd even
geliefd als vergruist, waarschijnlijk omdat film het vermogen
heeft om een levendig beeld van het leven te creëren.
Film maken en film vertonen is dus altijd een serieuze zaak
geweest voor regerende politieke machten in Indonesië.
Het vereiste om aan representatieregels te voldoen, geldt
in film niet alleen voor het beeld van Indonesië en haar volk,
maar ook voor de representatie van ‘de Anderen’.

Desalniettemin, een aantal Indonesische filmmakers heeft 
getracht meer aandacht te geven aan de dubbelzinnige 
kanten van de Indonesisch-Europese (Aziatisch-Europese) 
relaties, zoals in NOVEMBER 1928 en R.A. KARTINI. 
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Present Concerns

The preoccupation with memories from the colonial 
times seems to be a thing of the past. Observing recent 
Indonesian films, it is clear that the filmmakers’ concern 
lies somewhere else than in the post-colonial wound. 

The Indonesian film industry has experienced its ups and 
downs, but let us talk about the most recent resurrection. 
After the long low-tide season since late 1980s, the 
industry was surprised by its new comers in 1998. It all 
started with KULDESAK, initially created as an omnibus 
but later transformed into an interwoven feature-length 
film. The work’s nonchalant approach to urban youth’s 
obsessions was received with much applause from 
Indonesian audience, to the industry’s surprise. Following 
the vibes, one Indonesian film title after another showed 
up in multiplexes across Indonesia. Compared to almost 
zero appearance in late 1990s, today more than 120 
Indonesian titles compete for screening slots along the 
international titles at the local multiplexes. 

What we will see in the festival program are some titles 
from this period. It seems that the present filmmakers 
have a lot more diverse agenda. One of the represen-
tatives is Miles Films, a production company that was 
involved in creating KULDESAK and launched a number of 
national hits in the past decade. Through the festival pro-
gram of Riri Riza’s films we will see the Indonesian youth 
and their issues – seen through the present eyes.

From the later generation of filmmakers we will also see 
how they perceive life in the present Indonesia. Concerns 
about identity and basic citizen rights becomes more 
present in their works. Omnibus works such as 9808 and 
TALES FROM JAKARTA will give an insight to questions 
that arises from the contemporary generation of film-
makers about the past and the present. 

Lisabona Rahman

Huidige verbijsteringen

De preoccupatie met herinneringen aan het koloniale 
tijdperk lijkt iets van het verleden. In hedendaagse Indone-
sische films wordt duidelijk dat filmmakers zich om andere 
dingen druk maken dan een postkoloniale wond.

De Indonesische filmindustrie heeft ups en downs gekend, 
maar laten we het hebben over de meest recente opleving. 
Na een lange down, sinds eind jaren ’80, werd de filmin-
dustrie in 1998 verrast met nieuwkomers. Het begon met 
KULDESAK, oorspronkelijk gemaakt als serie, maar later aan 
elkaar geweven tot één speelfilm. De film die de obsessies 
onder jongeren behandelt die opgroeien in een stadscul-
tuur, werd met veel applaus onthaald door het Indonesische 
publiek, tot verbijstering van de industrie. Voorts volgden er 
meer Indonesische films in multiplex theaters door het hele 
land. Vergeleken met bijna geen vertoningen in de jaren ’90, 
zijn er heden ten dage meer dan 120 Indonesische films die 
de strijd aan gaan met internationale films om een plek in 
een van de lokale multiplex bioscopen. 

In dit festival zien we een aantal films uit deze periode
terug. Het lijkt er op dat filmmakers er tegenwoordig een
meer diverse agenda op nahouden. Een van de vertegen-
woordigers hiervan is Miles Films, een productie maatschap-
pij die onder andere KULDESAK tot stand deed komen en
die een groot aantal succesfilms uitbracht in het afgelopen
decennium. In het festivalprogramma omtrent Riri Riza’s
films zien we de Indonesische jeugd en hun sores – gezien
door hedendaagse ogen.

Ook een latere generatie filmmakers laat zien hoe zij tegen
het leven in het hedendaagse Indonesië aankijken. Conster-
natie over identiteit en basisrechten voor burgers staat
centraal in hun werk. Series zoals 9808 en TALES
FROM JAKARTA geven een indruk van de vragen die de
huidige generatie filmmakers stellen aangaande het heden
en het verleden.
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donderdag 20 mei | opening

19.30 dream home 
regie: pang ho-Cheung (hong kong 2010, 96 min)
gastvrouW & -heer: terenCe sChreurs &  
paul rigter
Wat zou jij doen als je uitzicht werd geblokkeerd? Chen 
Lai-sheung wil verhuizen naar een nieuw appartement 
met fantastisch uitzicht op zee. Om dit te realiseren 
heeft zij twee fulltime banen, steelt ze klantengege-
vens om ze door te verkopen aan organisaties en gaat 
ze zelfs zover om haar terminaal zieke vader te laten 
overlijden om zo het verzekeringsgeld te incasseren. Het 
mag allemaal niet baten, want de grondprijzen blijven 
stijgen. Haar droom raakt steeds verder buiten bereik. 
Totdat zij zich realiseert dat zij de zaken in eigen handen 
moet nemen, ook als dit betekent dat haar handen 
besmeurd zullen zijn met bloed.

Speciale gasten: Hoofdrolspeler Josie Ho en producent 
Conroy Chan

Hosts : Terence Schreurs & Paul Rigter
 
What would you do if someone blocked your view? 
Cheng Lai-sheung (Josie Ho) wants to move into a new 
apartment with a magnificent sea view. In order to 
achieve her goal she works two full-time jobs, steals 
customer data to sell them to other companies and even 
lets her terminally ill father die to cash in his insurance. 
However, with ever increasing property prices her 
dream seems forever out of reach.  She realises that 
she needs to take matters into her own hands, even if it 
means getting her hands seriously bloody.

Special guests: Main actress Josie Ho and producer 
Conroy Chan
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vrijdag 21 mei

17.00 aCCident 
regie : pou-soi Cheang (hong kong 2009, 89 min)

)
Een Hong Kongse actie thriller met superstar Louis Koo. 
The Brain is een professionele huurmoordenaar die zijn 
slachtoffers vermoordt door ze in ongelukken terecht te 
laten komen, die eigenlijk geen ongelukken zijn. In een 
van zijn missies gaat er iets mis, waardoor een van zijn 
mensen dood gaat. The Brain is ervan overtuigd dat dit 
geregisseerd is en dat er een complot is gevormd tegen 
hem en zijn team. Hij wordt paranoïde en balanceert op 
de grens tussen realiteit en waanzin. The Brain raakt 
geobsedeerd door Fong, een mysterieuze verzekerings-
agent die achter de aanslagen op The Brain en zijn team 
lijkt te zitten. Hij poogt Fong te vermoorden, voordat 
deze de volgende stap zet. 

18.45 kimjongilia
regie: n.C. heikin (vs/north korea 2009, 75 min)
Een van de eerste documentaires in het geheim opgeno-
men in Noord-Korea. Noord-Korea is een van ‘s werelds 
meest geïsoleerde naties. Er heerst een cult rond Kim II 
sung en zijn zoon, Kim Jong II. Ter gelegenheid van de 46ste 
verjaardag van Kim Jong II werd een roodachtige begonia 
gekweekt, die de naam Kimjongilia kreeg. Ze symboliseert 
wijsheid, liefde, rechtvaardigheid en vrede. In Kimjongilia 
vertellen overlevenden van de Noord-Koreaanse kampen 
over verschrikkelijke honger en onderdrukking. Deze 
verhalen worden gecombineerd met beelden van Noord-
Koreaanse propagandafilms en scènes uit het dagelijks 
leven van mensen waarvan elke stap en elke gedachte in de 
gaten wordt gehouden en kan leiden tot veroordeling. 

A Hong Kong action thriller with superstar Louis Koo. The Brain 
is a professional hitman who kills his victims by trapping them 
in well-executed accidents that look like unfortunate accidents. 
After one mission accidentally goes wrong, causing the death 
of one of his men, The Brain is convinced that this accident has 
been choreographed and that someone is out there plotting to 
kill him and his team. He becomes increasingly paranoid, walking 
on the thin line between reality and delusion. The Brain beco-
mes obsessed with Fong, a mysterious insurance agent, whom 
he believes to be the mastermind behind the attempt on his life.  
The Brain strives to kill Fong before he makes his next move.

One of the first documentaries to be filmed secretly in North 
Korea. North Korea is one of the world’s most isolated nati-
ons. A cult of personality surrounds its two leaders: Kim Il 
Sung and his son, Kim Jong Il. For Kim Jong Il’s 46th birthday, 
a hybrid red begonia named Kimjongilia was created to 
symbolize wisdom, love, justice, and peace. This documen-
tary film reveals the extraordinary stories, told by survivors 
of North Korea’s vast prison camps, of devastating famine 
and repression. The survivors’ experiences are mixed with 
footage of North Korean propaganda films and scenes that 
highlight the daily life of people whose every move is moni-
tored and whose every thought could bring prosecution



18

19.30 saigon love story 
regie: ringo le (vietnam 2008, 110 min)
De eerste Vietnamese musical! Een prachtig gefilmde muzikale 
tocht door de straten van Saigon. Danh groeit op in Saigon 
in de jaren tachtig. Met zijn moeder verkoopt hij noedels. Op 
een dag komt hij de mooie straatverkoopster Tam tegen, die 
een liedje voor hem zingt. Danh is onder de indruk. Hij ziet 
in deze stem die zo lang is onderdrukt de mogelijkheid hun 
beider armoedige leven achter hen te laten. Saigon Love Story 
is de eerste Vietnamese filmmusical die geheel in Vietnam is 
opgenomen. Het is ook één van de eerste films die onafhanke-
lijk geproduceerd is, buiten de communistisch gecontroleerde 
filmindustrie. De in het buitenland wonende regisseur Ringo 
Le keerde terug naar zijn geboorteland om zijn eerste speel-
film te schieten.

Regisseur Ringo Le aanwezig.

20.30 CitiZen king 
regie: johnson lee & Ching long (hong kong 2008, 104 min)

Een hilarische en komische kijk op roem en rijkdom in de 
Hong Kong filmindustrie. Gum Kwok-Man (Johnson Lee) is 
een acteur die zichzelf voorstelt als ‘Citizen King’. Citizen 
King vindt dat de Hong-Kongse filmindustrie zijn toewijding 
en talent onvoldoende waardeert. Hij richt zich daarom op 
Hollywood. Na veel inspanningen wordt hem daar een audi-
tie aangeboden, mits hij in een demo-filmpje kan laten zien 
dat hij aan vechtsport doet. Citizen neemt noodgedwongen 
peperdure privé-lessen, die hij eigenlijk niet kan betalen. 
Wordt de demo de sleutel tot de roem waarvan hij al zo lang 
droomt? Citizen King – in het Engels en zwart-wit gedraaid 
– is een verrassend grappige en ontroerende satire over de 
entertainment-branche. 

22.00 merah putih (red and White) 
regie: yadi sugandi (indonesië 2009, 108 min)

Een met actie beladen historisch drama dat zich afspeelt in 
1947, toen Nederland de macht over Indonesië probeerde 
te bewaren. De film vertelt het verhaal van een groep jonge 
Indonesische studenten van de Sekolah Tentara Rakjat (de 

The first Vietnamese musical! A beautifully shot musical romp 
through the streets of Saigon. Danh grows up in Saigon in the 
eighties. He helps his mother sell noodles. One day he meets 
the pretty street vendor girl Tam, who sings a song for him. 
Danh is impressed by this voice that has been suppressed for 
so long. He sees in it the possibility for both him and Tam to 
leave behind their poor life. Saigon Love Story is the first Viet-
namese musical filmed entirely in Vietnam. It is also one of the 
first independent films, produced outside of the communist 
controlled film industry. Director Ringo Le, who lives abroad, 
returned to his country of birth to shoot his first fiction film.

Director Ringo Le present. 

A hilarious comedic look at fame and fortune in the Hong 
Kong film industy.  Gum Kwok-Man (Johnson Lee) is an actor 
who introduces himself as ‘Citizen King’.  Citizen King thinks 
that the Hong Kong film industry doesn’t fully appreciate his 
talent and dedication.  He therefore turns to Hollywood. After 
much effort, he is offered an audition there provided he can 
hand in a demo to demonstrate his martial art skills.  Citizen 
is forced to take expensive private lessons, which he can’t 
really afford.  Will the demo be the key to fame? Citizen King 
– filmed in English and in black and white – is a surprisingly 
funny and touching satire about the entertainment industry.

An action packed historical drama set in 1947 when the 
Dutch and Indonesians are still struggling over power.  
Merah Putih tells the story of a group of Indonesian 
military students from the Sekolah Tentara Rakjet (the 
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publieke militaire school). De jongens hebben uiteenlopende 
achtergronden, maar in hun vriendschap doet dit er niet toe. 
Hun afstudeerfeest wordt ruw verstoord door Nederlandse 
militairen. De meesten van hun medestudenten worden 
hierbij vermoord. De jongens laten het er niet bij zitten en 
gaan het gevecht aan met de Nederlandse indringers. Adam 
Howarth coördineerde de uitermate spannende schietscè-
nes en meedogenloze vechtscènes. Howarth werkte onder 
andere mee aan Saving Private Ryan en Black Hawk Down. 

Regisseur Yadi Sugandi aanwezig.

23.00 keramat (sCared) 
regie: monty tiWa (indonesië 2009, 89 min)
Een creatieve variant van de Aziatische horrorfilm uit 
Indonesië. Een filmcrew uit Jakarta strijkt neer in Yogyakarta 
voor opnames. De eerste paar dagen verloopt alles soepel. 
Maar dan gebeuren er een paar onverklaarbare dingen. Het 
is net alsof ‘iets’ niet wil dat ze aanwezig zijn. Het gaat van 
kwaad tot erger als de hoofdpersoon Migi vermist raakt. 
Keramat is de eerste film in Indonesië die in de traditie 
van The Blairwitch Project en REC is geschoten. Regisseur 
Monty Tiwa ging zelfs zo ver dat hij zonder script werkte. 15 
minuten voor de opnames werden de acteurs ingelicht over 
wat er moest gebeuren. Dit zorgt voor spontane dialogen en 
echte schrikreacties.

public military school). The boys all have very different 
backgrounds, but this doesn’t affect their friendship. 
When Dutch troops barge in on their graduation party 
and kill most of their fellow students, the boys fight back 
to avenge their fellow students. The stunning shooting 
scenes and ruthless fighting scenes were coordinated by 
Adam Howarth, who also worked on Saving Private Ryan 
and Black Hawk Down.

Special guest: director Yadi Sugandi

A creative take on the Asian horror film from Indonesia. A 
film crew from Jakarta starts filming in Yogyakarta. The first 
few days everything goes smoothly. Suddenly inexplica-
ble things start to happen. A mysterious presence does 
not want the crew to be there. It goes from bad to worse 
when the youg girl Migi goes missing. Keramat is the first 
Indonesian movie filmed completely hand-held in the style 
of The Blairwitch Project and REC. Director Monty Tiwa shot 
this film without a script.  He would instruct the actors 15 
minutes before shooting as this method stimulates sponta-
neous dialogues and ‘real’ fear.
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Zaterdag 22 mei

12.45 Candy rain 
regie: hung-i Chen (taiWan 2008, 106 min)
Candy Rain is een romantisch drama met vier intieme 
verhalen over lesbische relaties in hedendaags Taiwan. In 
het eerste verhaal verruilt een jonge vrouw een verbroken 
relatie voor een onduidelijke vriendschap (en meer). In 
het tweede jaagt een andere vrouw haar ideaal achterna, 
maar ontmoet in plaats daarvan een rijke vrouw. Het derde 
verhaal volgt een vrouw die een balans probeert te vinden 
tussen haar huwelijk en het verlies van haar ware geliefde. 
Het laatste verhaal is een dynamisch en ingewikkeld kwar-
tet, bij elkaar gehouden door zangeres en actrice Karena 
Lam. Een bitterzoete film over liefde en verlies, gebaseerd 
op ware verhalen.

13.00 made in holland: 
Cinemasia Filmlab (korte Films)

a single step
regie: alex Cheung (nederland, 2010, 15 min)
Een kleine jongen van Chinese afkomst is slachtoffer van 
pesterij. Hij krijgt te maken met hangjongeren. Hij besluit om 
Kungfu les te nemen wanneer hij Sophia ontmoet en zo zijn 
eerste stap zet.

mena muria
regie: patriCk daniel van es ( nederland, 2010 15 min)
Nederland, 25 april 2010: de proclamatiedag van Zuid-Molukse
Republiek valt op een zondag, een dag waarop het niet is
toegestaan de vlag te hijsen. De jonge Florian Manuputty (25)
wil het ritueel toch uitvoeren, maar wordt gehinderd door zijn
vader en grootvader. Mena Muria is het motto dat ze bindt, maar
zullen ze de gelederen gesloten kunnen houden?

laxmi Calling ling
regie: rishi Chamman (nederland 2010 15 min)
Ling is gedwongen haar straatvrees te confronteren wanneer
een Indiase dame haar blijft bellen, omdat zij denk dat zij 
haar dochter is. Een verhaal over een bijzondere vriendschap

about love ; mr . & mrs . Chan
regie: ting Chan (25 min)
Als 35-jarige Ting haar vader vraagt over zijn herinneringen
aan vroeger, krijgt zij als antwoord “weggedragen door de
wind”. Hij praat liever niet over dingen die voorbij zijn. About
Love; Mr. & Mrs. Chan gaat over de liefde van een dochter

Candy Rain is a romantic drama which combines four intimate 
tales about lesbian relationships in contemporary Taiwan. In 
the first episode, a young girl escapes a broken love for the 
uncertainties of friendship (and more). In the second, ano-
ther girl, seeking her ideal lover, finds herself involved with a 
wealthy woman instead. The third story follows a girl trying 
to find a balance between marriage and separation from her 
true love. The final story takes us into a dynamic and difficult 
foursome anchored by popular singer-actress Karena Lam. A 
bittersweet spectrum of love and loss, based on true stories.

A young Chinese boy is bullied by some street kids. After 
meeting Sophia, his world is changed and he decides to take 
on the boys and impress the girl….with Kung Fu! 

The Netherlands, April 25th, 2010 : Proclamation Day of the 
South Moluccan Republic falls on a Sunday, when it is not 
allowed to raise the flag. Young boy Florian Manuputty (25) 
wants to perform the ritual anyway, but is hindered by his 
father and grandfather. Mena Muria is the motto that binds 
them, but will they be able stay together as a family?

Ling is forced to confront her fear of going outdoors when 
a crazy Indian woman keeps calling her thinking she is her 
daughter. A story of an unlikely friendship.

When 35-year-old Ting asks her elderly father about his 
memories, the answer she gets is “Blown by the wind.” He’d 
rather not look back at the past: let bygones be bygones. 
About Love; Mr. & Mrs. Chan is about a daughter’s love for 
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voor haar ouders die een heel ander leven hebben geleid
dan hetgeen zijn nu zelf leidt.

Aansluitend panel discussie “Aziatische Stamppot – Aziati-
sche Nederlanders: one big happy familie?”

14.45 god lives in the himalayas
regie: sanjay shrinivas (india/nepal 2009, 99 min)
Een visueel boeiend en emotioneel aandoenlijk verhaal over 
Siddharth, een tien jaar oude jongen uit Kathmandu. Hij is 
zwaar getraumatiseerd na het bijwonen van een religieuze 
ceremonie die vreselijk uit de hand loopt: zijn moeder komt 
in de vlammen om en zijn vader balanceert op het randje van 
de dood. Voorheen gelukkig en hartelijk verandert Siddharth 
in een introvert, stil kind. Hij gaat op zoek naar God. De 
kijkers volgen Siddharth en zijn vriendjes door de prachtige 
landschappen van het ruige Himalaya-gebergte. God Lives 
in the Himalayas is de eerste Indiase speelfilm die in Nepal is 
opgenomen met een Nepalese cast en in de Nepalese taal.

15.00 a brand neW liFe 
regie: ouine leComte (Zuid-korea/Frankrijk 2009, 92 min)

Een intieme beschrijving van het leven van een jong Koreaans 
weesmeisje. Een spiksplinternieuw paar schoenen siert de 
voeten van de negen jaar oude Jinhee (Kim Sae-ron). Blij met 
het onverwachte cadeau houdt het meisje haar vader stevig 
vast terwijl zij door de stad fietsen. De volgende dag wordt 
Jinhee door haar vader achtergelaten bij een weeshuis, in de 
hoop dat iemand haar zal adopteren. Zodat haar vader vrij is 
een nieuw gezin te stichten. A Brand New Life is Ouine Lecom-
te’s eerste regiewerk en deels gebaseerd op haar eigen jeugd. 
De film is geproduceerd door de gerenommeerde schrijfster 
Lee Chang-dong, meester van de Koreaanse cinema.

Discussie met Arierang – Vereniging voor Koreaans 
geadopteerden

her parents, who have led a completely different life from 
the one she leads now. 

Followed by panel discussion “Asian Stamppot – Dutch 
Asians: one big happy family?”

A visually stunning and emotionally touching tale of Siddar-
th, a youn boy from Kathmandu who is traumatizd after a 
religious ceremony where his mother dies in the flames and 
his father teeters on the brink of death. Formerly a happy 
and friendly boy, Siddarth becomes an introvert, quiet child. 
He embarks on a quest for God. The viewers follow Siddarth 
and his friends through the breathtaking landscapes of the 
rough Himalaya mountains. God Lives in the Himalayas is 
the first Indian fiction movie filmed in Nepal, with a Nepa-
lese cast and in Nepalese language.

An intimate portrayal of a young Korean girl’s life in an 
orphanage. A brand new pair of shoes shines on nine year 
old Jinhee’s (Kim Sae-ron) feet. Happy with the unexpec-
ted gift, the little girl holds on tightly to her dad as they 
cycle through town. The next day however, Jinhe’s father 
abandons her at an orphanage, so he can be free to start a 
new family. A Brand New Life is a first feature from French 
Korean director Ouenie Lecomte and is partly based on her 
own childhood in a Korean orphanage. The film was produ-
ced by renowned Korean writer/director Lee Chang-dong 
(Secret Sunshine)

Discussion with Arierang 
Dutch Association for Korean Adoptees
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17.15 halF-liFe 
regie: jenniFer phang (vs 2008, 106 min) 

Een mooie postmoderne tocht door de belevingswereld van 
acht jaar oude Timothy Wu. Timothy creëert een surrealisti-
sche droomwereld om het verlies van zijn vader te verwerken 
en zijn eenzaamheid te ontvluchten, uitgedrukt in fantasie-
volle rotoscope animatiereeksen van Timothy’s uitzonderlijke 
krachten. Pam, zijn zus, wordt opgeslokt door boosheid en 
depressie die zij uit in bijna dagelijkse ruzies met haar moe-
der. Half-life is een complexe en droomerige film over een 
Aziatisch-Amerikaans gezin, waarin ieder voor zich op zijn 
manier worstelt met liefde, seksualiteit en geluk. Winnaar 
van Gen Art Grand Jury Prijs, Sundance Film Festival selectie. 

17.30 she a Chinese 
regie: xiaolu guo (groot-brittannië/Frankrijk/
duitsland 2009, 103 min)
Een realistisch en gevoelig portret van de gevaren van het 
immigrantenleven in de stijl van Stephen Frears. Nadat zij 
is ontsnapt uit een verschrikkelijke fabriek in Chongqing, 
China reist Mei, een jonge Chinese vrouw naar London, 
op zoek naar nieuw geluk. Ze denkt dit te vinden in het 
huwelijk met een oudere man, maar vindt zich al weer snel 
opgesloten in het web van gevangenschap dat zij hoopte 
achter zich te hebben gelaten.

19.30 yang yang 
regie: yu-Chieh Cheng (taiWan 2009, 112 min)
Een prachtige gefilmde en emotioneel beladen drama uit 
Taiwan. Yang-yang is een vrouw van Frans-Chinese afkomst. 
Haar Franse vader heeft ze nooit gezien en ze spreekt geen 
woord Frans. Haar moeder hertrouwt en laat haar achter met 
een sterk gevoel van eenzaamheid. Ze gaat werken in de en-
tertainmentindustrie, waar haar exotische uiterlijk haar van 
haar collega’s onderscheidt. De film illustreert hoe Yang-yang 
omgaat met haar leven en haar persoonlijke relaties met haar 
moeder, haar vrienden en mannen.

A beautiful post-modern journey through the mind of 
Eight-year old Eurasian boy Timothy Wu. Timothy creates a 
surreal alternative dream world, . expressed in fantastical 
rotoscope animation sequences of Timothy’s extraordinary 
powers, to deal with the death of his father and to escape 
his loneliness.. Pam, his sister, is overwhelmed by anger 
that she expresses in almost daily fights with her mother. 
Half-life is a complex and dreamlike film about a dysfunc-
tional Asian American family as they struggle with love, 
sexuality and happiness. Winner of Gen Art Grand Jury Prize, 
Sundance Film Festival selection.

A sensitive and realistic portrayal of the dangers of im-
migrant life in the style of Stephen Frears. Escaping a 
disastrous factory job in Chongqing, China, Mei, a young 
Chinese woman heads for London in search of a new life. 
To do so, she marries an older British man and finds herself 
back in the web of entrapment she was so desperate to 
leave behind.

A beautifully shot and emotionally-charged drama from 
Taiwan. Yang-yang is woman of French-Chinese descent. 
She has never seen her French father nor does she speak a 
single word of French. Her mother re-marries and she is left 
with a deep sense of loneliness. She starts working in the 
entertainment industry, where her exotic looks make her 
stand out from the crowd. The film depicts how Yang-yang 
deals with her life and her personal relationships with her 
mother, men, and friends.
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19.45 three narroW gates 
regie: vinCent Chui Wan san (hong kong 2008, 120 min)
Een spannende film van de onafhankelijke Hong Kongse ci-
nema. De levens van een jonge uitgerangeerde politieagent, 
een journalist en een priester kruisen elkaar wanneer een 
jonge Chinese prostituee wordt vermoord. De film neemt 
het publiek mee op een spannende reis door een complex 
web van politieke schandalen en corruptie. Deze low-budget 
thriller weet op een pakkende manier de paranoia en de 
angst van Hong Kong voor politieke kritiek op China te 
illustreren. Three Narrow Gates is een getuigenis van de re-
gisseur aan de toewijding en integriteit van onafhankelijke 
filmmakers in Hong Kong, die zich tegen de onuitgesproken 
censuur van China verzetten.

22.00 angadi theru (market street) 
regie: vasanthabalan (india 2010)

Een met kritische noot beladen, maar toch hartverwarmende 
Indiase musicaldrama in de Tamil taal. Jyothi Lingam is een 
slimme student die een gelukkig leventje leidt. Tot zijn vader 
omkomt in een ongeluk en hij voor zijn moeder en twee 
zusjes moet zorgen. Hij gaat aan de slag bij een textielfabri-
kant in Chennai, waar hij onder erbarmelijke omstandigheden 
werkt. Hij ontmoet Kani, een temperamentvol en onafhan-
kelijk meisje met wie hij het hoofd biedt aan hun gemene en 
obscene opzichter. Angadi Theru is een emotionele film met 
authentieke dialogen die laat zien hoe twee mensen weten 
te overleven in concentratiekamp-achtige omstandigheden.

22.00 dream home 
Zie donderdag 20 mei 

0.00 aCCident 
Zie vrijdag 21 mei

An exciting film from the independent Hong Kong cinema 
scene. A young fallen cop, a reporter and a priest cross paths 
when a young Chinese prostitute is murdered. The viewers 
are taken on a suspenseful journey into a complex web of po-
litical scandals and business deals between the wealthy and 
the corrupt. This low budget thriller captures the paranoia and 
fear of Hong Kong of political criticism against China. Three 
Narrow Gates is a testament to the director’s commitment 
and integrity of being an independent filmmaker in Hong 
Kong daring to challenge the unspoken censorship of China.

A critically acclaimed and heartwrenching Indian musical 
drama in Tamil language.  Jyothi Lingam is a bright student 
who leads a happy life until his father dies in an accident.  
The young boy now has to look after his mother and two 
sisters.  He takes a job at a textile showroom in Chennai, 
where he works in pitiable conditions.  There he meets Kani, 
a fiery independent girl as they face up to a cruel and lewd  
store supervisor.  Angadi Theru is an emotional wringer with 
heartfelt dialogues and shows how two people survive in a 
concentration camp-like condition.
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do 20 mei | opening

19.30

HOOFDFESTIVAL AMSTERDAM

vr 21 mei

18.45

22.00
23.00

za 22 mei

13.00

15.00
17.00

19.30

22.00

00.00
zo 23 mei

12.45

14.45

17.00

19.00

21.15

00.00
ma 24 mei

11.30
14.15
16.45
19.00
21.45

DREAM HOME 

SAIGON LOVE STORY

MERAH PUTIH (RED AND WHITE)

KERAMAT (SCARED)

MADE IN HOLLAND: CINEMASIA FILMLAB 

A BRAND NEW LIFE

HALF-LIFE 

SHE A CHINESE 

YANG YANG

THREE NARROW GATES

ACCIDENT

ANGADI THERU (MARKET STREET

DREAM HOME

FOG

1428

SPELEN VOOR HET VERLEDEN

KIMJONGILIA

CASTAWAY ON THE MOON

YANG YANG

HAEUNDAE (THE DEADLY TSUNAMI)

PORTRAIT OF A BEAUTY

LOVE MASTER 3

SUMMER DAY WITH COO

FISH STORY

A MOMENT IN JUNE

K-20 THE LEGEND OF THE MASK

HALF-LIFE

THE BURNING SEASON

spEcialE GasTEN: TERENcE scHEURs, paUl RiGTER, JosiE Ho, coNRoy cHaN, simwayN TRaN | o pENiNGsBoRREl

REGissEUR aaNwEziG

REGissEUR aaNwEziG

13.00-20.00 ciNEmasia BazaaR

paNEl: “aziaTiscHE sTamppoT”

23.00-2.30 paRTy 

REGissEUR aaNwEziG

sExy sUNDay piNksTER poRN

13.00-20.00 ciNEmasia BazaaR

13.00-20.00 ciNEmasia BazaaR

di 25 mei 14.00 paNEl: “slaNTED VisioN - asiaN EURopEaNs iN film aND mEDia” @ BiNGER filmlaB

17.00 ACCIDENT

DiscUssiE aRiERaNG

SAIGON LOVE STORY REGissEUR aaNwEziG

REGissEUR aaNwEziG

Programmering onder voorbehoud. Kijk op www.cinemasia.nl voor update informatie.
Program subject to change. See www.cinemasia.nl for update information.

KIMJONGILIA

19.30
CITIZEN KING20.30

CANDY RAIN12.45

GOD LIVES IN THE HIMALAYAS 14.45

17.15

19.45

13.00

15.00

17.15

19.30

21.45
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REGissEUR aaNwEziG

REGissEUR aaNwEziG

paNEl: “aziaTiscHE sTamppoT”

23.00-2.30 paRTy 

REGissEUR aaNwEziG

sExy sUNDay piNksTER poRN

FORUM | INDONESISCHE CINEMA - VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST  
SPECIALE GAST: LISABONA  RAHMAN

wo 26 mei

do 27 mei | Queer & asian

vr 28 mei | Queer & asian

za 29 mei

zo 30 mei

12.00
15.15
17.30

19.00
22.00

19.15
19.30
22.00
23.00

19.30

21.30

23.30

12.45
13.00
15.00

18.45

20:45

22:45

16.30

19.15
19.30

TERUGBlik op iNDoNEsiscHE ciNEma @ EyE film iNsTiTUUT (filmmUsEUm)  | 19.30 DEN HaaG: kick-off ciNEmasia iN ‘T laND

13.00-20.00 ciNEmasia BazaaR

13.00-20.00 ciNEmasia BazaaR

scENaRioscHRiJVER RiRi Riza aaNwEziG

23.00-2.30 QUEER paRTy & kaRaokE

23.00-2.30  paRTy 

pENcak silaT

pENcak silaT

REGissEUR aaNwEziG

Q&a mET REGissEUR | fooD aND family

spEcialE GasTEN: RiRi Riza, lisa lEsmaNa 

closiNG BoRREl

RADEN AJENG KARTINI

BOT…PARABOT  | PAGAR KAWAT BERDURI

ADA APA DENGAN CINTA (WHAT’S UP WITH LOVE?) 

BABI APA AYAM? | NOVEMBER 1828

BOY

ANTIQUE

PERMANENT RESIDENCE

UNTIL THE MOON WAXES

QUEER CHINA, ‘COMRADE’ CHINA

ANTIQUE

MOTHERLAND

PERMANENT RESIDENCE

BOY

HET LAND VAN MIJN OUDERS

ANGADI THERU (MARKET STREET)

THE TIGER FROM TJAMPA

K-20 THE LEGEND OF THE MASK 

A MOMENT IN JUNE

MOTHERLAND

MERANTAU

KERAMAT (SCARED)

CANDY RAIN

VER VAN FAMILIE 

ELIANA, ELIANA 

 JAMILA AND THE PRESIDENT

HAEUNDAE (THE DEADLY TSUNAMI)

SANG PEMIMPI (THE DREAMER)

PORTRAIT OF A BEAUTY

13.30 CINEMASIA SURPRISE FILM

DiscUssiE aRiERaNG

REGissEUR aaNwEziG

REGissEUR aaNwEziG

REGissEUR aaNwEziG | QUEER paNEl

REGissEUR aaNwEziG

FIKSI REGissEUR aaNwEziG

Programmering onder voorbehoud. Kijk op www.cinemasia.nl voor update informatie.
Program subject to change. See www.cinemasia.nl for update information.

18.30

20.45

22.00

16.00

19.00

DE SCHATTENBERG17.00

21:00

23:15

17.00
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Zondag 23 mei

12.45 the burning season 
regie: Cathy henkel (indonesië 2009, 89 min)
Een fascinerende documentaire over CO2 handel in Indone-
sië. Dorjee Sun, een jonge Australische ondernemer, gelooft
dat er geld te verdienen valt met het beschermen van re-
genwouden in Indonesië, het uitsterven van Orang Oetans
tegen te gaan en de bestrijding van klimaatverandering.
Gewapend met zijn laptop gaat Dorjee de wereld rond om 
investeerders te vinden die geïnteresseerd zijn in koolstof-
handel. Dorjee heeft een plan bedacht waarmee de handel
in koolstofuitstoot moet leiden tot een beter milieu. 

13.00 Fog 
regie: kit Wah-hui (hong kong 2009, 89 min)
De eerste speelfilm van Hong Kongse regisseur Kit Hui met 
de bekende acteur Terence Yin. Fog speelt zich af in 2007, 
tien jaar na de hereniging van Hong Kong met China. Wai, 
een jonge man die aan geheugenverlies lijdt, ontdekt be-
langrijke aanwijzingen over zijn verleden die met opzet van 
hem verborgen zijn gehouden. Het verhaal ontvouwt zich 
verder als Wai aan een reis van zelf-ontdekking en aflossing 
begint.

14.45  1428 
regie: haibin du (China 2009, 116 min)
Op 12 mei 2008, om 14:28 uur, vond de ‘Grote Sichuan
Aardbeving’ plaats. Achter de media-geregisseerde officiële
bezoeken, schuilt ontroostbaar verdriet van families die
naar geliefden zoeken. 210 dagen na de beving: een strenge
winter en dorpelingen die zich opmaken voor het Chinese
Nieuwjaar. Getroffenen doen gedetailleerd relaas over de
slecht georganiseerde wederopbouw, hoe hulp verloren lijkt
te gaan, en hoe de puinhopen worden opgeruimd omdat
het dorp schoon moet zijn voor officieel, hoog bezoek. Deze
documentaire toont scènes die nooit eerder op tv kwamen
en volgt de werkelijke verwoesting die mensen trof na de
aardbeving.

15.00 spelen voor het verleden 
regie: paul rigter (nederland 2010, 60 min)
De documentaire gaat over de 26-jarige Nederlandse Lavi-
nia Meijer, een talentvolle harpiste die optreed op de meest 
prestigieuze podia ter wereld. Spelen voor het verleden 
volgt haar naar misschien wel het belangrijkste concert uit 
haar muzikale carrière tot nu toe: het grote nieuwjaarscon-

A fascinating documentary about CO2 trade in Indonesia. A 
young Australian entrepreneur, Dorjee Sun, believes there’s 
money to be made from protecting rainforests in Indonesia, 
saving the orangutan from extinction and fighting climate 
change. He travels with his laptop all around the globe to 
find investors for his carbon trading scheme. He believes 
carbon emission can be traded in a way that can save the 
planet.

The first feature film from Hong Kong director Kit Hui starring 
popular actor Terence Yin. Fog is set in 2007, ten years after 
Hong Kong’s reunification with China. Wai, a young man suf-
fering from a rare form of amnesia, discovers vital clues to his 
past that are deliberately hidden from him. The story develops 
as Wai embarks on a journey of self-discovery and redemption.

The ‘Great Sichuan Earthquake’ took place at 14:28 on May 
12, 2008. Behind the highly publicized official visits, hides 
inconsolable grief of families searching for loved ones. 210 
days after: harsh winter and villagers preparing for Lunar 
New Year. Stories of ordinary people show the ill-handling of 
rebuilding schemes and relief funds.  A thorough clean-up of 
the villages and tent-resettlement for refugees is conducted 
in anticipation of a high official’s visit. This documentary film 
shows scenes not seen on official TV and follows the real de-
vastation that faces the people affected by the earthquake

The documentary follows 26-year old Dutch Korean Lavinia 
Meijer, a gifted harpist who plays at the most prestigious 
theatres all over the world on her probably most important 
concert of her musical career so far: the new years’ concert 
in South-Korea. For the first time, Lavinia returns to the 
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cert in Zuid-Korea. Voor het eerst gaat Lavinia terug naar 
het land dat ze als klein meisje verliet toen ze werd geadop-
teerd. Terwijl ze zich voorbereidt op het concert, belt ze 
vanuit haar hotelkamer met haar Koreaanse vader die haar 
als baby afstond, en nodigt hem uit voor het concert.
Q&A met regisseur Paul Rigter

17.00 kimjongilia 
Zie vrijdag 21 mei

17.15 CastaWay on the moon
regie: hae-jun lee (Zuid-korea 2009, 116 min)
Een bijzonder schattig, grappig Koreaans drama. Kim springt 
in het donkere water van de Han Rivier. Als hij wakker wordt, 
realiseert hij zich dat zijn zelfmoordpoging is mislukt en dat 
hij naar een onbekend eilandje in de rivier gedreven is. In 
de verte ziet hij de stad liggen. Tevergeefs probeert hij de 
aandacht van langsvarende boten te trekken. Ondertus-
sen wordt hij door een telescoop geobserveerd. Door een 
meisje dat aan de overkant van de rivier woont en al drie jaar 
haar huis niet meer uitkomt. Castaway on the Moon is een 
bijzonder liefdesverhaal van één van Zuid-Korea’s meest 
veelbelovende jonge filmmakers.

19.00 yang yang
 Zie Zaterdag 23 mei

19.30 haeundae (the deadly tsunami) 
regie: je-gyun yun (Zuid-korea 2009, 103 min)

Een van de grootste Koreaanse blockbuster films van het af-
gelopen jaar. Haeundae, een populaire vakantieplaats aan de 
Japanse Zee, trekt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers. 
Man-sik verloor vier jaar geleden de vader van zijn verloofde 
aan de zee en is sindsdien niet meer naar de kust terug-
gekeerd. Terwijl het leven aan Man-sik voorbijgaat, ontdekt 
tsunami-expert Dr. Kim dat de Japanse Zee vergelijkbare 
tekenen van activiteit vertoont als de Indiase Oceaan ten 
tijde van de tsunami in 2004. Niemand gaat echter in op zijn 
waarschuwingen. Tot op een dag een gigantische tsunami 
op de kust van Haeundae afraast met een snelheid van 800 
kilometer per uur.

country she left as a young adoptee. While preparing for the 
concert in her hotel room, she calls her Korean father who 
abandoned her as baby and invites him to the concert.

Q&A with director Paul Rigter
sponsored by Korean Embassy

A sweet and quirky Korean drama. Kim jumps in the dark wa-
ter of the Han River. When he awakes, he realises his attempt 
to suicide has failed and that he has drifted to an unknown 
island in the river. In the distance he can see the city. He tries 
to catch the attention of passing boats in vain. He is also 
being observed, through a telescope, by a girl living on the 
other side of the river who has not left her house in three 
years. Castaway on the Moon is a unique and gently funny 
film by one of South Korea’s most promising young directors.

One of the biggest Korean blockbuster films from last year. 
Haeundae is a popular holiday resort on the Korean coast 
that draws a million visitors to its beaches every year. Man-
sik lost his fiancée’s father to the sea fours year ago and 
has never returned to his home. While the life of Man-sik 
unfolds, tsunami-expert Dr. Kim discovers that the Japanese 
Sea is showing signs of activity similar to the Indian Ocean 
at the time of the 2004 tsunami. Everyone however ne-
glects his warnings. Until one fatal day a gigantic tsunami 
heads for the coast of Haeundae with a speed of 800 
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21.15 saigon love story 
Zie vrijdag 21 mei

21.45 portrait oF a beauty
regie: yun-su jeon (Zuid-korea 2008, 108 min)
Een  sensueel Koreaans historisch drama gedateerd in de 
Chosun Dynastie. Yun-Jeong is zeven jaar en geboren in een 
familie van hofschilders. Zelf is ze ook uitermate getalen-
teerd. Haar broer, Yun-Bok probeert ook hofschilder te 
worden, Yun-Jeong helpt hem hierbij door stiekem voor hem 
te schilderen. Haar wereld wordt op z’n kop gezet als haar 
broer zelfmoord pleegt. Om de familie-eer te redden, moet 
Yun-Jeong de plaats van haar broer innemen en als man 
door het leven gaan. Met zijn talent weet Yun-Bok het hart 
van een andere meester uit die tijd, Kim Hong-do, te verove-
ren. Er ontspint zich een web van liefde en fatale jaloezie. 

0.00 love master 3 
regie: yuji tajiri (japan 2008, 75 min)
De Love Master serie is gebaseerd op de erotische manga van
Kurashina Ryo en gaat over de hilarische (seksuele) avonturen
van Love Master samurai Kagurazaka Kikunosuke. In deze
derde aflevering wordt Ishida geïntroduceerd, de eigenaar
van een gebouw in Tokyo’s Kabukicho district, het red-light
district van Tokyo. Ishida werft vrouwelijke medewerkers door
ze te hypnotiseren, waardoor ze in zijn slaven veranderen.
Kikunosuke komt erachter dat Rie, een meisje waarvan hij zeer
onder de indruk is, gehypnotiseerd is door Ishida. Hij weet dat
hij haar weer bij zinnen kan brengen, maar daarvoor moet hij
de confrontatie aangaan met Ishida. Hij zal zijn seksuele gaven
moeten gebruiken om de toverspreuken te verbreken.

Based on the erotic manga by Kurashina Ryo, the Love Master 
series presents the hilarious sexy adventures of Love Master 
samurai Kagurazaka Kikunosuke. In this third episode of the se-
ries, Ishida, the owner of a building in Tokyo’s Kabukicho district 
that houses erotic businesses, is introduced. Ishida recruits his 
female employees by hypnotizing them and turning them into 
slaves. Kikunosuke discovers that Rie, a girl he is smitten with, 
has been hypnotized. He knows he can bring her to her senses, 
but first he has to confront Ishida in a challenge where he will 
use his sexual magic to break the spell of Ishida’s slaves.

kilometres an hour. 

A sensual Korean historical drama set in the Chosun dynasty. 
Born to a family of established court painters, seven-year-old 
Yun-jeong is a young girl gifted at painting. While her brother 
trains to take his place in the court, Yun-jeong helps him out 
by secretly painting for him. The girl’s life is turned upside 
down when her brother kills himself. In order to preserve the 
family honour, she is forced to take her brother’s name and 
live as a man. Yun-bok’s genius and talent captures the heart 
of another great master of the time, Kim Hong-do. The story 
evolves into a complicated web of love and fatal jealousy. 
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maandag 24 mei

11.30 summer days With Coo 
regie: keiiChi hara (japan 2009, 135 min)
Langs de oevers van een opgedroogde rivier ontdekt het 
jongetje Koichi een heel aparte steen. Hij besluit  hem mee 
naar huis te nemen. Als hij zijn aanwinst voorzichtig probeert 
schoon te maken, komt er ineens een vreemd dier uit: een 
Kappa, een watergeest uit de Japanse mythen. Koichi en zijn 
familie noemen hem Coo en besluiten hem te houden en voor 
hem te zorgen. Maar al snel is heel de stad op de hoogte van 
de Kappa. Bang dat hij de familie in de problemen zal brengen, 
gaat Coo weg. Dan begint het avontuur van Coo pas echt, als 
hij op zoek gaat naar soortgenoten. Deze mooie animatie film 
werd tijdens de Japanse Academy Awards genomineerd tot 
Beste Geanimeerde Film.
In samenwerking met 

14.15 Fish story 
regie: yoshihiro nakamura (japan 2009, 112 min)
Een leuke en bizarre tocht door de tijd met zijn verschil-
lende muziek- en modestijlen. In 1975, één jaar voordat de 
Sex Pistols hun eerste album uitgeven, neemt de Japanse 
punkband Gekirin het lied Fish Story op. Omdat zij niet 
weten door te breken in de popcultuur van de jaren ‘70 is dit 
hun laatste nummer en gaat de band uit elkaar. 37 jaar later, 
in 2012, zal hun lied echter de wereld redden. 

16.45 a moment in june 
regie: o. nathapon (thailand 2008, 106 min)
Een romantisch, werk van O. Nathapon in de stijl van de be-
kende regisseur Wong Kar Wai. A Moment in June is een licht
meditatief verhaal over liefde en verlies in Thailand. Het is
1999 en gedurende twee maanden kruisen zes levens met
elkaar door een lied dat ze met elkaar verbindt, en de hoop
op een tweede kans die misschien nooit meer komt. Het is
een prachtige combinatie van theatrale en cinematografi-
sche beelden, een ware lust voor de zintuigen.
Regisseur O. Nathapon aanwezig

A romantic film in the style of Wong Kar Wai from Thai director
O. Nathapon. A Moment in June is a gentle meditative story of
love and loss. Set in Thailand, over two months in 1999 about
six young people meet, linked together by a song and the
hope of a second chance that might never come. A beautiful
and sensual mix of theatrical and cinematographic images
that moves the senses.  DirectorO. Nathapon present

One summer day, a young boy named Koichi discovers a pecu-
liar yellow stone by the side of a dry river bed.  He decides to 
take it home with him.  When he carefully tries to clean his 
prize, it suddenly spawns a strange animal: a legendary Ja-
panese water spirit called Kappa.  Koichi and his family name 
this little critter Coo and they decide to take care of him.  Soon 
Coo becomes the talk of the town.  Fear of endangering his 
newfound family drives Coo away, which in turn becomes 
an adventure as he goes in search of others of his kind.  This 
beautiful animation film was nominated Best Animated film 
at the Japanese Academy Awards.

A fun and crazy ride through time with its distinctive 
musical and fashion styles. In 1975, the year before the Sex 
Pistols released their first album, a Japanese punk band 
called Gekirin recorded their single, Fish Story. Because 
they cannot break through the mainstream of the 70’s they 
break up, never to record again. 37 years later, in 2012, 
however their song will save the world.
Co-presentation with Camera Japan
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19.00 k-20 the legend oF the mask 
regie: shimako sato (japan 2008, 137 min)
Een spectaculaire, avontuurlijke actiefilm met superstar 
Takeshi Kaneshiro. K-20, de Duivel met Twintig Gezichten, 
steelt van de rijken om er zelf beter van te worden. Maar op 
de avond van het huwelijk tussen een society-prinses en 
de politiechef, weet de duivel een simpele circus-acrobaat 
erin te luizen. De acrobaat wordt gearresteerd en ter dood 
veroordeeld, maar op het laatste moment weet hij te ont-
snappen en doet hij er alles aan om K-20 te ontmaskeren.

21.45 halF-liFe
Zie Zaterdag 22 mei

A spectacular action adventure film with Japanese su-
perstar Takeshi Kaneshiro.  K-20, the Fiend with Twenty 
Faces, steals from the rich for himself.  But on the eve of the 
marriage between society princess and Chief of Police, the 
fiend frames a simple circus acrobat for his crimes and the 
latter is arrested and sentenced to death.  But the acrobat 
escapes at the last minute and assumes the guise of K-20 in 
order to clear his good name.

dinsdag 25 mei @ binger Filmlab

panel disCussion “slanted vision –
 asian europeans in Film and media” 
(Zie events & artikel p. 9)

Ontwikkelingsorganisatie 
Hivos werkt aan een vrije, 
eerlijke en duurzame 
wereld. Kunst en cultuur 
spelen een essentiële 
rol bij de opbouw van 
democratische en 
pluriforme samenlevingen. 
Wij ondersteunen daarom 
al 15 jaar culturele 
initiatieven in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika. 

Steun ons werk. 
www.hivos.nl/cultuur
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Panel discussion “slanted Vision – 

asian euroPeans in film and media”

(see eVents and article P. 9)
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indonesië-FoCus programma

Op 17 augustus 2001 is het precies 65 jaar geleden dat Soe-
karno en Hatta de Indonesische Onafhankelijkheid uitroepen; 
twee dagen na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945. 
Een gewelddadige strijd om de macht volgt. Uiteindelijk vier 
jaar later, op 27 december 1949, tekent de Nederlandse 
regering de officiële akte van Onafhankelijkheid. 

Het accepteren van de datum 17 augustus 1945 is nog 
steeds een heikel punt in het postkoloniale debat in Neder-
land. In 2009 roept een collectief schrijvers, academici en 
juristen de Nederlandse regering op om de Indonesische 
dag van Onafhankelijkheid 17 augustus 1945 te erken-
nen. Het jaar 1949, toen de Nederlandse regering juridisch 
gezien afstand deed van de kolonie, wordt ondergeschikt 
aan het jaar 1945; het jaar waarin velen emotioneel afstand 
moesten nemen van Nederlands-Indië, maar ook het jaar 
waarin anderen de geboorte van Indonesië mochten vieren.

Nu, 65 jaar later, op het Aziatisch Film Festival CinemAsia 
vieren we deze Onafhankelijkheid met een uitgebreide 
focus op de Indonesische cinema. Met zo’n bijna een miljoen 
Nederlanders met enige Indische afkomst en meer nog 
met enige affiniteit met Nederlands-Indië, het resultaat 
van meer dan 300 jaar betrekkingen tussen Nederland en 
Indonesië, mag ook de diaspora cinema niet ontbreken. 
CinemAsia is het enige terugkerende festival in Nederland 
waarin een deel van de selectie is weggelegd voor diaspora 
cinema. Indrukken van het leven tussen twee culturen, met 
gevoelens van ‘anders’ zijn, ergens wel of niet bijhoren, 
maar ook het beste van beide werelden mogen ervaren in 
termen van gewoonten en gebruiken. 

Zo'n 18 tal films maken deel uit van de Indonesische selec-
tie, waarvan 3 tot de diaspora cinema behoren. Onderdeel 
van het programma zijn recente films zoals SANG PEMIMPI 
(THE DREAMER) maar ook werken uit het filmarchief zoals 
PAGAR KAWAT BERDURI (BARBED WIRE FENCE). Een discus-
sie over "Indonesische Cinema - verleden, heden, toekomst", 
maakt ook deel uit van het Indonesië-Focus programma. 
De discussieleider Lisabona Rahman heeft een kort artikel 
hieraan gewijd, dat te vinden is in dit programmaboekje. 
Daarnaast zijn er themadagen over Pencak Silat en Food & 
Family. Kijk ook bij Events in dit programmaboekje en voor 
meer informatie op onze website.www.cinemasia.nl.

On 17 August 2010, it is exactly 65 years ago when Soe-
karno and Hatta declared Indonesian Independence; two 
days after the Japanese capitulation on 15 August 1945. A 
violent struggle over power follows. Eventually, four years 
later on 27 December 1949 the Dutch government signs an 
official declaration of Independence. 

The accepting of the date of 17 August 1945 as official
date of Independence is still a precarious subject within the
Dutch postcolonial debate. In 2009 a collective of writers,
academics and lawyers insists that the Dutch government
officially accepts the Indonesian day of Independence. The
year 1949, when the Dutch government declared legal
Independence, becomes subordinate to the year 1945; the
year when many had to let go of the Netherlands Indies
on an emotional level, but also the year when others could
celebrate the birth of Indonesia.

Today, 65 years later, at the Asian Film Festival CinemAsia, 
we celebrate this Independence with an extensive focus 
on Indonesian cinema. Also the diaspora cinema may not 
be forgotten due to the fact that there are a million Dutch 
citizens with some degree of Indo Dutch descent and even 
more with some degree of affinity with the Netherlands In-
dies, the result of over 300 years of relationships between 
The Netherlands and Indonesia. CinemAsia is the only 
reoccurring festival in The Netherlands that has a special 
diaspora selection. Impressions of living between two cul-
tures, dealing with feelings of being  ‘different’, belonging 
to one group or the other, but also experiencing the best of 
both worlds in terms of customs and traditions.

About 18 films are part of the Indonesian selection, 
amongst them 3 are considered diaspora cinema. The pro-
gram includes recent films like SANG PEMIMPI (THE DREA-
MER), but also films from the archives like PAGAR KAWAT 
BERDURI (BARBED WIRE FENCE). Furthermore the program 
contains a discussion about “Indonesian Cinema: Past, Pre-
sent, Future.” Moderator Lisabona Rahman has written a 
short article on this topic, which you can find in this program 
booklet. Next to that CinemAsia presents Pencak Silat and 
Food & Family themed days. For more information please 
have a look on our Events page and visit our website for the 
extensive program. www.cinemasia.nl.

Dewi Vrenegoor
Coordinator Indonesia-Focus Program
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Woendag 26 mei 

12.00 raden ajeng kartini 
regie: sjuman djaya (indonesië 1984, 165 min)
Raden ajeng Kartini is een filmbiografie van de Javaanse 
Raden Ajeng Kartini, een onderwijzeres en vroege femi-
niste. Tegen het eind van de negentiende eeuw nam Kartini 
het initiatief om scholen voor vrouwen op te zetten in 
Centraal Java. De film behandelt haar publieke en persoon-
lijke leven, aan de hand van de brieven die zij schreef en 
memoires van vrienden en kennissen. Deze brieven zijn van 
grote invloed geweest op het ontstaan van de vrouwenbe-
weging in Indonesië. 

15.15 bot…parabot 
regie: jastis arimba (indonesië 2008, 7 min)
& pagar kaWat berduri (barbed    Wire) 
regie: asrul sani (indonesië 1961, 123 min)

CinemAsia presenteert voor het allereerst in Nederland 
een zeldzame 35mm film uit het Indonesische Filmarchief, 
Kineforum Indonesia: Pagar Kawat Bedruri. Deze klassieke film 
vertelt het verhaal van jonge Indonesische verzetslieden die 
zich afzetten tegen het koloniale regime. Echter, een van hun 
medestanders speelt dubbelspel, maar wie?  De film was erg 
controversieel door de humane verbeelding van Nederlandse 
soldaten, wat uniek was in deze tijd.

Discussie: “Indonesische Cinema – verleden, heden, toekomst” 

17.30 Forum
“Indonesische Cinema – verleden, heden toekomst” geleid 
door Lisa Rahman curator van Kineforum Indonesië (Indone-
sisch Filmarchief) zie Events & pagina 14 voor meer info.

Raden ajeng Kartini is a film biography of the Javanese 
Raden Ajeng, a teacher and early feminist.  At the end of 
the nineteenth century, Kartini took the initiative to found 
several schools for women in Central Java.  Based on her 
letters and on memoirs written by friends and acquain-
tances, the film tells both her public and her personal life.  
These were to have an important influence on the women’s 
movement in Indonesia.

CinemAsia presents for the first time ever in The Netherlands, 
a rare 35mm print from the Indonesian Film Archive, Kine-
forum Indonesia: Pagar Kawat Berduri.  This classic film tells 
the tale of young Indonesian resistance fighters who revolt 
against the Dutch colonial regime.  One of them is playing for 
both sides, but who is it? This film was controversial in its time 
for its humanistic portrayal of Dutch soldiers which uncommon 
in those days. 

Discussion: “Indonesian Cinema – past, present, future” 

“Indonesian Cinema – past, present, future” hosted by Lisa 
Rahman curator at Kineforum Indonesia (Indonesian Film 
Archive) see  Events & page 14 for more info.

@ eye Film instituut
terugblik op indonesisChe Cinema | Indonesian Film Retrospective 
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19.00 babi apa ayam? (pork or ChiCken?) 
regie: sakti parantean (indonesië 2008, 13 min) 
& november 1828
regie: teguh karya (indonesië 1979, 140 min)
Een unieke gelegenheid om deze klassieker van regisseur
Teguh Karya te zien. November 1828 speelt zich af tijdens
de Javaanse oorlog (1825-1930). De oorlog ontstond door
onenigheid binnen het hof van Yogyakaarta. Ook was het
een reactie van de Javanen op de manier waarop de Neder-
landse overheersers hun belastinggelden verzamelen. Deze
oorlog wordt door historici gezien als een van de belangrijk-
ste Indonesische pogingen om zich tegen het Nederlandse
koloniale regime te verzetten. In de film volgen we de
strubbelingen van ‘gewone’ Javanen en de tegenstellingen
tussen verschillende bevolkingslagen en culturen.

22.00 ada apa dengan Cinta?
(What’s up With love?) 
regie: rudy soedjarWo (indonesië 2002, 112 min)
Een van de meet geliefde tiener romance klassieker uit 
Indonesië kan bekeken worden op een herstelde 35mm 
print. Cinta is een populaire tiener met rijke ouders en loyale 
vrienden. Bovendien is de populairste jongen van de school 
verliefd op haar. Elk jaar wint Cinta de poëzie wedstrijd 
op school en ook dit jaar verwacht ze te winnen. Tot haar 
verbazing gaat de prijs echter naar Rangga, de meest niets-
zeggende jongen van de school. Rangga’s leven is bijna het 
tegenovergestelde van dat van Cinta. Toch ontstaat er een 
geheime vriendschap en zelfs romance tussen de twee. Wat 
zal er gebeuren als dit aan het licht komt?

Scenarioschrijver Riri Riza aanwezig.

A rare opportunity to see this classic from famed director 
Teguh Karya.  November 1828 is set during the Javanese war 
(1828-1930).  The war arose because of internal intrigue in 
the Yogyakarta court and was a reaction of the Javanese to re-
sist the Dutch way of collecting tax money.  Historians regard 
this war as one of the most important Indonesian attempts to 
resist the colonial regime.  The film focuses on the troubles of 
the ‘common people’ and the contradictions between different 
Javanese strata and cultures.

One of the most beloved teenage romance classics from 
Indonesia can be seen on a restored 35mm print.  Cinta is a 
popular teenager with wealthy parents and loyal friends.  
The most popular boy of the school is madly in love with her.  
Cinta always wins the school’s poetry contest and she ex-
pects to win this year as well.  To her surprise, the prize goes 
to Rangga (Indonesian heartthrob Nicolas Saputra), a boy 
whom the other students hardly notice.  Despite their very 
different lives, a secret friendship, romance even, is blosso-
ming between the two.  What will happen if others find out?

Writer Riri Riza present
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donderdag 27 mei | Queer & asian

19.15 boy 
regie: aureaus solito (Filippijnen 2009, 80 min)
Een verleidend liefdesverhaal tussen een Fillipijnse ma-
chobardanser en een gevoelige jonge dichter. Een jongen, 
wiens naam niet genoemd wordt, bezoekt voor de eerste 
keer een homobar om zich daar te vergapen aan playbac-
kende dragqueens en escortjongens. Hij valt voor één van 
de dansers: Aries. De jongen wil Aries inhuren, maar kan 
hem niet betalen. Hij besluit om zijn stripboekcollectie te 
verkopen, zodat hij Aries mee naar huis kan nemen voor oud 
en nieuw. De twee voelen een intieme band, maar geen van 
beiden is zeker dat deze stand zal houden.

19.30 antiQue 
regie: kyu-dong min (Zuid-korea 2008, 109 min)

Deze heerlijke Koreaanse film zal ervoor zorgen dat je
verlangt naar de heerlijke pasteitjes en lekkere jongens die
op het scherm voorbijkomen. Playboy Jin-Hveok besluit
dat het tijd is om aan het werk te gaan en overtuigt zijn rijke
familie ervan een deftige patisserie over te nemen. Zijn mo-
tivatie: ‘alle klanten zijn meisjes’. Deze motivatie lijkt teniet
te worden gedaan als Jin-Hyeok zijn vroegere klasgenoot
Seon-Woo in dienst neemt als chef. Seon-Woo heeft de
reputatie mannen aan te trekken die nooit gedacht hadden
dat ze homo waren. De mannen achter de toonbank merken
al snel dat Jin-Hyeok’s redenen om de winkel te openen
niet zo simpel zijn als ze eerst leken. Seksuele aantrekkings-
kracht en een onopgelost mysterie hangen in de lucht in
deze romantische drama-komedie.

A seductive love story between a Filipino macho bar dancer 
and sensitive young poet.  Boy, who remains unnamed, 
visits a gay bar for the first time to observe lip-synching 
drag-queens and dancing escort-boys.  He finds himself 
smittened by Aries, one of the boys who dances in the bar.  
The boy wants to rent Aries but is unable to afford him.  He 
decides to sell his comic book collection so he can have 
enough money to take Aries home for New Year’s Eve.  The 
two forge an intimate connection that neither of them is 
certain will last.

This delicious Korean film will have your mouth watering for
the pastries and the pretty boys. Playboy Jin-Hyeok decides
it is time he went into business, and persuades his wealthy
family to take over an upscale pastry shop explaining, ‘all
the customers are girls’. But Jin-Hyeok’s plans on meeting
girls change when he hires former schoolmate Seon-Woo
as his head chef. Seon-Woo has a reputation for attracting
men who never imagined themselves to be gay. The men
behind the counter quickly discover Jin-Hyeok’s reasons
for opening the shop may not have been as simple as they
imagined. Sexual tension and an unsolved mystery are in
the air in this delectable romantic comedy-drama.
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22.00 permanent residenCe
regie: sCud (hong kong 2009, 115 min)
Een visueel boeiend en gewaagd erotische, semi-autobio-
grafische film van regisseur Scud uit Hong Kong, ook wel 
de gay “enfant terrible” genoemd. De onwaarschijnlijke 
liefde die de gevoelige IT-er en schatrijke Ivan (Sean Li) 
koestert voor zijn heteroseksuele vriend Wintson, zorgt 
ervoor dat Ivan aan een reis begint die hem meeneemt van 
Hong Kong naar Australië en Israël. Een gevoelig en sensu-
eel verhaal over liefde en vriendschap met tussendoor veel 
opwindende seksscènes.

A visually stunning and daring homo-erotic semi-auto-
biographical film from gay “enfant terrible” Hong Kong 
director Scud. An unlikely love with beautiful straight 
friend Winston leads sensitive IT worker turned millionaire 
Ivan (Sean Li) on a life’s journey that takes him from Hong 
Kong to Australia and Israel.  A sensitive and sensual tale 
of love and friendship with plenty of steamy sex scenes in 
between.

23.00 until the moon Waxes 
regie: iri (japan, 2007, 60 min)
Een zoet en sensueel ‘coming out’ verhaal over de jonge, 
Japanse Ayumi. Zij is een stil meisje achter in haar tiener-
jaren, geboren en getogen in een klein dorp. Als zij wordt 
toegelaten aan de hogeschool van Tokyo, grijpt ze deze kans 
om van de voordelen van de anonimiteit van een grote stad 
te genieten. Ayumi is nieuwsgierig naar haar seksuele ge-
aardheid en terwijl zij nu op een veilige afstand van huis is, 
trekt ze erop uit om haar voorkeur voor vrouwen verder te 
verkennen. In de paar weken tijd geniet ze van het lesbische 
leven en ervaart ze de opwinding maar ook de teleurstelling 
van volwassen relaties.

A sweet and sensitive coming out story of young Japanese 
girl,  Ayumi is a quiet girl in her late teens who was born and 
raised in a small town.  When she is accepted into a college 
in Tokyo, she’s eager to take advantage of the opportunities 
in the capital city.  Ayumi has been curious about her sexu-
ality for a while, and being away from home for the first 
time, she’s eager to explore her attraction to other women.  
Over a few weeks’ time, she embraces her lesbianism, and 
discovers the excitement and the disappointments of adult 
relationships.
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vrijdag 28 mei | Queer & asian

18.30 Candy rain 
Zie Zaterdag 22 mei 

19.30 Queer China, ‘Comrade’ China
regie: Cui Zi’en (China 2009, 118 min)
Deze documentaire bespreekt en vat de ontwikkelingen 
rondom homoseksualiteit in het China van de laatste dertig 
jaar samen. Dertig prominente figuren uit de LGBT-gemeen-
schap (Lesbisch, Gay, Biseksueel, Transgender) worden 
geïnterviewd en delen hun ervaringen in de veranderingen 
van percepties en leefwijzen omtrent homoseksualiteit.

Queer panel discussie.

20.45 antiQue
Zie donderdag 27 mei

21.30 motherland
regie: doris yeung (vs 2008, 94 min)

Een ontnuchterend verhaal over de Amarican Dream die
soms gewoon te veel van je vraagt. Raffi Tang, een jonge
Aziatisch-Amerikaanse vrouw, wordt na een lange tijd van
afwezigheid naar huis geroepen, nadat haar vervreemde
moeder vermoord is. Ze raakt verstrikt in een web van mis-
leidingen en onbekwaamheid, terwijl ze tegelijkertijd moet
omgaan met haar eigen verdriet.

Regisseur Doris Yeung aanwezig. 

23.00 permanent residenCe 
Zie donderdag 27 mei

23.30 boy 
Zie donderdag 27 mei

This groundbreaking documentary reviews and summarizes 
the development of homosexuality as an issue in the past 
thirty years in China. Thirty prominent figures in the LGBT 
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) community are inter-
viewed and share their experiences in the changes of views 
and lifestyles regarding homosexuality.

Queer panel discussion.

A sobering story of when the American Dream comes at too high 
a price.  Raffi Tang, a young Asian-American woman, is called 
home after a long absence abroad, when her estranged mother 
is murdered.  She becomes increasingly drawn into a web of de-
ception and incompetence while at the same time dealing with 
her own grief.  The ultimate betrayal leads to her confronting 
truths in her family that have been hidden for too  long.

Director Doris Yeung present.
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Zaterdag 29 mei

12.45 het land van mijn ouders
 regie: marion bloem (nederland 1983, 96 min)
Het land van mijn ouders is een intiem portret van de beken-
de Indische scenarioschrijfster en regisseuse Marion Bloem. 
De film gaat over haar eigen Indonesische achtergrond en 
die van haar Indonesische ouders en familie vergleken met 
haar eigen Nederlandse identiteit. Zij spreekt met familie-
leden over hun levens in Nederlands-Indië, over de oorlog, 
over de komst naar en de eerste jaren in Nederland en zij 
verkent hoe de Indonesische cultuur zich uit in Nederland. 
Deze klassieke documentaire, die de Indische Diapsora 
verkent, was een van de eerste in zijn soort tin Nederland.

13.00 angadi theru (market street) 
Zie Zaterdag 22 mei

15.00 the tiger From tjampa 
regie: d. djayakusuma (indonesië 1953, 97 min)
Grotendeels gefilmd op locatie in 1953 in dorpen in West
Sumatra (in de regio van het matriarchale Minangkabau volk).
Djayakusuma’s The Tiger from Tjampa wordt in Indonesië
nog steeds gezien als een van de eerste fictiefilms waarin
aspecten van traditionele, regionale culturen op een subtiele
manier in beeld worden gebracht. De film speelt in de jaren
’30 van de vorige eeuw en wordt balladeachtig verteld. Luk-
man wil de moord op zijn vader wreken door pencak silat te
leren, een traditionele vorm van zelfverdediging gebaseerd
op dierenbewegingen. De film toont een traditionele vorm
van pencak silat, karakteristiek voor deze regio van West Su-
matra, dit in tegenstelling tot veel Indonesische films die ook
kungfu-elementen uit de Hong Kong cinema incorporeren.

Opmerking: alleen enkele opnames in het begin van de film 
zijn kwalitatief iets minder door het kwaliteitsverlies van de 
negatieven..

Het Land van mijn Ouders (Land of my Parents) is an 
intimate portrait of well-known Dutch Indonesian writer/
director Marion Bloem’sIndonesian heritage and that of her 
Indonesian parents and family juxtaposed with her Dutch 
identity. She talks to family members about their lives in the 
Dutch East Indies, the war, their arrival and her family’s first 
few years in the Netherlands and explores how Indonesian 
culture manifests itself in the Netherlands. This classic 
documentary was one of the first of its kind in Holland to 
explore the Dutch Indonesian Diaspora.

Filmed largely on location in 1953 in villages in West 
Sumatra (the region of the matrilineal Minangkabau 
people).  Djayakusuma’s The Tiger from Tjampa is still highly 
regarded today in Indonesia as an early fine portrayal in a 
fiction film of aspects of a traditional regional culture.  Set 
in the 1930s, and narrated like a ballad from the past, The 
Tiger from Tjampa tells of how a young man, Lukman, seeks 
to avenge his father’s murder by learning pencak silat, a 
traditional form of self defence, based on the movements of 
animals.  The pencak silat seen in the film is regionally spe-
cific to West Sumatra.  Silat in many other Indonesian films 
is often mixed with the kung fu of Hong Kong cinema.

Technical note: only a few shots early in the film suffer from 
loss of visual quality due to negative deterioration
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16.00 k-20 the legend oF the mask 
Zie maandag 24 mei

17.00 de sChattenberg 
(treasure mountain)
regie: moniQue verhoeCkx (nederland 2008, 80 min)
Indische visueel kunstenaares en filmmaakster Monique 
Verhoeckx vertelt in De Schattenberg het verhaal van twee 
Nederlandse families die na de onafhankelijkheid van Indo-
nesië in 1950 naar Nederland ‘repatriëren’. De repatrianten 
komen een jaar lang te wonen in het voormalige doorgangs-
kamp Westerbork, dat na de oorlog de naam ‘De Schatten-
berg’ kreeg. Meer dan vijftig jaar later vertellen de families 
op locatie over hun tijd in De Schattenberg en hun tijd in 
Indonesië. Op bijzondere wijze gebruikt Monique Verhoeckx 
de technische mogelijkheden van film om herinnering en 
geschiedenis aan elkaar te verbinden.

18.45 a moment in june 
Zie maandag 24 mei

19.00 Fiksi 
regie: mouly surya (indonesië 2008, 90 min)
Winnaar van Best Picture bij de Indonesian Film Awards. Alisha 
is een rijk, verwend meisje. Ze heeft nachtmerries over haar 
moeder die zelfmoord pleegde. Haar relatie met haar vader is 
zeer afstandelijk en ze snakt naar erkenning en onafhankelijk-
heid. Alisha wordt verliefd op schoonmaakjongen Bari en huurt 
een kamer in hetzelfde appartementencomplex als hij. Bari blijkt 
een arme schrijver te zijn die maar geen einden vindt voor zijn 
verhalen, die allemaal gaan over bewoners van het flatgebouw. 
Alisha wint zijn vertrouwen en al snel gebeuren er afschuwelijke 
dingen in het complex. Bari raakt geïnspireerd en kan zijn ver-
halen voltooien. Fiksi is Mouly Surya’s eerste regiewerk met een 
script van Joko Anwar. Regisseur Mouly Surya aanwezig.

Winner of Best Picture at the Indonesian Film Awards.
Alisha is a rich, spoiled girl. She has nightmares about her
mother who committed suicide and a distant relationship
with her father. She longs for recognition and independence. 
Alisha falls in love with cleaning boy Bari and rents
a room in his apartment building. Bari appears to be a poor
writer who seems unable to find endings to his stories about 
the people living in the building. Alisha wins his trust and soon 
terrible things begin to happen in the apartment complex.
The writer finally gets endings to his stories. Fiksi is the first 
feature of Mouly Surya with script by Joko Anwar.
Director Mouly Surya present

In Treasure Mountain Dutch Indonesian visual artist and film
maker Monique Verhoeckx tells the stories of two Dutch
families who, after the Indonesian declaration of indepen-
dence, ´repatriate´ to the Netherlands in 1950. The families
are offered accommodation in the former Nazi transit
camp Westerbork, called ‘De Schattenberg’ (Treasure Moun-
tain) after the war. More than fifty years later, these families
share their stories about their lives at Treasure Mountain and
their lives in the former Dutch colony. Verhoeckx, making use
of the technical aspects of film, illustrates the relationship
between memories and history in a very special way.
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20.45 motherland 
Zie vrijdag 28 mei

21.00 merantau
 regie: gareth evans (indonesië 2009, 106 min)

De eerste Indonesische martial arts film! In Minangkabau, West 
Sumatra, treft Yuda (Iko Uwais), een bekwame beoefenaar 
van de vechtsport Silat Harimau, de laatste voorbereidingen 
voor zijn ‘merantau’. ‘Merantau’ is een eeuwenoud ritueel, een 
soort rite-de-passage van jeugd naar volwassenheid. Yuda 
vertrekt uit Minangkabau en begint aan zijn volwassen leven 
in Jakarta. Het gaat hem echter niet geheel voor de wind. Yuda 
wordt dakloos en raakt op de vuist met Europese mensenhan-
delaren wanneer hij het weesmeisje Astri tegen hen probeert 
te beschermen. Vanaf dat moment worden ze continu gevolgd 
door de bende. In explosieve vechtscènes baant Yuda zich een 
weg door een wereld van pooiers en gangsters.

22.45 keramat (sCared) 
Zie vrijdag 21 mei

23.15 portrait oF a beauty 
Zie Zondag 23 mei

The first Indonesian martial arts movie! In Minangkabau, 
West Sumatra, Yuda (Iko Uwais), a skilled practitioner of the 
martial art form of Silat Harimau is preparing himself for his 
‘merantau’.  ‘Merantau’ is an ancient ritual, a rite-de-passage 
from youth to adulthood. Yuda leaves Minangkabau and starts 
his adulthood in Jakarta.  However, his new life is not going as 
smooth as he hoped for.  Yuda loses his home and gets into 
trouble with European human traffickers when he tries to pro-
tect the orphan girl Astri.  Yuda has to elude them as he fights 
his way out of a world of pimps and gangsters. Spectacular 
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Zondag 30 mei

13.30 ver van Familie 
regie: marion bloem (nederland 2008, 143 min)
Een vernieuwende film over verschillende generaties van
een Indische familie. Na de dood van haar stiefmoeder
verlaat Barbie Köning (Terence Schreurs) Amerika om haar
oma in Nederland op te zoeken. Haar oma ligt echter op
sterven en de Indische familie van Barbie in Nederland lijkt
niet te wachten op haar onverwachte familiebezoek. Ze
doet er alles aan om Barbie uit de buurt te houden van haar
oma, maar waarom? Ver van Familie is de verfilming van het
gelijknamige boek van regisseur Marion Bloem.

Q&A met Marion Bloem.

13.30 Cinemasia surprise Film
Een speciale selectie van het programmeringsteam. Houd 
onze website in de gaten voor de aankondiging van de 
CinemAsia Verrassingsfilm.

A groundbreaking film about several generations of an
Indonesian Dutch family. When her stepmother passes away,
Barbie Köning (Terence Schreurs) leaves behind her life in the
United States to go to The Netherlands and pay her grand-
mother a visit. However, her grandmother lies in hospital and
seems very ill. Her Indo-Dutch family does not seem to like
Barbie’s unexpected visit and tries to keep her away from her
grandmother, but why? Ver van Familie is the film adaptation
of the director Marion Bloem’s eponymous novel.

Q&A with Marion Bloem.

A special selection from the programming team. See web-
site for the announcement of the CinemAsia Surprise film.

16.30 eliana, eliana 
regie: riri riZa (indonesië, 2002, 105 min)
Een vooruitziende speelfilm van Riri Riza die de Indonesi-
sche filmindustrie diepgaande heeft beïnvloed. Met het
drukke en moderne Jakarta als achtergrond wordt er in
dit temperamentvolle drama het verhaal verteld van een
vrouw, Eliana, uit een klein dorp in West Sumatra die naar de
grote stad verhuisd. Eliana’s jeugd en moeder blijven echter
hun kop opsteken in haar kosmopolitische leven en zij wordt
heen en weer getrokken tussen oud en nieuw, tussen
traditie en vernieuwing. “Dezelfde pikante energie als Wong
Kar-Wai’s Fallen Angels.”(Variety)

Regisseur Riri Riza aanwezig.

A visionary feature film from Riri Riza that revolutionized
the Indonesian film industry. Set against a pulsating back-
drop of modern-day Jakarta, this electrifying drama tells the
story of a woman from a small town in West Sumatra who
moves to the big city. Pulled between the old and the new,
between tradition and rejuvenation, Eliana’s mother and
her childhood home keep popping back into her cosmopoli-
tan life. “The same piquant energy as Wong Kar-Wai’s Fallen
Angels.” (Variety)

Director Riri Riza present
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17.00 jamila and the president 
regie: sarumpaet (indonesië 2009, 87 min)
De politiek controversiële eerste speelfilm van de bekende
Indonesische activiste en toneelschrijfster Ratna Sarum-
paet. De bekende prostituee Jamila geeft zich aan bij de
politie met de verklaring dat ze haar vriendje, een jonge mi-
nister genaamd Nurdin, heeft vermoord. In flashbacks zien
we flarden van haar moeilijke jeugd. Haar vader verkocht
haar aan een mensenhandelaar. Ze werd gered, maar ver-
volgens misbruikt. Ze wist te ontsnappen, maar belandde
in de prostitutie. Ze maakt zich zorgen om haar zusje die
hetzelfde lot te wachten staat. Uiteindelijk wordt Jamila ter
dood veroordeeld. Haar proces brengt veel teweeg en laat
de maatschappij (en de kijker) met vragen achter. 

19.15 haeundae (the deadly tsunami)
zie zondag 23 mei

19.30 sang pemimpi (the dreamer) 
regie: riri riZa (indonesië 2009, 122 min)
Sang Pemimpi is het vervolg op de succesfilm Laskar Pelangi
(The Rainbow Troops). De film volgt wederom Ikal en zijn
avonturen in Laskar Pelangi. Hij heeft een nieuwe ‘troop’
gevonden, die hem helpt bij het verwezenlijken van zijn
droom: een studie in Parijs. Sang Pemimpi gaat niet alleen
over vriendschap en het najagen van dromen, maar geeft
ook een realistisch beeld van het hedendaagse Indonesië.

Regisseur Riri Riza en producent Mira Lesmana aanwezig.

This is a politically controversial first feature film from 
well-known Indonesian activist and playwright Ratna 
Sarumpaet.  The high-class prostitute Jamila turns herself 
in at the police station stating that she killed her boyfriend, 
a young minister named Nurdin.  In flashbacks the film 
presents Jamila’s difficult youth.  Her father sold her to a 
human trafficking agent.  She was rescued, but later raped 
by her saviour.  She manages to run away but ends up as a 
prostitute.  In the end, Jamila is sentenced to death row.  A 
tale of morality and corruption in Indonesian society. 

Sang Pemimpi is the sequel to Laskar Pelangi (The Rainbow 
Troops).  Once more we follow Ikal and his adventures in 
Laskar Pelangi.  He has found a new troop that helps him 
realize his dream: a scholarship in Paris.  Sang Pemimpi is 
not only about friendship and chasing dreams, it also pre-
sents the audience with a realistic picture of contemporary 
Indonesia.

Director Riri Riza and producer Mira Lesmana present.
Closing borrel sponsored by Indonesian Embassy.
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Chassé theater
Claudius Prinsenlaan 8, 
4811 DK Breda
www.chasse.nl
Reserveren: 076 - 530 31 31

Filmhuis den haag
Spui 191, 
2511 BN Den Haag
www.filmhuisdenhaag.nl
Reserveren: 070 - 365 6030

plaZa Futura
Leenderweg 65
5614 HL Eindhoven
www.plazafutura.nl
Reserveren: 040-294 68 48

vera Zienema
Oosterstraat 44
9711 NV Groningen
www.vera-groningen.nl
050 - 313 46 81

wo 26 mei 

do 27 mei

vr 28 mei

za 29 mei 

zo 30 mei

ma 31 mei

di 1 juni 

wo 2 juni 

do 3 juni

vr 4 juni

za 5 juni

zo 6 juni

di 8 juni 

wo 9 juni 

do 10 juni

vr 11 juni

za 12 juni

zo 13 juni

ma 7 juni 

Chasse Cinema
Breda

Filmhuis Den Haag
Den Haag

Plaza Futura
Eindhoven

Vera Zienema
Groningen

19.30 FIKSI 

21.00 1428

21.00 FISH STORY

19.30 CASTAWAY ON THE MOON

19.30 YANG YANG

19.30 A MOMENT IN JUNE

17.00THE DREAMER

19.30 GOD LIVES IN THE HIMALAYAS

16.15 POTRAIT OF A BEAUTY

21.15 CASTAWAY ON THE MOON

21.15  A BRAND NEW LIFE

A BRAND NEW LIFE

CASTAWAY ON THE MOON

Cinemasia in ’t land

Tijden onder voorbehoud. Kijk op de websites van de theaters voor update informatie.
Timings subject to change. See websites of the theatres for update information.
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21.00 1428

21.00 FISH STORY

rkZ bios
Emmastraat 15, 
9722 EW Groningen
www.rkzbios.nl
Tel: 050 - 5259388

lux nijmegen
Mariënburg 38-39
6511 PS Nijmegen 
www.lux-nijmegen.nl
Reserveren: 0900 - 5894636 
of 0900 LUXinfo

lantaren/venster
Gouvernestraat 133
3014 PM Rotterdam 
www.lantaren-venster.nl
Reserveren: 010 - 277 22 77.

FilmFoyer tilburg
Schouwburgring
5038 TN Tilburg
www.theaterstilburg.nl
Reserveren: 013 - 543 22 20

Filmtheater ‘t hoogt
Hoogt 4
3512 GW  Utrecht
www.hoogt.nl
Reserveren:  030 - 2328388 

RKZ Bios
Groningen

LUX
Nijmegen

Lantaren | Venster
Rotterdam

Film Foyer Tilburg
Tilburg

Filmtheater ‘t Hoogt
Utrecht

21.30 FIKSI 

21.30 A MOMENT IN JUNE

17.30 A BRAND NEW LIFE

19.30 CASTAWAY ON THE MOON

17.30 POTRAIT OF A BEAUTY 

19.30 SAIGON LOVE STORY

20.00 YANG YANG

20.00 GOD LIVES IN THE HIMALAYAS

THE DREAMER

GOD LIVES IN THE HIMALAYAS

FISH STORY

HAEUNDAE

21.00 FIKSI 

21.00 HAEUNDAE

19.30 FIKSI 
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een Wanhopige ZoektoCht naar 
diaspora Cinema in nederland
CinemAsia is een uniek festival, mede omdat het programma 
nadrukkelijk aandacht besteedt aan diaspora cinema. In een 
tijd waarin naties hopeloos op zoek lijken te zijn naar een 
nationale identiteit kan diaspora cinema belangrijke alterna-
tieven bieden. Toch blijft deze mogelijkheid in Europa veelal 
onbenut, en is de diaspora cinema vrijwel onzichtbaar. De 
Chinese diaspora, zoals beschreven in dit artikel, is hiervan 
een goed voorbeeld.

Dit jaar herdenkt de Chinese gemeenschap hun 100-jarige 
aanwezigheid in Nederland. Maar, welke aanwezigheid? Wat 
voor een aanwezigheid? En hoe komt deze aanwezigheid in 
film tot uiting? Hoe zou deze tot uiting kunnen komen? Dit 
zijn de vragen die wij in dit essay willen opwerpen.
Op de laatste dag van maart, een dag waarop de weersver-
anderingen zo vergankelijk en opmerkelijk zijn als geschie-
denis zelf, opende het Nederlands Openlucht Museum in 
Arnhem een retrospectief over Chinese migratie. Een grote 
attractie binnen dit retrospectief, volgens de officiële aan-
kondigen en de persberichten, zou een replica zijn van een 
Chinees restaurant uit de jaren ’60 . Dit restaurant droeg de 
slimme en treffende naam Chinees Restaurant Azië. Het res-
taurant is gedecoreerd in ‘typisch’ Chinese stijl: de bezoekers 
“zien er lambrisering met gouden snijwerk, gecapitonneerde 
stoelen bekleed met rood skai, Chinese lampen, een bar an-
nex afhaalbalie en natuurlijk het luikje naar de keuken.”

We worden overweldigd door een perverse vorm van nos-
talgie. In plaats van te worstelen met veranderingen, met 
een drukkend tijdsbesef, en met dingen die er niet  meer 
zijn, worden we geconfronteerd met een representatie 
van geschiedenis die veranderingen trotseert, die drijft op 
tijdloosheid en dingen die hetzelfde blijven verheerlijkt. De 
perversheid van onze nostalgie ligt in het besef dat we in het 
Nederland van de 21e eeuw nog steeds een Chinees Restau-
rant Azië kunnen vinden. Het gevoel van verlies gaat niet over 
het voltooide verleden, maar over een onvoltooide toekomst.

In 1911, toen de eerste omvangrijke groep Chinezen voet zet-
te op Nederlandse bodem, brachten ze een ontelbaar aantal 
mogelijke toekomsten, en mogelijke geschiedenissen, met 
zich mee. Veertig jaar later werkten de meeste Chinese Ne-
derlanders in de horeca. Honderd jaar later zijn ze nog steeds 
aangewezen op  de Chinese restaurants, deels in de realiteit, 
maar bovenal ook symbolisch in de populaire verbeelding. 
Eten, voornamelijk goedkoop eten en afhaal-Chinees, blijft 
het dominante raakvlak van de Chinese gemeenschap met de 
maatschappij waarin zij leven.
De eeuw van aanwezigheid is tegelijkertijd een verhaal van 
afwezigheid in andere aspecten van het leven in Neder-
land. Neem bijvoorbeeld film, in het bijzonder de diaspora 
cinema, die zo prominent aanwezig is op CinemAsia. Waar in 
Nederland vinden we Chinese diaspora producties? Waar zien 
we Chinese acteurs en actrices in Nederlandse films? Waar, in 
andere woorden, kunnen we de eeuw van Chinese aanwezig-
heid lokaliseren in de Nederlandse filmcultuur? Of in Europa?

Het verhaal van afwezigheid wordt slechts zelden doorbro-
ken door individuen en projecten uit de Chinese diaspora.
Deze makers, acteurs en producenten, elk op hun eigen crea-
tieve manieren en met verschillende maten van artistiek en
commercieel succes worden gedreven door een verlangen
een goede film te maken. Zij trotseren daarbij de weerstand
en tegenwerking van de Nederlandse filmcultuur.

Desperately Seeking the Dutch Diasporic Cinema

CinemAsia is an unique festival that features diasporic
cinema prominently in its program. In particular in a time
in which nation-states seems to be desperately searching
for and clinging to a national identity, diasporic cinema can
offer important alternatives. Yet, in Europe, this potential
remains by and large unrealized and rather invisible. The
Chinese diaspora presents a case in point, as we will show in
this contribution.

This year the Chinese community commemorates their 
century of presence in the Netherlands. But then, what 
presence? What kind of presence? And how cinematic has 
this presence been? How cinematic can it become? These 
are the questions we want to raise in this essay.
On the very last day of March, a day of weather changes as 
volatile and remarkable as history itself, the Dutch Open Air 
Museum in Arnhem opened a retrospective of Chinese mi-
gration. A major attraction of this retrospective, according to 
their official announcements and the media reports, would 
be a replica of a Chinese restaurant in the sixties, named, 
smartly and aptly, Chinese Restaurant Asia.  The restaurant 
is decorated with all its expected chinoiserie, ranging from 
red lanterns to the typical take-away counter and the little 
shutter to the kitchen. (NB, original: Ze zien er lambrisering 
met gouden snijwerk, gecapitonneerde stoelen bekleed met 
rood skai, Chinese lampen, een bar annex afhaalbalie en 
natuurlijk het luikje naar de keuken.)

We are overwhelmed by a perverse kind of nostalgia. Instead 
of wrestling with changes, with a stinging sense of time, 
and with things no longer there, we are confronted with a 
representation of history that defies changes, that thrives 
on timelessness, that celebrates things staying the same. 
The perversity of our nostalgia lies in the realization that we 
can still easily find Chinese Restaurant Asia in the 21st cen-
tury Netherlands. Our sense of loss, we gather, is not about 
a past bygone, but about a future unrealized. 

In 1911, when the first sizeable group of Chinese set foot on 
the Dutch soil, they brought with them myriads of possible 
futures, of possible histories. Forty years later, they chan-
nelled their energies and possibilities to the food business. 
One hundred years later, they are still relegated to the Chi-
nese restaurants, partly in reality, and largely symbolically 
by the popular imagination. Food, particularly cheap and 
take-away Chinese, remains the dominant if not the only 
interface between the Chinese community and the rest of 
the society they are living in.The century of presence is also 
a narrative of absence in other aspects of Dutch life.
Take film, in particular diasporic cinema, that features so 
prominently in CinemAsia. Where in the Netherlands can 
we find Chinese diasporic productions? Where can we see 
Chinese actors and actresses starring in Dutch films? Where, 
in short, can we locate the century of Chinese presence in 
the circuit of celluloid power and money in this country? Or in 
Europe, for that matter? 

This narrative of absence is only occasionally disturbed by 
individuals and projects from the Chinese diaspora, which – 
in their different creative ways and with varying degrees of 
artistic and commercial success – have invariably demon-
strated the strength of their agency, of their filmic desires, 
and the structural mechanisms they have to negotiate with.
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Het laatste decennium begon hoopgevend met de film Jacky,
een portret van een 25-jarige tweede generatie Chinese
man die in Nederland woont, welke werd vertoond in de Un
Certain Regard selectie van het Cannes festival in 2000.
De film werd mede geschreven en mede geregisseerd door
de in Nederland geboren Fow Pyng Hu, die ook de titelrol
vervult. Hu’s laatste film Paradise Girls kwam in 2005 uit. Yan
Ting Yuen bracht in 2001 haar eerste grote documentaire
over Chinese restaurants in Nederland uit. Afstand nemend
van haar eigen diasporische ervaring, zijn haar later werken
geïnspireerd door de Chinese modelopera’s (2005) en de
Japanse schrijver Haruki Murakami (2007). Misschien wel
de meest spectaculaire poging van de Chinese diaspora om
door te breken in de mainstream markt en cultuur is de film
Fighting Fish. De film, omschreven als de eerste Nederlandse
martial arts film, werd geïnitieerd en mede geschreven door
de in Nederland geboren Kim Ho Kim, die ook de titelrol
vervult. In 2004 werd de film nationaal uitgebracht. De film
slaagde er, met het beperkte publiek, niet in om de moeilijke
positie te veranderen.

En toch, het belang van een levendige diaspora cinema in 
Nederland is misschien nu wel urgenter dan ooit te voren. 
We leven in een tijd waarin het idee, of de fantasie, van een 
Nederlandse en Europese identiteit hoog op de politieke 
agenda staan, waarin een verlangen naar een pure en een 
onschuldige ‘Nederlandsheid’ doordringt in het populaire 
vertoog; een verlangen dat zo ver weg lijkt te staan van 
globalisering. De diaspora cinema, al is het maar om het per-
spectief, heeft niet alleen het potentieel om dit verlangen 
te onderzoeken; het kan ons ook aansporen om alternatieve 
versies van ‘Nederlandsheid’, die meer open, niet zo vast-
staand en, simpelweg, minder wit zijn, te onderzoeken.
Tegelijkertijd laat de diaspora cinema ons de worstelin-
gen met, over en voor cultuur zien, het constante maar 
onmogelijke verlangen naar een thuis, een thuis dat noch 
hier is, noch daar. Het brengt ons in de verleiding om ons 
op minder stabiel terrein te begeven, om de rusteloosheid 
en de eeuwigdurende vervreemding van het leven, waarin 
niks vastligt, te voelen. En deze rusteloosheid en ongewor-
teldheid zijn niet inherent en exclusief gekoppeld aan de 
diaspora: in tegendeel, het is de condition humaine van onze 
tijd geworden.

Het CinemAsia Film Festival biedt een platform voor diaspora
cinema en helpt ons om een ander verleden, heden en 
toekomst in te beelden, om mogelijkheden voor alternatieve 
geschiedenissen te overpeinzen. Inderdaad, diaspora cinema
nodigt uit tot een wereld van mogelijkheden en verlangens,
tot een gevoel van betrokkenheid dat niet gevangen kan
worden in één bijvoeglijk naamwoord – zij het Nederlands,
Europees, of zelfs diasporisch. Het laat ons realiseren dat de
ander ook altijd al in jou zelf aanwezig is. Diaspora cinema
slaat niet zozeer een brug tussen hier en daar, draait niet om
verschillen tussen de Nederlandse en Aziatische cultuur; in
tegendeel, het geeft ons het besef dat Azië ook en altijd een
plaats in Nederland zal innemen. Hiermee daagt diaspora
cinema, net als Maxima dat destijds deed met haar uitspraken 
over de Nederlandse identiteit, het idee van vaststaande
culturele grenzen uit. Een Aziatisch filmfestival in Nederland
maakt juist dat mogelijk: het op losse schroeven zetten van
de Nederlandse identiteit, en het zoeken naar een meer open 
Nederlanderschap dat doordrenkt is van, onder andere, Azië.

The last decade actually had a hopeful start when the film
Jacky, a portrait of a 25-year-old second-generation Chinese
man living in the Netherlands, was screened in the Un
Certain Regard section of the 2000 Cannes festival. The film
was co-written and co-directed by Dutch-born Fow Pyng Hu,
who also took up the title role. Hu’s last film Paradise Girls
appeared in 2005. Yan Ting Yuen released her first major
documentary, on Chinese restaurants in the Netherlands, in
2001. Moving away from diasporic experience, her subse-
quent works were inspired by China’s model opera’s (2005)
and the Japanese writer Haruku Murakami (2007). Perhaps
the most spectacular attempt by the Chinese diaspora to
break into mainstream market and culture was the film
Fighting Fish. Billed as the first Dutch martial arts film, the
project, initiated, co-written and starred by the Dutch-born
Kim Ho Kim, was released nationally in 2004 but failed to
change the predicament with its limited audience.

And yet, the need for a vibrant diasporic cinema in The 
Netherlands may be more urgent than ever. We are living in a 
time when the idea, or the fantasy, of a Dutch and European 
identity is high on the political agenda. A longing for a pure 
and innocent Dutchness permeates popular discourse, a lon-
ging that seems so utterly out of touch with our globalised 
times. Diasporic cinema, if only from this perspective, has 
the potentials not only to interrogate such a longing; it may 
usher us to look for alternative versions of Dutchness that 
are more open, less fixed and, quite simply, less white. 
At the same time, diasporic cinema can show us the strug-
gles with, over and for culture, the constant longing for a 
home that is neither here nor there. It tempts us to walk on 
less solid grounds, to feel the restlessness and perpetual 
alienation of life that is never fixed. And, we like to insist, 
this restlessness and uprootedness is not a structure of fee-
ling that is inherently and exclusively linked to the diaspora; 
on the contrary, it has become in our current world the 
condition humaine. 

The CinemAsia Film Festival provides a platform for diasporic 
cinema and thus helps us, literally all of us, to imagine a dif-
ferent past, present as well as future, to ponder possibilities 
of a different history. Indeed, it should invite us to a world 
of possibilities, of longings and belongings that cannot be 
contained under the rubric of just one adjective – be it Dutch, 
European or, even, diasporic. It invites us to realise that the 
other is always also within us. Diasporic cinema does not so 
much construct a bridge between here and there, does not 
really dwell on the differences between Dutch and Asian 
culture; instead it makes us realise that Asia is also and 
always located within The Netherlands, defying the idea 
of fixed cultural boundaries. An Asian film festival in The 
Netherlands is important not only to increase awareness 
about Asia, but more so, to confront us with the ubiquitous 
presence of Asia in The Netherlands – and for a moment the 
equally ubiquitous absence of Asian disaporic cinema. 

Jeroen de Kloet and Yiu Fai Chow     
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Filmindex

1428
A Brand New Life 
Accident 
Ada Apa Dengan Cinta (What’s Up With Love?)
Antique 
A Moment In June 
Angadi Theru (Market Street)  
Boy  
Candy Rain  
Castaway On The Moon
Citizen King 
De Schattenberg 
Dream Home 
Eliana, Eliana 
Fiksi 
Fish Story 
Fog 
God Lives In The Himalayas 
Haeundae (The Deadly Tsunami)  
Half-Life   
Het Land Van Mijn Ouders
Jamila And The President 
K-20 The Legend Of The Mask 
Keramat (Scared) 
Kimjongilia  
Love Master 3   
Merah Putih (Red And White) 
Merantau 
Motherland 
November 1828 
Pagar Kawat Berduri (Barbed Wire)  
Permanent Residence
Portrait Of A Beauty 
Queer China, ‘Comrade’ China 
Raden Ajeng Kartini  
Saigon Love Story 
Sang Pemimpi (The Dreamer) 
She A Chinese 
Spelen Voor Het Verleden 
Summer Days With Coo 
The Burning Season 
The Tiger From Tjampa 
Three Narrow Gates
Until The Moon Waxes
Ver Van Familie 
Yang Yang 

tiCket inFormatie
toegangsprijZen

Gewoon kaartje   
Kortingskaartje 
(student, 65+, CJP,, NFTVM)   
Cineville pashouders 
Stadspas, xxxs-pas  

Cineville pashouders krijgen 1,50 korting op de reguliere 
toegangsprijs. 

inFormatie en reserveringen 
bioskoop het ketelhuis

Adres: 
Pazzanistraat 4, 
Cultuurpark Westergasfabriek, 
1014 DB Amsterdam
www.ketelhuis.nl
e-mail: info@ketelhuis.nl

Openingstijden: 
Ma / Di / Do 16.00 uur
Wo / Vr 14.00 uur,
Za 12.00 en Zo 11.00 uur

Kaartjes reserveren? 
020 - 684 00 90 

€8,50
€7,50

€7,-
€6,-

52e tong tong fair
de beste mix van oost en west

Koop uw toegangs- 
   kaarten online:  
www.tongtongfair.nl. 

Volg ons ook op Twitter:
@tongtongfair

19 t/m30 
mei 
2010

voorheen:

malieveld  
den haag
FAIR – FOOD – FESTIVAL 

26
21
17
33
34
29
23
34
20
27
19
38
16
40
38
29
26
21
27
22
37
48
30
19
18
28
18
39
36
33
32
35
28
36
32
17
41
22
26
29
26
37
23
35
40
22
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52e tong tong fair
de beste mix van oost en west

Koop uw toegangs- 
   kaarten online:  
www.tongtongfair.nl. 

Volg ons ook op Twitter:
@tongtongfair

19 t/m30 
mei 
2010

voorheen:

malieveld  
den haag
FAIR – FOOD – FESTIVAL 
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sponsoren

partners
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