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ARTISTIC DIRECTOR’S  MESSAGE

Het fi lmtheater voor Europese 
en niet-westerse fi lms 

Naast alle fraaie Europese fi lms, 
vertoont Rialto ook vele pareltjes 
uit Latijns-Amerika en Afrika, en 

natuurlijk ook uit Azië! Kom langs 
bij één van onze vestigingen 

tijdens CinemAsia.

The cinema for European 
and non-western fi lms

In addition to all the beautiful 
European fi lms, Rialto screens 
many outstanding fi lms from 

Latin America and Africa, and of 
course from Asia! Will we see you 

during CinemAsia at one of our 
venues?

rialtofi lm.nl
Rialto De Pijp | Ceintuurbaan 338        Rialto VU | De Boelelaan 1111

After a brief pause in 2021 due to the 
pandemic, CinemAsia is thrilled to be back 
with our 2022 edition.

Being a documentary producer and a person 
with a migrant background, I have become 
increasingly aware of the importance 
of telling untold stories from under-
represented cultures. I strongly believe that 
these stories are essential for the symbiosis 
of humankind. Now in the post-covid time, 
more than ever, CinemAsia would like to 
connect with all Asian communities to 
celebrate the diversity of our cultures. We 
also came to realize, to achieve cultural 
diversity in our society, an “Asian showcase” 
is not enough. Through voices from Asian 
authors, we’d like to share, discover, 
and discuss with all of you the “Asian 
perspective” of contemporary history and 
present time.

We open our festival with ANITA, an ode to 
Anita Mui (1963-2003), probably the most 
iconic Hong Kong singer and actress of 
her generation and is still an inspiration 
for many Asians of today. Over thirty films 
are carefully curated into the Competition 
(8 films by young filmmakers), Panorama 
and Master sections. Furthermore, Q&A’s 
with filmmakers, in-depth discussions on 
LGBTQ+ subjects, a panel discussion on film 
collaboration between the East and West, 
go hand in hand with tasty Asian 
food.

We look forward to welcoming you 
at CinemAsia, to celebrate and 
embrace our differences.

Jia Zhao
Artistic Director CinemAsia

Na een pauze in 2021 door de pandemie, is 
CinemAsia verheugd terug te keren met de 
editie van 2022.

Als filmproducent van documentaires maar ook 
als iemand met een migratieachtergrond, ben 
ik me er steeds meer van bewust geworden 
hoe belangrijk het is om onbekende verhalen 
uit ondervertegenwoordigde culturen te 
vertellen. Ik ben ervan overtuigd dat deze 
verhalen onmisbaar zijn voor een goede 
symbiose van tussen mensen. Meer dan ooit wil 
CinemAsia verbinden. Juist nu, in het tijdperk 
na de pandemie, wil het met alle Aziatische 
gemeenschappen samen de diversiteit van onze 
culturen vieren. Gaandeweg is ook het besef 
gekomen dat voor het bereiken van culturele 
diversiteit in onze samenleving, het niet genoeg 
is om Azië slechts te ‘showcasen’. Aan de hand 
van stemmen van Aziatische filmmakers willen 
we het ‘Aziatische perspectief’ tonen over de 
recente geschiedenis en het heden met z’n 
allen delen, ontdekken en bespreken.
 
We openen het festival met ANITA, een ode 
aan Anita Mui (1963-2003). Van haar generatie 
is zij een van de meest iconische zangeressen 
en actrices uit Hong Kong en is zij nog steeds 
een inspiratie voor talloze Aziaten. Het 
festivalprogramma bestaat uit meer dan 30 
films verspreid over het Competitieprogramma 
(8 films door jonge makers) en de Panorama 
en Masters selecties. Daarnaast hebben we 

Q&A’s met filmmakers, diepgaande 
discussies over aangaande LHBT+ 
onderwerpen, en paneldiscussie 
over filmsamenwerking tussen Oost 
en West, die hand in hand gaan met 
heerlijk Aziatisch eten.

We verheugen ons erop met z’n 
allen onze diversiteit te omarmen 
en te vieren bij CinemAsia.
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A household name in Hong Kong, the queen 
of Cantopop Anita Mui is the very definition 
of a Hong Kong cultural icon. The film follows 
her tremendous career, opening with her final 
concert in 2003, and looks back on her life 
and legacy. With humble beginnings singing 
in an amusement park at the age of four, Mui 
rapidly rose to stardom and dedicated her 
entire life to music. Her commanding stage 
presence and philanthropic work earned her 
the nickname “The Daughter of Hong Kong.” 
With a revelatory debut performance by 
Louise Wong as Anita Mui, ANITA allows us 
to relive the magic and splendor of Anita Mui 
once more.

De koningin van Cantopop, Anita Mui is dé 
definitie van een cultureel icoon uit Hong Kong. 
De film volgt haar veelomvattende carrière, om 
te beginnen met haar laatste concert in 2003, 
om vervolgens terug te blikken op haar leven en 
nalatenschap. Mui is ooit op 4-jarige leeftijd 
begonnen met zingen in een pretpark, maar 
werd al snel beroemd en heeft haar hele leven 
aan muziek gewijd. Dankzij haar boeiende 
aanwezigheid op het podium en haar inzet voor 
liefdadigheidsprojecten kreeg zij de bijnaam 
‘dochter van Hong Kong’. Met dit wervelende 
debuut brengt actrice Louise Wong als Anita 
Mui haar magie en grootsheid weer tot leven. 

DIRECTOR: Longman LEUNG 
CAST: Louise WONG, Louis KOO, Terrence LAU, Fish LIEW, LAM Ka Tung

Hong Kong, China | 2021 | 136 min  | Biographical, Musical Drama  
Cantonese | Subs: Eng.

Tuesday 10 May 18:45, Studio/K | Friday 13 May 18:45, Studio/K
Saturday 14 May 14:00, Rialto VU

Director: Longman LEUNG, 1972, Hong Kong
Films: Co-directed COLD WAR (2012), COLD WAR II (2016)
ANITA (2021) is his solo directorial debut.

ANITA 梅艷芳

Ajo is a fighter who fears nothing, not even 
death. His raging urge to fight is driven by a 
secret — his impotence. When he crosses paths 
with a tough female bodyguard named Iteung, 
Ajo gets beaten black and blue, but also falls 
head over heels in love. A rocky yet sweet 
romance blossoms between Ajo and Iteung, 
sending them on a journey of genre-defying 
proportions. EDWIN’s latest film, the first 
Indonesian film to win the Golden Leopard at 
the Locarno Film Festival, unabashedly mocks 
the follies of machismo, but it nonetheless 
stands on its own as a cinematic triumph, at 
once a black comedy, a cheeky romance, and 
an action film guaranteed to have your heart 
racing.

Ajo is een onbevreesde inhuur knokker, 
zelfs de dood vreest hij niet. Zijn lust om te 
vechten wordt gedreven door een geheim -hij 
is impotent. Wanneer zijn pad kruist met een 
bodyguard genaamd Iteung, slaat zij hem bont 
en blauw, en raakt hij dolverliefd op haar. Een 
onstuimige, lieve relatie bloeit op tussen de 
twee, waarmee de film verschillende genres 
doorkruist. De nieuwste film van EDWIN is 
de eerste Indonesische film die een Gouden 
Luipaard wint op het Locarno Film Festival. De 
film steekt de draak met macho gedrag, en 
weet te boeien door tegelijkertijd een zwarte 
komedie, een grappige romantische film én 
een actiefilm te zijn.

DIRECTOR: EDWIN
CAST: Marthino LIO, Ladya CHERYL, Sal PRIADI, Reza RAHADIAN, Ratu FELISHA

Indonesia | 2021 | 114 min | Action, Crime, Comedy 
Indonesian | Subs: Eng.

Sunday 15 May 19:00, Studio/K
Sunday 15 May 19:15, Rialto VU

Director: EDWIN, 1978, Indonesia
Films: BLIND PIG WHO WANTS TO FLY (2008), POSTCARDS FROM THE 
ZOO (2012)
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Dutch premiere

VENGEANCE IS MINE, ALL OTHERS PAY CASH
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Jina is the top employee at a credit card 
company call center. She avoids building 
close relationships, choosing instead to 
live and work alone. Her solitary lifestyle is 
interrupted when her neighbor, who often 
attempts to strike up conversations with her, 
dies alone in his apartment. From then on, 
Jina’s walls slowly start to crumble and she 
is forced to address the relationships she 
wanted to ignore: her father’s persistent calls 
about her mother’s inheritance, an intern 
whom Jina is assigned to train, and a new 
neighbor. In Hong Sung-eun’s subtle debut 
feature, the loneliness of living gradually 
reveals the fabric of life that invisibly weaves 
us together.

Jina is de topmedewerker bij een callcenter van 
een creditcardmaatschappij. Het liefst is ze 
alleen en vermijdt ze hechte relaties, zowel thuis 
als op haar werk. Haar eenzame levensstijl wordt 
bruut verstoord wanneer haar buurman, die 
regelmatig contact met haar probeert te leggen, 
in zijn appartement komt te overlijden. Vanaf dat 
moment beginnen Jina’s muren langzaam maar 
zeker af te brokkelen en wordt ze gedwongen 
om relaties aan te gaan die ze eerder liever 
negeerde zoals de aanhoudende telefoontjes 
van haar vader over haar moeders nalatenschap, 
een stagiaire die ze moet opleiden en een nieuwe 
buurman. In Hong Sung-eun’s subtiele debuut 
maakt eenzaamheid geleidelijk plaats voor 
datgeen dat ons als mensen aan elkaar verbindt.

DIRECTOR: Sung-eun HONG
CAST: Seung-yeon GONG, Da-eun JUNG, Hyun-woo SEO

South Korea | 2021 | 90 min | Drama 
Korean | Subs: Eng.

Saturday 14 May 21:30, Rialto De Pijp

Director: Sung-eun HONG, 1988, South Korea
Films: ALONERS (2021) is her feature directorial debut.
Awards: Jeonju - Best Actor, CGV Arthouse Award Distribution Support 
Prize; Torino - Best Actress; Osaka Asian Film Festival - Grand Prix

ALONERS  혼자 사는 사람들

Het competitie programma brengt films 
van zowel nieuwe als gevestigde talenten en 
stelt filmmakers met een sterke artistieke 
visie, baanbrekende cinematografie en/of 
baanbrekende onderwerpen centraal.

The Competition brings films from both new 
and established talents that showcases a 
strong filmmaking vision, shifts cinematic 
boundaries and / or presents subjects with 
groundbreaking effects. 
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A former Hong Kong Military Service Corps 
officer becomes caught in a triad manhunt 
when he takes in a South Asian man carrying 
a bag of stolen drugs. Forced to live under 
the same roof, the two men transcend their 
cultural differences to form an unlikely 
friendship in this poignant tale of loyalty and 
brotherhood. Reminiscent of the golden age 
of Hong Kong action cinema but given a neo-
noir spin, actor Kin Long CHAN makes his 
directorial debut with this gritty bromance 
drama of two people struggling in a city that 
has left them behind.

Een voormalige legerofficier komt terecht 
in een ingewikkelde klopjacht wanneer hij 
een Zuid-Aziatische man met een tas vol 
gestolen drugs in zijn huis laat. In dit verhaal 
over loyaliteit en broederschap, weten de twee 
mannen culturele verschillen te overstijgen 
en een ongewone vriendschap te vormen, 
doordat zij gedwongen onder een dak moeten 
leven. Deze film doet denken aan de gouden 
eeuw van Hong Kong actiefilms maar met een 
neo-noir twist. De gruizige vriendschap tussen 
twee worstelende mensen in een stad die 
hen teleurgesteld heeft, staat centraal in dit 
regiedebuut van acteur King Long CHAN.

DIRECTOR: Kin Long CHAN
CAST: Gordon LAM Ka Tung, Bipin KARMA, Michael NING, Ben YUEN

Hong Kong | 2020 | 100 min | Action, Crime 
Cantonese | Subs:  Eng.

Wednesday 11 May 19:00, Rialto De Pijp 
Saturday 14 May 21:00, Studio/K

Director: Kin Long CHAN, 1990, Hong Kong
Films: HAND ROLLED CIGARETTE (2020) is his feature directorial debut.
Awards: Udine - White Mulberry Award for the Best First Film

HAND ROLLED CIGARETTE 手捲煙

Following the death of his wife, Santoshi has 
sunk into depression and debt, much to the 
consternation of his daughter, high school 
student Kaede. To ease their debt, Santoshi 
tells Kaede he will track down a serial killer and 
collect the reward, but Santoshi disappears 
and Kaede must find out what happened to him. 
What appears to be a familiar mystery narrative 
takes unexpected turns into the depths of 
human emotion. Having worked as BONG Joon-
ho’s assistant director, Shinzo KATAYAMA 
has learned the art of crafting suspenseful 
narratives with complex characters. MISSING, 
his second feature, is a worthy addition to 
the canon of East Asian thrillers that have 
captivated audiences worldwide.

Na de dood van zijn vrouw raakt Santoshi in 
een depressie en in de schulden, waarover 
zijn dochter, middelbare scholier Kaede, erg 
ontsteld is. Om hun schulden te verlichten 
gaat Santoshi achter een seriemoordenaar 
aan, zodat hij kans maakt op een financiële 
beloning. Wanneer Santoshi vermist raakt, 
is het aan Kaede om het mysterie achter 
zijn verdwijning te ontrafelen. Wat op het 
eerste gezicht een standaard mysterie 
lijkt te worden, wordt een diepzinnige kijk 
in menselijke emoties. Regisseur Shinzo 
KATAYAMA was jarenlang de assistent van  
BONG Joon-ho. MISSING is zijn tweede 
speelfilm.

Director: Shinzo KATAYAMA, 1980, Japan
Films: Assistant Director: MOTHER (2009), SIBLINGS OF THE CAPE 
(2018) 

MISSING さがす
DIRECTOR: Shinzo KATAYAMA

CAST: Jiro SATO, Aoi ITO, Hiroya SHIMIZU, Misato MORITA
Japan | 2021 | 124 min | Thriller |

Japanese | Subs: Eng.
Friday 13 May 21:15, Rialto De Pijp
Saturday 14 May 23:00, Studio/K

Dutch premiere Dutch premiere
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A crew comes to a small town in southern 
China for the pre-production of a film called 
“Ripples of Life.” Initially, the film is based on 
the idea that “in this town, life is mundane 
and nothing really happens,” but beyond 
the script, a series of surprising stories do 
happen, entwining the lives of local residents 
with those of the cast and crew.  Shujun 
WEI’s second feature is a humorous yet 
contemplative meta-reflection on filmmaking 
and small town life in contemporary China, 
affirming him as a new voice in Chinese 
cinema to be reckoned with.

Een filmcrew bezoekt een klein stadje in het 
zuiden van China voor de pre-productie van een 
film genaamd “Ripples of life”. In eerste instantie 
is de film gebaseerd op het idee dat in dit stadje 
het leven doodgewoon is en er niet echt iets 
gebeurt, maar los van het script ontstaan er een 
aantal verrassende gebeurtenissen die het leven 
van de inwoners en cast en crew onlosmakelijk 
met elkaar verbinden. Wei Shujun’s tweede 
speelfilm is een grappige, doch bezinningsvolle 
meta-reflectie op zowel het maken van films 
als het leven in kleine steden in hedendaags 
China. Met RIPPLES OF LIFE bevestigt Shujun 
WEI dat hij voet aan wal heeft gezet als een van 
de nieuwe Chinese filmmakers waar we hopelijk 
nog veel van zullen horen.

Director: Shujun WEI, 1991, China
Films: ON THE BORDER (Short 2018), STRIDING INTO THE WIND (2020)
Awards: Brussels International Film Festival 2021 - Jury Award; Pingyao 
International Film Festival 2021 - Best Director

RIPPLES OF LIFE 永安镇故事集
DIRECTOR: Shujun WEI

CAST: Zishan YANG, Miyi HUANG, Yang LIU, Chunlei KANG
China | 2021 | 123 min | Drama 

Chinese | Subs: Eng.
Thursday 12 May 19:15, Studio/K | Friday 13 May 16:35, Studio/K  

Saturday 14 May 16:45, Rialto VU | Saturday 14 May 19:00, Rialto De Pijp

Bassley, a Nigerian footballer living in Vietnam, 
has been unable to make a living since he broke 
his leg. He and four middle-aged women he 
sometimes works for decide to escape the 
disappointment of their daily lives. They go to 
an old house where they create a special world 
for themselves, but this intimate utopia cannot 
last forever. Lê BẢO’s debut feature brings us 
into a uniquely sensory dreamscape, evocative 
of the works of Apichatpong Weerasethakul. 
The grace and poeticism of his camera demand 
our patience, opening us to a shared moment 
of fragility with the characters on screen.

Sinds Bassley, een in Vietnam wonende 
Nigeriaanse voetballer, zijn been heeft 
gebroken kan hij niet meer rondkomen. Hij en 
vier vrouwen van middelbare leeftijd waar hij 
soms voor werkt, besluiten om de dagelijkse 
sleur te ontvluchten. Samen gaan ze naar een 
oud huis waar ze een eigen wereld voor zichzelf 
creëren. Deze intieme utopie kan echter niet 
eeuwig duren. Lê BẢO’s debuutfilm brengt ons 
in een uniek zintuiglijk droomlandschap dat 
doet denken aan het werk van Apichatpong 
Weerasethakul. Zijn poëtische stijl en rustige 
tempo maken van Taste een film waarin de 
kwetsbaarheid van zijn personages door het 
scherm heen gevoeld wordt.

Director: Lê BẢO, 1990, Vietnam
Films: TASTE (2021) is his feature directorial debut.
Awards: Berlinale: Encounters Award - Special Jury Prize; Asia Pacific 
Screen Awards 2021 - Achievement in Cinematography, Young Cinema 
Award

TASTE Vị
DIRECTOR: Lê BẢO

CAST: Olegunleko Ezekiel GBENGA, KHUONG Thi Minh Nga, LE Thi Dung, NGUYEN Thi Cam Xuan 
Vietnam | 2021 | 97 min | Drama 

Vietnamese, Yoruba | Subs: Eng.
Saturday 14 May 13:45, Rialto De Pijp

Sunday 15 May 13:15, Rialto De Pijp

Dutch premiere Dutch premiere
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Determined to flee to the big city after 
Typhoon Haiyan ravages a coastal town in 
the Philippines, Miguel searches for his 
mother Norma and his beloved Andrea before 
another storm approaches. As the characters 
struggle with the decision to leave home, 
the clock keeps ticking on their chance to 
rebuild a future. Infused throughout the film 
are surreal moments that bring unexpected 
levity; mourning families share the frame 
with children dancing in shabby costumes. 
Carlo Francisco MANATAD’s dreamlike debut 
feature is a journey through the absurd 
that never loses touch with the devastating 
consequences of reality.

Vastbesloten om te vluchten naar de grote 
stad nadat tyfoon Haiyan een Filipijnse 
kustplaats volledig heeft verwoest, probeert 
Miguel zijn moeder Norma en zijn vriendin 
Andrea te vinden voordat een nieuwe 
vernietigende storm aan land raakt. Terwijl 
de personages worstelen met de beslissing 
om alles achter te laten, wordt de kans met 
de minuut kleiner om een nieuwe toekomst 
op te bouwen. Vol met surrealistische 
momenten en zwarte humor voelt de film 
een stuk lichter aan dan het natuurgeweld 
doet vermoeden. Carlo Fransisco MANATAD’s 
dromerige speelfilmdebuut is een reis door 
het absurde dat nooit het contact verliest met 
de verwoestende gevolgen van de realiteit.

Director: Carlo Francisco MANATAD, 1987, Philippines
Films: JUNILYN HAS (Short 2015), WHETHER THE WEATHER IS FINE 
(2021) is his feature directorial debut.
Awards: London East Asian Film Festival 2021 - Best Feature

WHETHER THE WEATHER IS FINE
DIRECTOR:  Carlo Francisco MANATAD

CAST: Daniel PADILLA, Charo SANTOS-CONCIO, Rans RIFOL
Philippines, France, Singapore, Indonesia, Germany, Qatar | 2021 | 104 min | Drama 

Waray-Waray | Subs: Eng.
Tuesday 10 May 19:00, Rialto De Pijp

The White Building was a historic apartment 
block in Phnom Penh, the product of a modern 
housing plan in the 1960s. Although the building 
was demolished in 2017, memories of it remain. 
Drawing from his own life, director Kavich 
NEANG tells an intimate story of the White 
Building through the eyes of twenty-year-old 
Samnang. In the fast-changing city, Samnang 
and his friends practice their dance routine and 
dream of television talent contests. But the 
demolition of the White Building, Samnang’s 
lifelong home, brings great uncertainty to the 
future. Samnang’s father attempts to bring his 
neighbours together to fight the government’s 
compensation offers, and Samnang must face 
his best friend’s departure from Cambodia.

The White Building was een historisch pand 
in Phnom Penh; hét product van een modern 
huisvestingsplan in de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Hoewel het gebouw reeds in 
2017 is gesloopt, blijven de herinneringen 
in gedachtes gegrift. Regisseur Kavich 
NEANG vertelt vanuit zijn eigen leven 
een intiem verhaal over het gebouw door 
de ogen de twintigjarige Samnang. In de 
razendsnel veranderende miljoenenstad 
oefenen Samnang en zijn vrienden hun 
hiphopdanspasjes terwijl ze dromen van het 
winnen van een talentenjacht op tv. Maar de 
sloop van The White Building, zijn ouderlijk 
huis, brengt een hoop onzekerheden met zich 
mee voor de toekomst.

Director: Kavich NEANG, 1987, Cambodia
Films: LAST NIGHT I SAW YOU SMILING (2019), WHITE BUILDING (2021) 
is his feature directorial debut.
Awards: Venice - Orizzonti Best Actor Award (Piseth CHHUN) 

WHITE BUILDING  បូ៊ឌីញស
DIRECTOR: Kavich NEANG

CAST: Piseth CHHUN, Sithan HOUT, Sokha UK, Chinnaro SOEM, Sovann THO
Cambodia, France, China, Qatar | 2021 | 90 min  | Drama 

Khmer | Subs: Eng.
Thursday 12 May 19:00, Rialto De Pijp

Dutch premiere Dutch premiere
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Yuni is a teenage girl, smart with big dreams 
of attending university. When two men she 
barely knows ask to marry her, she rejects 
their proposals, sparking gossip about a myth 
that a woman who rejects three proposals 
will never marry. The pressure mounts when 
a third man asks for her hand, and Yuni must 
choose between the myth of a final chance at 
marriage or her dream of future happiness, in 
Kamila ANDINI’s beautiful tale of rebellion and 
passion in a custom-bound society.

De jonge, pientere Yuni droomt ervan om naar 
de universiteit te gaan, maar deze droom komt 
op losse schroeven te staan als twee mannen 
die ze amper kent haar ten huwelijk vragen. 
Tot tweemaal toe wijst ze hun aanzoeken af, 
waarna ze te kampen krijgt met roddels over 
een oude mythe die zegt dat een vrouw die 
drie keer een huwelijksaanzoek afwijst, nooit 
meer zal trouwen. De druk neemt behoorlijk 
toe als ook een derde man om haar hand vraagt 
en ze moet kiezen tussen een laatste kans op 
een huwelijk of de verwezenlijking van haar 
dromen. Kamila ANDINI’s YUNI is een prachtig 
verhaal over rebellie en passie in een maatschappij 
dat sterk gebonden is aan gewoontes.

Director: Kamila ANDINI, 1985, Indonesia
Films: THE MIRROR NEVER LIES (2011), THE SEEN AND UNSEEN (2017)
Awards: TIFF - Platform Prize

YUNI
DIRECTOR: Kamila ANDINI

CAST: Arawinda KIRANA, Kevin ARDILOVA, Dimas ADITYA, Marissa ANITA
Indonesia, Singapore, France, Australia | 2021 | 95 min | Drama 

Indonesian, Serang-Javanese | Subs: Eng.
Tuesday 10 May 19:15, Studio/K | Thursday 12 May 21:00, Studio/K

Friday 13 May 19:00, Rialto De Pijp

Xiaoshuai Wang was born in 1966 
and graduated from the Beijing Film 
Academy. At 27, he emerged as one of 
the key Sixth Generation directors with 
his debut feature THE DAYS (1993). 
Wang’s works have competed in the 
Cannes Film Festival four times, three 
times in the Berlinale, and also at 
Venice and San Sebastian film festivals. 
His latest title SO LONG, MY SON (2019) 
won two Silver Bears for Best Actor and 
Actress at the 69th Berlin International 
Film Festival.

This year, the Jury Award is given to a film that showcases a strong filmmaking vision, shifts cinematic 
boundaries, and/or presents subjects with groundbreaking effects.

PAST WINNERS:
2015: THE COFFIN IN THE MOUNTAIN (XIN Yukun | China)
2016: ZINNIA FLOWER (Tom Shu-Yu LIN | Taiwan)
2017: DIAMOND ISLAND (Davy CHOU | Cambodia, Germany, Qatar, Thailand)
2018: BAD GENIUS (Nattawut POONPIRIYA | Thailand)
2019: TUMBBAD (Rahi Anil BARVE & Adesh PRASAD | India)
2020: BALLOON ( Pema TSEDEN | China)

 2022

Emile Fallaux is journalist,  voorheen o.a. 
hoofdredacteur van Vrij Nederland,oud-
directeur International Film Festival Rotterdam, 
eindredacteur en programmamaker voor de 
VPRO, correspondent en documentairemaker 
vanuit New York. Nu onder meer voorzitter van 
Submarinechannel en van de Prins Claus Fonds 
Library.

COMPETITION JURY AWARD 2022

JURY AWARD

Xiaoshuai Wang werd geboren in 1966 en 
studeerde af aan de Beijing Film Academy. 
Op 27-jarige leeftijd ontpopte hij zich als 
een van de belangrijkste regisseurs van de 
zesde generatie met zijn debuutfilm THE 
DAYS (1993). Wangs werk werd in totaal 
vier keer geselecteerd voor het filmfestival 
van Cannes, drie keer voor de Berlinale en 
draaide op festivals als Venetië en San 
Sebastian. Zijn laatste film, SO LONG, MY 
SON (2019), won op het 69e Internationale 
Filmfestival van Berlijn zowel een Zilveren 
Beer voor beste acteur als beste actrice.

Isabel Arrate Fernandez is sinds 2002 
manager van het IDFA Bertha Fonds 
(voorheen het Jan Vrijman Fonds). Ze heeft 
een MA in Film Studies van de Universiteit van 
Amsterdam en werkte in festivalproductie, 
programmering en filmfinanciering voordat 
ze bij IDFA terechtkwam. In vijftien jaar tijd 
heeft het IDFA Bertha Fund zich ontwikkeld 
tot een internationaal gerenommeerde 
instelling met een breed netwerk dat 
meer dan 500 documentaireprojecten en 
filmorganisaties ondersteunt in Afrika, Azië, 
Oost-Europa, het Midden-Oosten en Latijns-
Amerika.

Isabel Arrate Fernandez is the manager 
of the IDFA Bertha Fund (formerly known 
as the Jan Vrijman Fund) since 2002. 
She has an MA in Film Studies from the 
University of Amsterdam, and worked in 
festival production, programming, and film 
financing before joining IDFA. In 15 years, 
the IDFA Bertha Fund has developed into 
an internationally renowned institution 
with a broad network supporting over 
500 documentary projects and film 
organizations in Africa, Asia, Eastern 
Europe, the Middle East, and Latin America. 

Emile Fallaux is a journalist, previously 
the editor-in-chief of Vrij Nederland, and 
the former director of the International 
Film Festival Rotterdam. He was also 
the editor-in-chief and program maker 
for the VPRO, and a correspondent and 
documentary filmmaker in New York. 
Currently, Fallaux is the chair of the 
Submarinechannel and of the Prince 
Claus Fund Library.
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A sound recordist visits 24 places as a 
spectral observer after his death, going 
on a journey that transcends time, space, 
cinema, and living. Boom mic in hand, he 
brings us to a diverse set of characters 
and settings, at times darkly humorous yet 
always suffused with a patient tranquility. 
Director Royston TAN expands cinema’s 
catchphrase of 24 frames per second into a 
full film of 24 scenarios, attuning our senses 
to a meditative experience of the world as 
we move through a reflection on life and 
death from one of Singapore’s most exciting 
contemporary filmmakers.

Een geluidstechnicus doet na zijn dood als 
spookachtige verschijning 24 plaatsen aan en 
gaat op een reis die tijd, ruimte, cinema en 
leven overstijgen. Met zijn microfoonhengel 
in de hand schotelt hij het publiek een diverse 
set aan karakters en omstandigheden voor. 
Op sommige momenten met donkere humor, 
maar altijd overgoten met een geduldig 
soort rust. Regisseur Royston TAN breidt de 
in film gehanteerde standaard van 24 frames 
per seconden uit naar een volledige film 
met 24 scenarios. TAN, Singapore’s meest 
uitnodigende hedendaagse filmmakers, brengt 
de zintuigen een meditatieve ervaring, terwijl 
hij ons meeneemt door een reflectie op leven 
en dood.

DIRECTOR: Royston TAN 
CAST: James CHOONG

Singapore, Thailand | 2021 | 76 min  | Drama 
English, Mandarin, Malay, Various Chinese Dialects, Bengali | Subs: Eng.

Wednesday 11 May 17:20, Studio/K

Director: Royston TAN, 1976, Singapore
Films: 15 (2003), 4:30 (2006), 881 (2007), 12 LOTUS (2008), 3688 (2015)

24

Het Panorama programma is een selectie 
bijzondere films uit Azië die daar bekroond zijn 
met prijzen, enthousiaste reacties van het publiek 
hebben ontvangen (bijv. veel bezoekers hebben 
getrokken), en films die urgente aandacht vragen 
voor onderwerpen die ondervertegenwoordigd 
zijn in de mainstream media.

The Panorama programme highlights unique 
films from Asia that have been awarded in their 
home countries, were received enthusiastically 
by the audience (i.e. illustrated by box office 
numbers) and address urgent topics that are 
under-represented in the mainstream media.

Dutch premiere
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While permanent theatres are commonly 
built in most modern cities, Hong Kong has 
preserved a uniquely Chinese tradition of 
theatrical architecture. The bamboo theatre is 
a makeshift, open-air theatre, built and fixed 
entirely by plastic straps. During festivities in 
the villages, Chinese opera troupes perform in 
these temporary spaces, constructed in front 
of temples to express the village’s gratitude 
to the gods. Filmed over two years with a 
carefully observational gaze, this documentary 
follows the theatre’s process of building and 
dismantling and the collaborative work of 
troupes, stage managers, and everyone in 
between, crafting a portrait of ritual practices 
tucked away in the corners of the metropolis.

Terwijl de meeste steden voor permanente 
theaters kiezen, wordt in Hong Kong een 
uniek concept voor theaters gebruikt. Een 
bamboetheater is een geimproviseerd 
openluchttheater, compleet vervaardigd uit 
plastic koorden. De theaters worden opgezet 
voor festiviteiten in dorpen, waar Chinese opera 
gezelschappen optreden. De theaters worden 
geplaatst voor tempels om zo de dankbaarheid 
van het dorp aan de goden te tonen. Gefilmd 
over twee jaar tijd, volgt deze documentaire 
het op- en afbouwproces van het theater en de 
nauwe samenwerking tussen gezelschappen, 
toneelmeesters en iedereen daartussen. 
Aanschouw een portret van een prachtig ritueel 
verstopt in de uithoeken van de metropool. 

Director: Cheung CHEUK, 1983, Hong Kong
Films: MY WAY (2012), MY NEXT STEP (2015)

BAMBOO THEATRE 戲棚
DIRECTOR:  Cheung CHEUK

Hong Kong | 2019 | 76 min | Documentary 
Cantonese | Subs: Eng.

Friday 13 May 15:40, Studio/K
Sunday 15 May 13:15, Studio/K

Renowned anime director Mamoru HOSODA 
returns with a reimagining of Beauty and 
the Beast for the digital landscape. Suzu is a 
seventeen-year-old high school student living 
in a rural village with her father. For years, she 
has only been a shadow of herself. One day, 
she enters “U,” a virtual world of five billion 
members on the internet. There, she is not 
Suzu anymore but Belle, a globally beloved 
singer. She soon meets a mysterious creature 
and, together, they embark on an emotional 
journey in their quest to discover who they 
truly are.

De bekende anime regisseur Mamora 
HOSUDA keert terug met een vrije adaptatie 
van Belle en het Beest in een digitale setting. 
Suzu is een 17-jarige scholier die samen met 
haar vader in een klein dorpje woont. Ze is 
niet veel meer dan een schaduw van zichzelf, 
totdat ze “U” betreedt, een digitale wereld op 
het internet met vijf miljoen leden. Daar is ze 
niet Suzu, maar Belle, een wereldberoemde 
zangeres. Al snel ontmoet ze een mysterieus 
wezen met wie ze samen een emotionele 
zoektocht aangaat om erachter te komen wie 
ze écht zijn.

Director: Mamoru HOSODA, 1967, Japan
Films: WOLF CHILDREN (2012), THE BOY AND THE BEAST (2016), 
MIRAI (2018)

BELLE 竜とそばかすの姫
DIRECTOR: Mamoru HOSODA

VOICECAST: Kaho NAKAMURA, Takeru SATOH, Koji YAKUSHO, Lilas IKUTA
Japan | 2021 | 122 min  | Animation, Fantasy

 Japanese | Subs: Eng.
Friday 13 May 21:00, Studio/K

Saturday 14 May 19:15, Rialto VU

European premiere
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As a sixteen-year-old struggling teenager, 
Leaf runs away from home, skips classes, and 
finds himself in a peculiar place — the City of 
Lost Things. There he meets Baggy, a thirty-
year-old plastic bag. Baggy never sees 
himself as just another piece of unwanted 
junk. He has a purpose in life, that is, to lead 
his tribe to flee the City of Lost Things. But 
he needs the help of a reluctant Leaf to fight 
the dreadful army of the Armors, taking 
Leaf on a journey of self-discovery full of 
wonder, inspiration, and a tireless sense of 
adventure. 

De 16-jarige worstelende tiener Leaf laat 
school en huis achter en belandt op een 
vreemde plek - de Stad der Verloren Spullen. 
Hier ontmoet hij Baggy, een 30 jaar oude 
plastic tas. Baggy ziet zichzelf nooit als een 
ongewild stuk afval. Hij heeft een doel in 
zijn leven en dat is samen met zijn gelijken 
vluchten uit de Stad der Verloren Spullen. 
Echter, hij heeft de hulp van Leaf nodig 
om het vreselijke leger van Harnassen 
te verslaan. Hij neemt Leaf mee op een 
reis van verwondering, inspiratie, en een 
onuitputtelijk gevoel van avontuur. 

Director: Chih-yen YEE, 1959, Taiwan
Films: LONELY HEARTS CLUB (1994), BLUE GATE CROSSING (2002), ABOUT 
LOVE (2005), DANGEROUS MIND (2006), MEETING DR. SUN (2015)
Awards: Golden Horse - Best Animation Feature; Chicago International 
Children Film Festival 2021 - Professional Jury’s Prize (1st) Animation

CITY OF LOST THINGS 廢棄之城
DIRECTOR: Chih-yen YEE

CAST: Joseph CHANG, River HUANG, Lun-mei GWEI, Jack KAO, Lee LIEH
Taiwan | 2020 | 91 min | Adventure, Animation 

Mandarin | Subs: Eng.
Saturday 14 May 11:45, Studio/K
Sunday 15 May 21:00, Studio/K

For the past five years, Lin has looked after 
the son, Yo-yu, and elderly mother, Mrs. 
Chou, of his deceased boyfriend, Li-wei. 
To outsiders, Lin is merely a kindhearted 
tenant living in the rooftop flat above Mrs. 
Chou’s property. But to Lin, this is his way of 
remembering Li-wei — by continuing to be in 
the life he once had and loving the people 
he once loved. When Mrs. Chou passes 
away, her other son returns from overseas to 
discover that Mrs. Chou’s property has been 
transferred to Yo-yu, who has been legally 
adopted by Lin. He accuses Lin of killing his 
mother, sparking a police investigation that 
unravels Lin’s personal life and secrets.

De afgelopen vijf jaar heeft Lin voor de zoon, 
Yo-yu, en bejaarde moeder, mevrouw Chou, 
van zijn overleden vriend Li-wei gezorgd. Voor 
buitenstaanders is Lin slechts een lieve huurder 
die op de bovenste etage van mevrouw Chou’s 
gebouw woont. Door het leven wat hij ooit 
had met de mensen die hij lief heeft voort te 
zetten, houdt hij de herinnering aan Li-wei in 
ere. Wanneer mevrouw Chou overlijdt komt 
haar andere zoon terug uit het buitenland en 
ontdekt dat de flat van mevrouw Chou op naam 
staat van Yo-yu, die door Lin geadopteerd is. De 
zoon beschuldigt Lin van moord op zijn moeder, 
een politieonderzoek wordt opgezet waarmee 
het priveleven en de geheimen van Lin aan het 
licht dreigen te komen.

DIRECTOR: Yu-Chieh CHENG
CAST: Tzu-yi MO, Shu-fang CHEN, Run-yin BAI, Jay SHIH

Taiwan | 2020 | 107 min |  Drama 
Mandarin | Subs: Eng.

Saturday 14 March 19:00, Studio/K

Director: Yu-chieh CHENG, 1977, Taiwan
Films: DO OVER (2006), PANAY (2014)
Awards: Golden Horse Awards 2020 - Best Leading Actor, Best 
Supporting Actress, Best Original Film Score

DEAR TENANT 親愛的房客

Dutch premiere Dutch premiere
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After several months of social adjustment 
training, North Korean refugee Jina moves 
into a small studio in Seoul and starts her 
new life. She needs money to bring her father 
to South Korea, but no matter how hard she 
works, the discrimination prevents her from 
saving up. With limited options around her, 
Jina takes up a cleaning job at a boxing gym. 
Seeing young and confident female boxers, 
she feels something burning inside and sees 
the opportunity to build a different future 
for herself and her father.

Na een aantal maanden van sociale 
aanpassingstraining, verhuist de Noord-
Koreaanse vluchteling Jina naar een kleine 
studio in Seoul en begint haar nieuwe 
leven. Om ook haar vader naar het zuiden 
te brengen heeft ze geld nodig, maar door 
aanhoudende discriminatie wordt sparen 
haar onmogelijk gemaakt, hoe hard ze ook 
werkt. Uit de weinig mogelijke opties neemt 
Jina een baan als schoonmaakster in een 
boksschool aan. Bij het zien van jonge en 
zelfverzekerde vrouwelijke boksers voelt ze 
van vuur van binnen branden en ziet ze de 
mogelijkheid om een betere toekomst op te 
bouwen voor zowel haarzelf als haar vader.

DIRECTOR: Jéro YUN
CAST: Seong-mi LIM, Seo-bin BAEK, Kwang-rok OH

South Korea | 2020 | 103 min | Drama
Korean | Subs: Eng.

Wednesday 11 May 21:00, Studio/K
Saturday 14 May 11:45, Rialto VU

Director: Jéro YUN, 1980, South Korea
Films: MRS. B., A NORTH KOREAN WOMAN (2016), BEAUTIFUL DAYS (2018)
Awards: Busan - Actress of the Year, NETPAC Award

FIGHTER 파이터

Ann HUI is nothing short of a legend in 
Hong Kong cinema. Having won the Golden 
Lion for Lifetime Achievement at the 
Venice International Film Festival in 2020, 
the seventy-year-old HUI shows no signs 
of stopping. This documentary, filmed 
by HUI’s longtime art director Lim Chung 
MAN, traces HUI’s path to the world of 
cinema. HUI’s early films were a significant 
impetus behind the Hong Kong New Wave, 
and her works embodied humanist concerns 
from the very beginning. After turning her 
camera on the people of Hong Kong for over 
forty years, the camera turns back on her 
and gives us a glimpse into the mind of one 
of Hong Kong’s most beloved filmmakers.

Ann HUI is een legende in de Hong Kong 
filmindustrie. In 2020 won zij op het Venice 
International Film Festival de Gouden Leeuw 
voor Lifetime Achievement, maar met haar 
70 jaar is Ann HUI nog niet van plan om te 
stoppen. De documentaire is gefilmd door Lim 
Chung MAN, een artistiek directeur waar HUI 
al lang mee samenwerkt, en volgt HUI’s pad de 
filmwereld in. Haar eerste werken gaven een 
belangrijke impuls aan de Hong Kong New 
Wave en van meet af aan kaarten HUI’s werken 
humanistische onderwerpen aan. Na 40 jaar 
haar camera te laten schijnen op Hong Kong, 
toont de camera nu Hui zelf en geeft de kijker 
een inkijkje in het hoofd van een van Hong 
Kong’s meest geliefde filmmakers.

DIRECTOR: Lim Chung MAN
CAST: Ann HUI, Fruit CHAN, Hsiao-hsien HOU, Josephin SIAO, Andy LAU, Tsui HARK, Nansun SHI   

Hong Kong | 2020 | 118  min | Documentary 
Cantonese, Mandarin | Subs: Eng.
Friday 13 March 19:00, Rialto VU

Saturday 14 March 11:30, Studio/K

Director: Lim Chung MAN, 1968, Hong Kong
Films as art director: JULY RHAPSODY (2002), THE GOLDEN ERA (2014),
OUR TIME WILL COME (2017), KEEP ROLLING (2020)
Keep Rolling (2020) is his directorial debut.

KEEP ROLLING  好好拍電影

Dutch premiere
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The dark side of politics takes center stage in 
Sung-hyun BYUN’s riveting political drama. 
Dreaming of changing the world, campaign 
strategist Chang-dae Seo takes part in 
Woon-bum Kim’s campaign to become 
president. To resist the current ruling party, 
Seo adopts an aggressive propaganda 
campaign and turns Kim into the strongest 
candidate in the opposition. But a conflict 
between Seo and Kim on the morality of 
their tactics divides them, jeopardizing the 
success of their campaign while the ruling 
party secretly contacts Seo and gives him a 
tempting offer.

De duistere kant van de politiek staat 
centraal in het meeslepende politieke drama 
van Sung-hyun BYUN. Campagnestrateeg 
Chang-dae Seo droomt ervan de wereld te 
veranderen en neemt deel aan Woon-bum 
Kim’s presidentscampagne. Om de huidige 
regeringspartij weerstand te bieden, voert Seo 
een agressieve propagandacampagne en wordt 
Kim plots de sterkste kandidaat in de oppositie. 
Maar een conflict tussen Seo en Kim over de 
moraliteit van hun tactieken verdeelt hen, wat het 
succes van hun campagne drastisch in gevaar 
brengt. Tegelijkertijd neemt de regerende 
partij in het geheim contact op met Seo en doet 
hem een wel heel verleidelijk aanbod.

DIRECTOR: Sung-Hyun BYUN
CAST: Kyung-gu SOL, Sun-kyun LEE, Jae-myung YOO, Woo-Jin JO

South Korea | 2022 | 123 min | Drama 
Korean | Subs: Eng.

Friday 13 May 21:40, Studio/K

Director: Sung-hyun BYUN, 1980, South Korea
Films: THE BEAT GOES ON (2012), WHATCHA WEARIN’? (2012), 
THE MERCILESS (2017)

KINGMAKER 킹메이커

Based on the beloved 1980s TVRI series 
“Losmen”, this new reboot puts the Broto 
family in the modern setting of the 2020s. 
The Bu Broto Inn is a famous family-friendly 
bed and breakfast in Yogyakarta, managed 
by Pak Broto and Bu Broto alongside their 
children Pur, Sri, and Tarjo. Behind the warmth 
and success of the establishment, conflicts 
slowly arise between the generations and 
create rifts in the family. Their conflicts reach 
a breaking point when a scandal suddenly 
hits and the family must overcome their 
disagreements to face the challenges ahead.

Deze reboot van de in de jaren ‘80 in Indonesië 
populaire serie “Losmen” volgt de familie 
Broto in een hedendaagse context, waarin 
zij hun bed & breakfast lopende proberen 
te houden terwijl de familie uitgedaagd 
wordt door onderlinge meningsverschillen. 
De Bu Broto Inn is een bed en breakfast in 
Yogyakarta onder leiding van Pa en Ma Broto 
tezamen met hun kinderen Pur, Sri en Tarja. 
Achter de warmte en het succes van de bed 
& breakfast sluimeren conflicten tussen de 
verschillende generaties die voor tweespalt 
zorgen. Wanneer een schandaal de zaak 
bedreigt moeten de partijen hun verschillen 
opzij zetten om deze uitdaging aan te gaan.

Director: Ifa ISFANSYAH, 1979, Indonesia
Films: THE DANCER (2011)
Director: Eddie CAHYONO, 1977, Indonesia
Films: SITI (2014)
Awards: Jogja-NETPAC Asian Film Festival - Best Performance 
(Putri MARINO)

LOSMEN BU BROTO
DIRECTORS: Ifa ISFANSYAH, Eddie CAHYONO

CAST: Mathias MUCHUS, Maudy KOESNAEDI, Maudy AYUNDA, Putri MARINO
Indonesia | 2020 | 113 min | Drama 

Indonesian | Subs:  Eng.
Thursday 12 May 18:45, Studio/K | Friday 13 May 19:00, Studio/K
Saturday 14 May 13:45, Studio/K | Sunday 15 May 16:40, Studio/K

Dutch premiere International premiere
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Awarded Best Picture and Best Actor at the 
44th Japan Academy Film Prize, MIDNIGHT 
SWAN centers around Nagisa, a transgender 
nightclub performer in Tokyo. One day, 
she is abruptly asked to take in her young 
niece Ichika, who has been neglected by her 
mother. Living with Ichika proves uneasy at 
first, but when Ichika joins a trial lesson at 
a ballet studio, she astonishes the teacher 
and Nagisa with her talent. Realizing Ichika’s 
potential, Nagisa helps Ichika pursue her 
dreams and passions, and a familial bond 
between them begins to grow. 

Bekroond met de prijs voor Beste Film en Acteur 
tijdens de 44e editie van de Japan Academy 
Film Prize, draait het in MIDNIGHT SWAN om 
Nagisa, een transgender nachtclubartiest 
uit Tokio. Uit het niets wordt ze plotsklaps 
gevraagd om haar jonge nichtje Ichika, dat door 
haar moeder is verwaarloosd, in huis te nemen. 
Leven met Ichiki is aanvankelijk behoorlijk 
ongemakkelijk, maar wanneer ze meedoet aan 
een proefles ballet verandert dat hun relatie 
volkomen. De jonge Ichika imponeert vriend en 
vijand met haar talent en Nagisa is zich bewust 
van haar potentieel. Ze probeert haar nichtje 
goed mogelijk te helpen om haar dromen en 
passies te verwezenlijken, wat leidt tot een 
bijzonder familiale band tussen de twee.

Director: Eiji UCHIDA, 1971, Brazil
Films: GRATEFUL DEAD (2014), LOWLIFE LOVE (2015), LOVE FOR SALE 
(2017), THE NAKED DIRECTOR (NETFLIX SERIES 2019)
Awards: Udine - Golden Mulberry; Japan Academy Film Prize - Best 
Picture, Best Actor

MIDNIGHT SWAN ミッドナイトスワン
DIRECTOR: Eiji UCHIDA

CAST: Tsuyoshi KUSANAGI, Misaki HATTORI, Asami MIZUKAWA, Tomorowo TAGUCHI 
Japan | 2020 | 124 min | Drama, History 

Japanese | Subs: Eng.
Saturday 14 May 16:50, Studio/K

Content warning: contains scenes of sexual violence, suicide, and gender dysphoria.
Let op: bevat scènes van seksueel geweld, zelfmoord en genderdysforie.

On February 1, 2021, a military coup erupted 
in Myanmar and sparked nationwide 
protests and civil disobedience. Following 
the violent repression and imprisonment of 
thousands of peaceful protesters, there is 
now growing armed resistance against the 
junta. Composed of short films by ten young, 
anonymous Burmese filmmakers, this hybrid 
documentary moves between mobile phone 
footage from citizen journalists and fictional 
stories that speak an urgent truth. At a time 
when Myanmar has almost disappeared 
from world news, MYANMAR DIARIES is a 
pressing reminder of the repression and 
resistance that remain an everyday reality.

MYANMAR DIARIES bestaat uit korte films 
van tien anonieme Birmese filmmakers 
en burgerjournalistieke beelden die de 
brutaliteit van de junta en het moedige verzet 
vastleggen. Het laat de ontwikkeling zien 
vanaf de militaire staatsgreep op 1 februari 
2021. Na landelijke protesten, burgerlijke 
ongehoorzaamheid en gewelddadige 
repressie waarbij duizenden vreedzame 
demonstranten werden opgesloten is er nu 
een groeiend gewapend verzet tegen de 
junta. MYANMAR DIARIES is een urgente film 
in een tijd waarin Myanmar wereldwijd bijna 
uit het nieuws is verdwenen.

A group of young Burmese filmmakers continue their work – as an act of creative resistance 
against the military regime. The group has chosen to remain anonymous for their own 
safety, as thousands are being arrested and murdered for resisting the military regime.

Awards: Berlinale Documentary Award, Amnesty International Film Award

MYANMAR DIARIES
DIRECTOR: The Myanmar Film Collective

 Myanmar, Netherlands, Norway | 2022 | 70 min | Documentary 
Burmese | Subs: Eng.

Wednesday 11 May 16:50, Studio/K
Sunday 15 May 18:45, Rialto De Pijp

Dutch premiere Dutch premiere
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Theatre

15:40 - 17:00

Ripples of Life
16:35 - 18:45

Mein 
Vietnam

17:15 - 18:30

Losmen Bu Broto
19:00 - 21:25

Anita
18:45 - 21:10

Kingmaker
21:40 - 23:50

Belle
21:00 - 23:10

Snakehead
23:25 - 01:20

Missing
23:00 - 01:10

Dear Tenant
19:00 - 21:15

Till We Meet Again
21:15 - 23:30

City of 
Lost Things
21:00 - 22:40

One Second 
Champion

19:15 - 21:00

Losmen Bu Broto
13:45 - 16:10

City of 
Lost Things
11:45 - 13:30

Secrets 
of 1979

16:30 - 18:10

Keep Rolling
11:30 - 13:40

Love after Love
14:00 - 16:30

Midnight Swan
16:50 - 19:00

90 seconds
16:00-17:00
Studio/K

If there nothing 
to hide

20:00-22:00
Studio/K

Lan Yu 
20 Years 

On …
20:30-21:15

Reading 
My Panties...
16:00-17:30 
Studio/K

 Bamboo
Theatre

15:15 - 16:35

FilmLAB Pitch 
sessions

16:00-18:00 
Studio/K

Panel: Placing Asia on 
the World Map

14:30-16:30 
Studio/K

Ik Azie  x 
Mein Vietnam

19:30-21:30 
OBA

Karaoke
22:00-01:00 

Competition Official Selection Diaspora Side Event
All films have ENGLISH subtitles.

Screening time and venues are subject to change.  
Please refer to cinemasia.nl to find out more.

Whether the 
Weather Is Fine

19:00 - 20:55

Queer Asian 
Tea & Tai-Chi
11:00-12:30 
Studio/K

LGBTQ+ Event



32 33

How much difference can one second make? 
That is the premise behind ONE SECOND 
CHAMPION. Born with the “gift” of seeing 
one second into the future, a single father 
spends his days working in a bar, unable to 
take good care of his son. He reluctantly 
accepts a boxing trainer’s advice to use his 
power in the boxing ring, sending him on 
a journey that will test his physical skills, 
parental role, and personal values. A thrilling 
addition to the boxing genre mixed with a 
dash of fantasy, ONE SECOND CHAMPION 
will have you rooting and cheering for the 
underdog.

Hoeveel verschil kan een seconde maken? 
Dat is de hypothese achter ONE SECOND 
CHAMPION. Een alleenstaande vader die 
geboren is met de gave om een seconde 
in de toekomst te kunnen kijken, werkt in 
een bar en worstelt om goed voor zijn zoon 
te kunnen zorgen. Met tegenzin aanvaardt 
hij het advies van een bokstrainer om 
zijn kracht in de boksring te gebruiken. 
Dit stelt hem voor fysieke uitdagingen, 
opvoedvraagstukken en laat hem zijn 
persoonlijke waarden onderzoeken. ONE 
SECOND CHAMPION is een vermakelijke 
toevoeging aan het boksgenre met een 
vleugje fantasie die je laat juichen en hopen 
voor de underdog.

Director: Sin-Hang CHIU, 1983, Hong Kong
Films: VAMPIRE CLEANUP DEPARTMENT (2017)
Awards: Hong Kong Film Directors’ Guild 2020 - Best Actor; Hong Kong Film 
Critics Society - Recommended Film of 2020; Hong Kong Scriptwriters’ 
Guild 2020 - Recommended Script of the Year, Best Role Performance

ONE SECOND CHAMPION 一秒拳王
DIRECTOR: Sin-hang CHIU

CAST: Endy CHOW, Sin-hang CHIU, Chanon SANTINATORNKUL, Min-chen LIN
Hong Kong | 2020 | 98 min | Drama, Sports, Fantasy

Cantonese, Mandarin, English | Subs: Eng.
Saturday 14 May 19:15, Studio/K 
Sunday 15 May 12:30, Rialto VU

Dina runs away with her teenage daughter 
Laura after her abusive husband Gion is 
imprisoned. However, when the Indonesian 
government releases a number of prisoners 
to combat the spread of COVID-19 in 
penitentiaries, Gion is released, forcing Dina 
and Laura to run once again. In their new 
hiding place in a remote villa, they live each 
day in paranoia and suspicion. A stranger 
shows up at a villa nearby, heightening the 
mystery of what lies ahead for the mother 
and daughter.

Nadat haar misbruikende echtgenoot Gion de 
gevangenis in moet, vlucht Dina samen met 
haar tienerdochter Laura. Wanneer hij en een 
aantal andere gevangenen vrijkomen tijdens 
de Covid-19 pandemie, een maatregel van de 
Indonesische regering om de verspreiding 
van Covid-19 in gevangenissen tegen te gaan,  
worden moeder en dochter gedwongen weer 
op de vlucht te slaan. Ze duiken onder in een 
afgelegen villa waar ze geteisterd worden 
door paranoia en achterdocht. Wanneer een 
onbekende opduikt in een nabijgelegen villa 
is het de vraag wat dit betekent voor moeder 
en dochter.

Director: Riri RIZA, 1970, Indonesia 
Films: WHAT’S UP WITH LOVE? (2002), THE RAINBOW TROOPS (2008), 
THE DREAMER (2009), ATHIRAH (2016),  GLORIOUS DAYS (2019)

PARANOIA
DIRECTOR: Riri RIZA

CAST: Nirina ZUBIR, Nicholas SAPUTRA, Caitlin NORTH-LEWIS, Lukman SARDI
Indonesia | 2021 | 126 min | Drama, Thriller 

Indonesian | Subs: Eng.
Tuesday 11 May 21:15, Studio/K | Saturday 14 May 21:45, Rialto VU

Sunday 15 May 16:30, Studio/K

Dutch premiere Dutch premiere
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In the summer of 1979, Bing-kuan asks her 
college friend Shu-lan to help out on her 
family’s banana plantation. As time goes by, 
the two girls secretly develop a romantic 
relationship. They later decide to volunteer 
at the Formosa Magazine to promote 
freedom of expression, but their budding 
relationship is threatened as the Kuomintang 
regime seeks to suppress dissident voices. 
Set amidst Taiwan’s period of martial law, 
SECRETS OF 1979 intertwines the personal 
with the political and tells a story of youthful 
romance in turbulent times.

In de zomer van 1979 vraagt Bing-kuan haar 
studievriend Shu-lan om te helpen op de 
bananenplantage van haar familie. Naarmate 
de tijd verstrijkt, ontwikkelen de twee meisjes 
in het geheim een romantische relatie. Ze 
besluiten later om vrijwilligerswerk te doen 
bij Formosa Magazine om de vrijheid van 
meningsuiting te bevorderen, maar hun 
ontluikende relatie wordt bedreigd als het 
Kuomintang-regime dissidente stemmen 
probeert te onderdrukken. Secrets of 1979 
speelt zich af tijdens de periode van beleg in 
Taiwan en verweeft het persoonlijke met het 
politieke en vertelt een verhaal van jeugdige 
romantiek in turbulente tijden.

Director: Zero CHOU, 1969, Taiwan
Films: SPIDER LILIES (2007), DRIFTING FLOWERS (2008), WAVE 
BREAKER (2009), RIPPLES OF DESIRE (2012)

SECRETS OF 1979 弓蕉園的秘密
DIRECTOR: Zero CHOU

CAST: Yuu CHEN, Daphne LOW, Sean SUN, Yu-Ting HSU
Taiwan | 2021 | 90 min  | Drama 

Mandarin | Subs:  Eng.
Saturday 14 May 16:30, Studio/K
Sunday 15 May 14:45, Rialto VU

From Taiwanese novelist-turned-filmmaker 
Giddens KO comes a new fantasy romance that 
spans the worlds of the living and the dead. 
When Ah-lun is struck dead by lightning, he 
goes to the underworld but has no memory 
of his previous life. He teams up with Pinky 
and trains to become a God of Love. His job 
is to bind countless people together with red 
strings, but he also takes this opportunity 
to find out what happened to him during his 
mortal life. One night, Ah-lun’s memories 
suddenly come flooding back and he’ll have 
to face his biggest task yet: tie the red string 
on the love of his life that will separate them 
forever.

De van schrijver omgetoverde filmmaker Giddens 
KO is terug met een nieuw fantasyroman die de 
werelden van de levende en de doden verbindt. 
Wanneer Ah-lun door de bliksem wordt getroffen, 
wordt hij wakker in de onderwereld zonder 
herinneringen aan zijn vorige leven. Samen 
met Pinky traint hij om de God van de Liefde te 
worden en is het zijn taak om, met behulp van 
rode touwtjes, mensen aan elkaar te binden. Hij 
probeert ook  er achter te komen wat er met hem 
is gebeurd tijdens zijn vorige leven. Op een nacht 
komen de herinneringen van Ah-lun bovendrijven 
en moet hij zijn belangrijkste taak tot dan toe 
onder ogen zien: het binden van een rood touwtje 
aan de liefde van z’n leven wat hen voor eens en 
voor altijd van elkaar zal scheiden.

DIRECTOR: Giddens KO 
CAST: Kai KO, Vivian SUNG, Gingle WANG
Taiwan | 2021 | 128 min | Fantasy, Romance 

Mandarin | Subs: Eng.
Thursday 14 May 21:15, Studio/K

Director: Giddens KO, 1978, Taiwan
Films: YOU ARE THE APPLE OF MY EYE (2011), KUNG FU (2015), MON MON 
MON MONSTERS (2017)
Awards: Golden Horse - Best Sound Effects, Best Makeup & Costume 
Design, Best Visual Effects

TILL WE MEET AGAIN 月老

Dutch premiere Dutch premiere
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ASCENSION is an impressionistic portrait 
of China’s industrial supply chain that 
reveals the country’s growing class divide 
through staggering observations of labor, 
consumerism, and  wealth. Structured in three 
parts, the documentary ascends through the 
levels of the capitalist structure: workers 
running factory production, the middle 
class training for and selling to aspirational 
consumers, and the elites reveling in a new 
level of hedonistic enjoyment. In traveling 
up the rungs of China’s social ladder, we see 
how each level supports and makes possible 
the next while recognizing that the “Chinese 
Dream” remains an elusive fantasy for most.

ASCENSION is een impressionistisch portret 
van China’s industriele keten die de groeiende 
klassenverdeling blootlegt door onthutsende 
observaties van arbeid, consumptie en 
rijkdom. De documentaire is in drie delen 
opgedeeld en daalt daarmee af door de lagen 
van de kapitalistische structuur: arbeiders 
die de fabrieksproductie draaiende houden, 
de middenklasse die producten leert te 
verkopen aan potentiele afnemers en de elite 
die opgaat in hun hedonistische vermaak. We 
krijgen inzicht in de Chinese sociale ladder 
en hoe elke laag de volgende ondersteunt en 
mogelijk maakt, terwijl de ‘Chinese droom’ 
voor velen buiten bereik blijft.

Director: Jessica KINGDON, USA
Films: COMMODITY CITY (SHORT 2017), IT’S COMING! (SHORT 2020)
Awards: Tribeca - Best Documentary Feature

ASCENSION 登楼叹 
DIRECTOR: Jessica KINGDON

USA | 2021 | 97 min | Documentary 
Mandarin | Subs: Eng.

Wednesday 11 May 19:00, Studio/K
Sunday 15 May 16:30, Rialto De Pijp

De Diaspora-sectie van het Panorama-
programma vestigt de aandacht op de 
perspectieven van diaspora en migranten, 
van Aziaten die binnen en buiten de grenzen 
van Azië rondzwerven tot degenen die van 
buitenaf terugkijken op ‘thuis’.

The Diaspora section of the Panorama 
programme draws attention to diasporic and 
migrant perspectives, from Asians roaming 
within and beyond the borders of Asia to those 
looking back at “home” from the outside.
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Lin only talks of the breakup once, at 
lunch with her friend in Japan, where 
her installation is being shown. It goes 
unmentioned when she visits her parents 
back in China or stays with her friend in 
Hong Kong. Most of the time she’s alone, 
structuring the film around her quiet 
solitude and contemplative gazes. Lin is a 
filmmaker and often on the move. On trains 
or in cars, she watches different landscapes 
pass before her, snowy mountains, neon 
cityscapes, and misty plains. In Song FANG’s 
tender drama, produced by Jia ZHANGKE, 
landscapes harbor feelings and create a 
world where looking and feeling go hand in 
hand.

Slechts één keer praat Lin met een vriend in 
Japan, waar haar werk tentoongesteld wordt, 
maar zwijgt er vervolgens over wanneer ze 
haar familie in China bezoekt of wanneer ze bij 
een vriend logeert. Het gros van de tijd is ze 
alleen en richt de film zich op haar eenzame en 
contemplatieve blikken. Lin is een filmmaker 
en vaak onderweg; in treinen of in auto’s ziet 
ze de landschappen aan haar voorbij trekken. 
Van besneeuwde bergtoppen tot neon-
verlichte stadsgezichten en uitgestrekte 
mistige vlaktes. In dit tedere drama van Song 
FANG, geproduceerd door Jia ZHANGKE, 
herbergen landschappen gevoelens en 
creëren ze een wereld waarin kijken en voelen 
hand in hand gaan.

Director: Fang SONG, China
Films: GOODBYE (SHORT 2008), MEMORIES LOOK AT ME (2012)
Awards: Berlinale - CICAE Art Cinema Award

THE CALMING 平静
DIRECTOR: Fang SONG

CAST: Qi XI, Ye YUZHU, Dijin SONG, Makiko WATANABE
China | 2021 | 93 min | Drama 

Mandarin, English, Japanese | Subs: Eng.
Thursday 12 May 17:20, Studio/K

Bay and Tam are a Vietnamese couple who have 
been living in Germany for thirty years. They 
work as office cleaners by night and spend their 
time online in the day, maintaining a virtual 
connection to their homeland through Skype 
and karaoke chat rooms. But when a storm 
destroys their house in Vietnam, their virtual 
bubble bursts and their different priorities 
become evident. Bay sees her future forming 
in Germany, especially with the anticipated 
birth of her grandchild, while for Tam it 
becomes more important than ever to focus on 
his family in Vietnam. An elegant and moving 
illustration of diasporic life, MEIN VIETNAM 
captures the uncertainty of belonging and the 
feeling of being torn between two homes.

Bay en Tam zijn een Vietnamees koppel en 
wonen al 30 jaar in Duitsland. ‘s Nachts maken 
ze kantoren schoon en overdag spenderen ze 
hun tijd online om een virtuele connectie met 
hun thuisland te maken via Skype en Karaoke 
chatrooms. Wanneer hun huis in Vietnam 
door een storm wordt verwoest, barst hun 
virtuele bubbel en worden hun uiteenlopende 
prioriteiten zichtbaar. Bay ziet een toekomst in 
Duitsland voor haar, zeker nu er een kleinkind 
verwacht wordt, terwijl Tam zich graag op hun 
familie in Vietnam wil richten. MEIN VIETNAM 
is een elegante en ontroerende illustratie van 
een leven in diaspora, waarbij je thuis voelen 
onzekerheid en wroeging met zich meebrengt.  

Director: Hien Mai THI, Vietnam 
Films: MEIN VIETNAM (2020) is her first cinematic work
Director: Tim ELLRICH, Germany
Films: THE QUIET ZONE (SHORT 2019), SARA THE DANCER (SHORT 2017)
Awards: First Steps Award - German Newcomer Award, Hot Docs - Top 20 
Audience Favorites

MEIN VIETNAM
DIRECTOR: Hien Mai THI, Tim ELLRICH

Germany, Austria | 2020 | 70 min | Documentary 
Vietnamese | Subs: Eng.

Friday 13 May 17:15, Studio/K
Friday 13 May 19:30, OBA Oosterdok

Dutch premiere Dutch premiere
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Sister Tse comes from China to New York 
through a human smuggler known as a 
snakehead. She gains favor with the matriarch 
of the crime family and rises through the ranks 
quickly, but success is not the only reason she 
came to America. Soon, Tse must reconcile 
her personal success with her family ties and 
ask what she is willing to sacrifice to be here. 
Inspired by the true story of human smuggler 
Sister Ping, Evan Jackson LEONG’s first 
narrative feature is an exciting story of survival 
and resilience set in the underworld of New 
York City’s Chinatown.

Zuster Tse belandt van China in New York 
door een mensensmokkelaar die bekend 
staat als Snakehead. Al snel weet ze 
zichzelf op te werken binnen de criminele 
familie door de matriarch te bekoren, maar 
succes is niet de enige reden dat Tse naar 
Amerika is gekomen. Al snel moet zij haar 
persoonlijke succes verenigen met haar 
familiebanden en afwegen wat het haar 
waard is om in Amerika te blijven. Deze 
eerste speelfilm van Evan Jackson LEONG, 
is gebaseerd op het waargebeurde verhaal 
van mensensmokkelaar Zuster Ping over 
overleven en veerkacht en speelt zich af in 
Chinatown in New York City.

Director: Evan Jackson LEONG, USA
Films: 1040: CHRISTIANITY IN THE NEW ASIA (2010), LINSANITY (2013) 

SNAKEHEAD
DIRECTOR: Evan Jackson LEONG

CAST: Shuya CHANG, Jade WU, Sung KANG
USA | 2021 | 89 min | Crime, Action, Thriller 

English | Subs: Eng.
Friday 13 May 23:25, Studio/K
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Het Masters-programma bevat nieuw werk en 
gerestaureerde klassiekers van gevestigde 
auteurs van de Aziatische cinema, wiens 
torenhoge aanwezigheid het voortouw heeft 
genomen om de Aziatische cinema tot een 
wereldwijd fenomeen te maken.

The Masters programme features new works 
and restored classics from established 
auteurs of Asian cinema, whose towering 
presence have led the way in making Asian 
cinema a global phenomenon.

Dutch premiere
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An essential work of Hong Kong queer 
cinema, Stanley KWAN’s LAN YU is a poignant 
portrait of a relationship filled with passion 
and deception, yearning and regret. Meant 
merely as a diversion from his countless one-
night stands, Handong’s sexual relationship 
with Lan Yu, a young college boy, turns 
unexpectedly into something deeper. 
Undeterred by Handong’s promiscuity and 
impulsive marriage, Lan Yu’s devotion to 
Handong cannot escape its unforgiving 
fate. Celebrating its 20th anniversary with 
a brand new re-release, Kwan’s adaptation 
of an anonymous Chinese internet novel is a 
tale of heartbreak and loss of the love that 
might have been.

Stanley KWAN’s LAN YU is een queer cinema 
klassieker en een schrijnend portret van een 
onverwachte relatie tussen twee mannen die 
gevuld is met passie, bedrog, verlangen en spijt. 
Op zoek naar iets anders dan zijn eindeloze one-
night stands ontwikkelt Handong een seksuele 
relatie en onverwacht ook iets diepers met 
Lan Yu, een jonge student. Lan Yu blijft trouw 
aan Handong ondanks diens promiscuïteit 
en impulsieve huwelijk, des te tragischer hun 
uiteindelijke lot. Deze re-release viert het 20 
jarige bestaan van deze film. LAN YU is een 
adaptatie van een Chinees verhaal dat in 1998 
anoniem op internet verschenen is, een verhaal 
van hartzeer en het verlies van een liefde die 
had kunnen zijn.

Director: Stanley KWAN, 1957, Hong Kong
Films: ROUGE (1987), RED ROSE WHITE ROSE (1994), HOLD YOU TIGHT 
(1997), EVERLASTING REGRET (2005), SHOWTIME (2010), FIRST NIGHT 
NERVES (2018)

LAN YU  藍宇
DIRECTOR: Stanley KWAN

CAST: Jun HU, Ye LIU, Jin SU
China, Hong Kong | 2001 | 86 min | Drama 

Mandarin | Subs: Eng.
Thursday 12 May 19:00, Rialto VU

Sunday 15 May 11:30, Studio/K

In Ann HUI’s latest period piece, an 
adaptation of Eileen Chang’s first published 
short story, Ge Weilong, a young girl from 
Shanghai, travels to Hong Kong in pursuit 
of her education. In order to pay for her 
studies, she asks her aunt, Mrs. Liang, for 
help. Mrs. Liang is leading a shady life and 
Weilong gradually becomes her aunt’s 
puppet in a game of luring rich and powerful 
men. As it happens, Weilong gets genuinely 
attracted to playboy George Chiao, whose 
aim is to marry a wealthy girl to maintain his 
own high-end class lifestyle.

LOVE AFTER LOVE is Ann HUI’s meest 
recente film en een adaptatie van Eileen 
Chang’s eerste korte verhaal, waarin Ge 
Weilong, een jonge vrouw uit Shanghai naar 
Hong Kong afreist voor onderwijs. Om voor 
haar studie te kunnen betalen, vraagt ze 
haar tante mevrouw Liang om hulp. Mevrouw 
Liang leidt een duister leven en langzaamaan 
wordt Weilong haar tante’s pop in een 
web van aanlokkelijke rijke en machtige 
mannen. Ondertussen voelt Weilong zich 
aangetrokken tot Playboy George Chiao, die 
van plan is om met een rijke vrouw te trouwen 
om zijn high-end levensstijl te financieren.

Director: Ann HUI, 1947, Hong Kong
Films: THE SECRET (1979), THE STORY OF WOO VIET (1981), LOVE IN A 
FALLEN CITY (1984), THE ROMANCE OF BOOK AND SWORD (1987), SONG 
OF THE EXILE (1990), ORDINARY HEROES (1999), THE WAY WE ARE (2008), 
NIGHT AND FOG (2009), A SIMPLE LIFE (2011), OUR TIME WILL COME (2017)

LOVE AFTER LOVE 第一炉香
DIRECTOR: Ann HUI 

CAST: Sandra MA, Faye YU, Eddie PENG
China | 2020 | 144 min | Drama 

Mandarin | Subs: Eng.
Thursday 12 May 16:00, Studio/K  | Friday 13 May 21:30, Rialto VU

Saturday 14 May 14:00, Studio/K  | Saturday 14 May 16:00, Rialto De Pijp

Dutch premiere Dutch premiere
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An unexpected love triangle, a failed seduction, 
and a chance encounter with the past set the 
stage for a triptych of stories about women 
navigating relationships in modern Japan. In 
one story, a young woman realizes that her best 
friend’s new flame might be her ex. In another, 
a disgruntled student plots to use his friend-
with-benefits to lure his college professor 
into a seduction trap. Finally, a woman’s 
unanticipated run-in with an old friend stirs 
feelings neither had the chance to properly 
say. As with the critically acclaimed “Drive My 
Car”, director Ryusuke HAMAGUCHI builds 
scenes with mesmerizing dialogue, weaving a 
tale as playfully charming as it is deeply human.

Een onverwachte liefdesdriehoek, een mislukte 
verleiding en een toevallige ontmoeting met het 
verleden vormen het toneel voor een drieluik 
over vrouwen die navigeren door relaties in het 
moderne Japan. In één verhaal realiseert een 
jonge vrouw zich dat de nieuwe vlam van haar 
beste vriendin haar ex zou kunnen zijn. In een 
andere beraamt een ontevreden student een 
plan om zijn friends-with-benefits te gebruiken 
om zijn docent in een verleidingsval te lokken. 
Ten slotte wekt de onverwachte ontmoeting 
van een vrouw met een oude vriend gevoelens 
op die ze nooit hebben kunnen uitten. 
regisseur HAMAGUCHI bouwt scènes met een 
betoverende dialoog en weeft hij een verhaal 
dat even speels charmant als diepmenselijk is.

Director: Ryusuke HAMAGUCHI, 1978, Japan
Films: SOLARIS (2007), THE DEPTHS (2010), HAPPY HOUR (2015), ASAKO (2018)
Awards: Berlinale - Silver Bear Grand Jury Prize 
Hamaguchi won the Oscar 2022 for Best International Feature Film for DRIVE 
MY CAR

WHEEL OF FORTUNE AND FANTASY  偶然と想像
DIRECTOR: Ryusuke HAMAGUCHI

CAST: Kotone FURUKAWA, Ayumu NAKAJIMA, Hyunri, Kiyohiko SHIBUKAWA, Katsuki MORI
Japan | 2021 | 121 min |  Drama 

Japanese | Subs: Eng.
Wednesday 11 May 18:45, Studio/K | Wednesday 12 May 21:40, Studio/K

Sunday 15 May 16:45, Rialto VU

Two families grow up together in the 1980s 
during the revolutionary reforms in China, 
but they part ways after the loss of a child 
in a tragic accident. In the midst of a rapidly 
changing country, families, friendships, love 
and fate all appear to be subject to change. 
Although the two families have grown apart 
after all these years, their search for the 
truth and urge to come to terms with the 
tragedy has always remained the same. 
Sometimes, however, it can take a lifetime 
to be ready to say goodbye.

Twee gezinnen groeien vanaf de jaren 
’80 samen op tijdens de revolutionaire 
hervormingen in China. Hun wegen scheiden 
na het verlies van een kind tijdens een 
tragisch ongeluk. Te midden van een land in 
ontwikkeling blijken families, vriendschappen, 
liefde en het lot ook aan veranderingen 
onderhevig te zijn. Hoewel de beide gezinnen 
na al die jaren uit elkaar zijn gegroeid, is hun 
zoektocht naar de waarheid en drang naar 
verwerking van de tragedie altijd hetzelfde 
gebleven. Soms kan het echter een leven lang 
duren voordat men klaar is om vaarwel te 
zeggen.

Director: Xiaoshuai WANG, 1966, China
Films: THE DAYS (1993), DRIFTERS (2003), SHANGHAI DREAMS (2005), 
CHONGQING BLUES (2010), 11 FLOWERS (2011), RED AMNESIA (2014)
Awards: Berlinale - Silver Bear for Best Actor (WANG Jingchun), Silver Bear 
for Best Actress (YONG Mei)

SO LONG, MY SON 地久天长
DIRECTOR: Xiaoshuai WANG

CAST: Jingchun WANG, Mei YONG, Xi QI, Yuan WANG
China | 2019 | 185 min | Drama 

Mandarin | Subs: Eng.
Sunday 15 May 12:45, Rialto De Pijp

Dutch premiere
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SIDE EVENTS

LGBTQ+ Community Programme

All programmes are free, except “CinemAsia 
x OBA: Ik, Azië x MEIN VIETNAM.” You can 
purchase the tickets through the OBA’s 
website. Please check our website and social 
media channels for more information. 

Alle activiteiten zijn gratis, behalve 
“CinemAsia x OBA: Ik, Azië x MEIN VIETNAM.” 
U kunt de tickets kopen via de OBA’s website. 
Ga naar onze website en social media kanalen 
voor meer informatie.

Saturday 14 May | 11:00–12:30 | SK6
The past two years of the pandemic have been 
challenging for many in our community due 
to the increasingly blatant discriminations 
and attacks against the Asian community in 
the West. Such events can take a toll on our 
emotional wellbeing. For this reason, we’ve 
teamed up with our friends at OUT&ABROAD 
to organise a workshop to guide us through 
the different ways of caring for ourselves.

Zaterdag 14 mei | 11:00 - 12:30 uur | SK6 
Voor velen in de gemeenschap zijn de 
afgelopen 2 jaar uitdagend geweest mede door 
de oplopende discriminatie en bedreigingen 
tegen de Aziatische gemeenschap in het 
westen. Dat kan een effect hebben op ons 
emotioneel welzijn. Daarom hebben we de 
samenwerking opgezocht met onze vrienden 
van OUT&ABROAD voor een 
workshop die ons helpt beter 
voor onszelf te zorgen.

CinemAsia x OUT&ABROAD: Queer Mental Health and Self-Care Workshop

Thursday 12 May | 20:30–21:15, following the 
screening of LAN YU at 19:00 | Rialto VU
An essential work of Hong Kong queer cinema, 
Stanley KWAN’s LAN YU is a poignant portrait 
of two men’s unexpected relationship, in the 
turbulence of 1980’s Beijing. This conversation 
aims to discuss the legacy of the film, 20 
years after its release and its impact on the 
contemporary Chinese queer lives.

Donderdag 12 mei | 20:30 - 21:15, na de 
vertoning om 19:00 van LAN YU | Rialto VU
Stanley KWAN’s LAN YU is een queer cinema 
klassieker en een schrijnend portret van een 
onverwachte relatie tussen twee mannen die 
gevuld is met passie, bedrog, verlangen en spijt, 
tegen de achtergrond van Beijing in de jaren 
‘80. In dit gesprek bespreken we 
de impact van deze film, 20 jaar na 
dato, alsmede de impact die de film 
nog steeds heeft op queer mensen 
in China. 

CinemAsia x VU Pride: Lan Yu 20 Years On …

Friday 13 May | 22:00 — 01:00 | Studio/K
The annual Karaoke has been CinemAsia’s 
beloved tradition for years! Whether it’s pop 
classics, or K-pop hits, the party would not be 
complete without our fabulous host! So join us, 
and go wild with the beloved microphone!

Vrijdag 13 mei |  22:00 — 01:00 | Studio/K
De jaarlijkse Karaoke is al jaren de geliefde 
traditie van CinemAsia! Of het nu gaat om 
popklassiekers of K-pophits, het feest zou 
niet compleet zijn zonder onze fantastische 
gastheer! Dus doe mee, en ga los met de 
geliefde microfoon!

CinemAsia Karaoke
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Wednesday 11 May | 20.00-21.30 | SK4

“If there is nothing to hide” reflects on the 
existing structures of power and questions 
the notion of identities and roots. 

A screening with 3 short films made by Belle 
PHROMCHANYA (THOUGH THE MOUNTAINS 
DIVIDE, AND THE OCEANS ARE WIDE),  
Isabel Wang PONTOPPIDAN (BECOME 
THE DRAGON) and Hangfeng CHEN (AN 
INTERTWINED DREAM). The films will be 
followed by a Q&A, lead by moderator Stijn 
Deklerck.

ARTISTIC PROGRAMME

Sunday 15 May | 11:00–12:30 | SK6
Join our Queer Asian Tea: a casual gathering 
for our community, a potluck of subjects over 
snacks and tea where participants are invited to 
discuss issues that engage with the community 
with the help of our moderator Jiye Seong-Yu, 
co-founder of Asian Voices Europe. The session 
will start with a Tai-chi workshop, “Away with 
the Flow” with Jessie Yingying Gong with the 
aim to bring body awareness and collectivity 
through movement and flow of energy.

Zondag 15 mei | 11:00 - 12:30 uur | SK6
CinemAsia nodigt je uit voor Queer Asian 
Tea Time. Een laagdrempelige bijeenkomst 
voor iedereen in de community met een 
potpourri aan onderwerpen onder het genot 
van snacks en thee, waarbij deelnemers 
mogen voordragen waar zij het graag over 
willen hebben tijdens deze theetijd. Het 
gesprek wordt geleid door moderator Jiye 
Seong-Yu, medeoprichter van Asian Voices 
Europe. We beginnen de sessie met een Tai 
Chi Workshop, “Away with the flow” met Jessie 
Yingying Gong. Jessie nodigt je uit om meer 
in je lichaam te komen en samen te komen 
door beweging en energie.

Queer Asian Tea & Tai-Chi: Community Gathering

Sunday 15 May | 16:00–17:30 | SK6
“Reading My Panties” is an ongoing project 
consisting of a series of (maga)zines and 
pedagogical workshops for marginalised 
groups drawn on the theory of inter-
sectionality and queer feminism. Lu Lin is part 
of the Young Asian Leaders Community at 
SPACE, the youth department of Dona Daria.

Zondag 15 mei | 16:00 - 17:30 uur | SK6 
“Reading My Panties” is een voortdurend project 
bestaande uit een serie Zines en pedagogische 
workshops voor gemarginaliseerde groepen, 
gebaseerd op een intersectionele benadering 
en queer feminisme. Lu Lin maakt deel uit van 
de Young Asian Leaders Community bij SPACE, 
de jongeren afdeling van Dona Daria.
 
 

CinemAsia x Dona Daria: Reading My Panties Workshop with Lu Lin

10-15 May | Studio/K 
The concept of Qi - the flow of energy - is 
essential to Tai-chi practice. It is the language 
used to pinpoint how the internal arts feels 
– an imagined communication between the 
mind and the body.

10-15 mei | Studio/K 
Qi - de stroom van levensenergie- staat 
centraal in Taiji (Tai chi). Taiji geeft uitdrukking 
aan hoe het innerlijke landschap voelt en 
verbeeldt de communicatie tussen lichaam en 
geest.

Wednesday 11 May | 15.00-16.00 | SK4
We are screening 90-second films made 
during the COVID-19 lockdowns, expressing 
what these lockdowns meant for the 
filmmakers and their identity.

Woensdag 11 mei | 15.00-16.00 | SK4
We vertonen films van 90 seconden die 
gemaakt zijn tijdens de covid-19 lockdowns 
die uiting geven aan wat de lockdown betekent 
heeft voor de makers en hun identiteit.

Film Programme: 90 seconds

“If there is nothing to hide” reflecteert op 
bestaande machtsstructuren en stelt identiteit 
en afkomst in vraag. 

Het programma bestaat uit 3 korte films 
gemaakt door Belle PHROMCHANYA (THOUGH 
THE MOUNTAINS DIVIDE, AND THE OCEANS 
ARE WIDE),  Isabel Wang PONTOPPIDAN
(BECOME THE DRAGON) and Hangfeng CHEN 
(AN INTERTWINED DREAM). Na afloop van 
de films volgt een Q&A met de makers met 
moderator Stijn Deklerck. 

Short Film Programme: If There Is Nothing to Hide 无所遁形 

Ongoing Pop-Up Exhibition:: Away with the Flow 顺 气 自 然 
Jessie Yingying Gong (Intervention / Animation, NO sound)

Woensdag 11 mei | 20.00-21.30 | SK4
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M+
West Kowloon

Cultural District

Vind kapitaal. Start een gezin
Voel de adrenaline
Hong Kong. Een wereld vol mogelijkheden

Het West Kowloon Cultural District, een 
meer dan 40 hectare groot gebied langs 
de haven en één van de grootste centra 
van kunst, cultuur en entertainment in de 
wereld, maakt van Hong Kong het 
belangrijkste kunst- en culturele centrum 
van Azië. Het heeft al adembenemende 
architectuur: het Xiqu Centre, waar het 
hele jaar door Chinese opera wordt 
opgevoerd, het iconische M+, het eerste 
wereldwijde museum van hedendaagse 
visuele cultuur in Azië, en het Hong Kong 
Palace Museum (opening in 2022) dat 
schatten uit de Verboden Stad van Peking 
zal tentoonstellen. Met fietsvriendelijke 
promenades, huisdiervriendelijke parken, 
tal van binnen- en buitenlocaties voor 
optredens, theaters, kunstgalerijen en 
restaurants biedt Hong Kong een 
bruisende mix van kunst, cultuur, lifestyle 
en natuur. Zo profileert het zich als één 
van de meest leefbare, verbonden en 
gezinsvriendelijke steden op aarde.

brandhk.gov.hk

INDUSTRY PROGRAMME

Friday 13 May | 19:30 - 21:30 | OBA 
Oosterdok (Oosterdokskade 143)
After this special screening of MEIN 
VIETNAM we host a conversation 
between the documentary maker and 
guests from various migrant communities 
about shared experiences, and we explore 
the challenges and connections between 
these communities. Tickets will be 
available at www.oba.nl

From 6 May until 30 June you can visit the 
exhibition I, Asia at the OBA expo for free.

CinemAsia x OBA: Ik, Azië x MEIN VIETNAM

Thursday 12 May | 14.30-16.30 | SK4
The panel discusses the changes and trends 
in the media landscape, against the backdrop 
of the economic rise of Asia in the last 
decades and streaming services as the game 
changer for original content production 
and distribution worldwide. Achievements 
and learnings from collaborations between 
Europe and Asia in film productions will be 
shared to brainstorm what is essential to 
achieve cultural diversity and to place Asia 
on the world map, this time from an Asian 
perspective instead of within an Orientalist 
framework.

Donderdag 12 mei | 14.30-16.30 | SK4
Tijdens dit panel staan de veranderingen en 
trends in het medialandschap centraal, in een tijd 
waarin Azië in de afgelopen decennia economisch 
enorm gegroeid is  en streaming services het 
landschap voorgoed veranderd hebben ten 
overstaan van traditionele manieren van content 
productie en distributie. Prestaties en kennis 
voortgekomen uit samenwerkingen tussen 
Europa en Azië in film producties zal worden 
gedeeld om te brainstormen over wat de kern is 
van culturele diversiteit en om Azië op de kaart te 
zetten, deze keer vanuit een Aziatisch perspectief 
in plaats vanuit een Oriëntalistisch kader.  

Panel – Placing Asia on the World Map

Friday 13 May | 16.00-18.00 | SK4
CinemAsia selects young talent to pitch 
their ideas to an experienced panel of film 
industry professionals as a way to help them 
further within the field by providing tips 
and tricks and a network. If you are a Asian 
Dutch filmmaker with an authentic story to 
tell, register at filmlab@cinemasia.nl. We 
will select the most promising and exciting 
stories to be pitched during the festival. The 
pitch session is open to the public. For more 
information check www.cinemasiafilmlab.nl

Vrijdag 13 mei | 16.00-18.00 | SK4
CinemAsia selecteert nieuwe talenten die de 
gelegenheid krijgen om hun plan voor een (korte) 
film of serie te pitchen aan een panel van gevestigde 
professionals uit de filmindustrie. De feedback is 
bedoeld om het plan verder te helpen. Ben jij een 
filmmaker met een Aziatisch-Nederlandse achtergrond 
die een plan heeft voor een mooi authentiek filmverhaal 
– schrijf je in via filmlab@cinemasia.nl. We selecteren 
de meest belangwekkende plannen om gepitched 
te worden tijdens het festival. De pitch is openbaar 
en toegankelijk voor publiek. Zie voor meer details:  
www.cinemasiafilmlab.nl

CinemAsia FilmLAB Pitch session

Vrijdag 13 mei | 19:30 - 21:30 | OBA 
Oosterdok (Oosterdokskade 143)
Na afloop van deze speciale vertoning 
van MEIN VIETNAM gaan we in gesprek 
met de maker van de documentaire en  
gasten uit verschillende migranten-
gemeenschappen over gedeelde 
ervaringen, en onderzoeken we de 
uitdagingen en verbindingen in het 
contact tussen gemeenschappen. 
Tickets verkrijgbaar via www.oba.nl 

Van 6 mei tot 30 juni kun je de 
tentoonstelling Ik, Azië gratis bezoeken 
in OBA Oosterdok.
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During the weekend you can enjoy an added 
taste of Asia at Studio/K and Rialto VU. 
Multiple vendors will be selling the most 
delicious Asian snacks and meals. Feel free to 
taste the food to your heart’s content before 
or after a screening. Hang out with your 
friends and/or family and meet other Asian 
film lovers. 

More information about the food tickets and 
vendors will be announced on our official 
website: www.cinemasia.nl 

In het weekend proef je de smaak van Azië 
bij Studio/K en Rialto VU. Bij verschillende 
kraampjes koop je heerlijke Aziatische 
snacks en maaltijden. Neem de tijd om er 
van te genieten voor of na een filmvertoning. 
Gezellig je vrienden en/of familie en andere 
liefhebbers van Aziatische cinema.

Meer informatie over de food bazaar vind je 
binnenkort op onze officiële website 
www.cinemasia.nl

FOOD BAZAAR
Saturday 14 May & Sunday 15 May: 11:00 – 22:00

STUDIO/K - RIALTO VU PIN ONLY

Cineville pashouders kunnen gratis CinemAsia film festival vertoningen bezoeken. Én, als 
kaarthouder mag je naar 5 filmvertoningen een vriend(in) meenemen. Geldig voor de volgende 
films: Whether the Weather Is Fine | Taste | Ripples of Life | Missing | Bamboo Theatre

Meer info op www.cinemasia.nl |  www.cineville.nl | Geen online reservering.

Opens 30 minutes before the 
first screening

PIN only 
Ceintuurbaan 338
1072 GN Amsterdam
020 676 87 00 | rialtofilm.nl

Opens 30 minutes before the 
first screening

PIN only 
De Boelelaan 1111
1081 HV Amsterdam
020 598 44 66 | rialtofilm.nl

Opens 30 minutes before the 
first screening

PIN only 
Timorplein 62
1094 CC Amsterdam
020 692 0422 | studio-k.nu

Ticket purchase and reservations online through www.cinemasia.nl.

Regular

Stadspas blauwe ruit / 65+ pas 

Stadspas groene stip 

€11,00

€ 9,50

€ 9,00

€ 8,50

Makkie** 3

Student* / CJP

*only with valid student card
**only available for residents of Studio/K’s neighbourhood.

VENUES & TICKETS

€11,50

€ 8,50

€ 6,50

For all prices see www.cinemasia.nl.

Cineville cardholders can go to CinemAsia Film Festival screenings for free! Better 
yet, as a cardholder you can take a friend with you to 5 specific movie screenings. 
For the following films: Whether the Weather Is Fine | Taste | Ripples of Life | Missing |
Bamboo Theatre

More info on www.cinemasia.nl |  www.cineville.nl | No reservation online.

WITH 
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 SPONSORS

by TAO KAE NOI
Anyone attending our screenings can 
vote for their favourite film. The one 
receiving the highest number of votes 
will win the TAO KAE NOI Audience Award.

Iedereen die naar een vertoning komt, 
kan stemmen op zijn favoriete film. 
Degene met de meeste stemmen wint 
de TAO KAE NOI publieksprijs.
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FILMS AT A GLANCE

24   (2021) Royston Tan Singapore and Thailand
Aloners  (2021) Hong Sung-eun South Korea
Anita  (2021) Longman Leung Hong Kong/China
Ascension  (2021) Jessica Kingdon US
Bamboo Theatre  (2019) Cheung Cheuk Hong Kong
Belle  (2021) Mamoru Hosoda Japan
City of Lost Things (2020) Chih-yen Yee Taiwan
Dear Tenant (2020) Yu-chieh Cheng Taiwan
Fighter   (2020) Jéro Yun  South Korea
Hand Rolled Cigarette (2020) Chan Kin Long Hong Kong
Keep Rolling  (2020) Man Lim Chung Hong Kong
Kingmaker  (2022) Sung-hyun Byun South Korea
Lan Yu  (2001) Stanley Kwan China/ Hong Kong
Losmen Bu Broto (2020) Ifa Isfansyah,  Indonesia
   Eddie Cahyono
Love After Love (2020) Ann Hui  China
Mein Vietnam (2020) Thi Hien Mai, Tim Ellrich Germany, Austria
Midnight Swan (2020) Eiji Uchida Japan
Missing  (2021) Shinzo Katayama Japan, South Korea
Myanmar Diaries  (2022) Myanmar Film Myanmar, The Netherlands, Norway
   Collective
One Second (2020) Chiu Sin-Hang Hong Kong
Champion
Paranoia   (2021) Riri Riza  Indonesia
Ripples of Life (2021) Wei Shujun China
Secrets of 1979 (2021) Zero Chou  Taiwan
Snakehead  (2021) Evan Jackson Leong US
So Long, My Son (2019) Wang Xiaoshuai China
Taste  (2021) Lê Bảo  Vietnam, Singapore, France, 
     Thailand, Germany
The Calming (2020) Song Fang China
Till We Meet Again  (2021) Giddens Ko Taiwan
Vengeance Is Mine,   (2021) Edwin  Indonesia, Singapore,   
All Others Pay Cash    Germany
Wheel of Fortune  (2021) Ryusuke Hamaguchi Japan
and Fantasy 
Whether the  (2021) Carlo Francisco Philippines, France, Singapore, 
Weather Is Fine   Manatad  Indonesia, Germany, Qatar
White Building (2021) Kavich Neang  Cambodia, France, China, Qatar
Yuni   (2021) Kamila Andini Indonesia, Singapore, France,  
     Australia
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 CINEMASIA
CinemAsia weaves Asian stories that help to enhance Asian visibility in culture and media, 
through which we foster an inclusive society. CinemAsia enriches the public discourse on 
Asian culture by sharing knowledge and experience about Asian identity, discovering and 
nurturing talent. By building communities within the media and cultural landscape we aim to 
become the go-to organisation for European-Asian exchange. 
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telling your stories through 
creative visual effects

visual effects / title design / technology
amsterdam — planetx.nl

telling your stories through 
creative visual effects

visual effects / title design / technology
amsterdam — planetx.nl

De 2022 editie van het CinemAsia Film Festival 
bestaat dankzij JOU! Dankzij jouw support en die van 
onze partners en sponsors presenteren we vol trots de 
14e editie van het festival.

In 2021 startten we een crowdfunding campagne om 
het festival te redden. Door meer dan 8.000 EUR 
te verzamelen via voordekunst.nl hebben we 2021 
en de uitdagingen die covid-19 met zich meebrengt 
overleefd. 

Dankzij jouw support zijn we TERUG, de thuisplaats van 
Aziatische film, community en cultuur  in Nederland.

Als je van ons culturele programma geniet, of van 
Aziatische cinema houdt, of tot onze gemeenschap 
behoort....
Als je onze missie ondersteunt, of het nu is omdat je meer 
Aziatische gezichten en verhalen in de media wil zien, of 
dat je meer mensen met een Aziatische achtergrond in 
leiderschapsposities in het culturele veld wil zien…

Blijf onze crowdfunding campagne delen. Als je ons 
in 2023 wil zien terugkeren, ondersteun ons dan ook 
financieel via WWW.CINEMASIA.NL/VOORDEKUNST. 
We hebben een ANBI status dus alle donaties zijn 
aftrekbaar.

Het festival van dit jaar is mogelijk gemaakt door:

En onze publieke, private en commerciele sponsoren:
Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Nederlandse 
Film Fonds, Oriental Merchant, Hong Kong 
Economic Trade Office, Korea Foundation, Taipei 
Representative Office, Gemeente Amsterdam, 
Mama Cash, SEE NL, Indonesian Embassy the Hague, 
Planet X.

The 2022 edition of CinemAsia Film Festival is 
here because of YOU. Thanks to the support of our 
longterm supporters and partners, we now proudly 
present the 14th edition of the festival.

In 2021 we started a crowdfunding campaign to save the 
festival. By raising over 8000 EUR on voordekunst.nl,  
we were able to survive 2021 with all the challenges 
Covid-19 put forward. 

Thanks to your support, we’re BACK, the home of 
Asian cinema, community, and culture here in the 
Netherlands! 

If you Love Asian Cinema, Enjoy our Cultural programs 
or are part of our greater Community….
If you support our Mission to put more Asian Stories 
and Faces on the screen and in Leadership positions in 
the culture sector…. 

Then please support us financially at 
WWW.CINEMASIA.NL/VOORDEKUNST 
for CinemAsia to return in 2023 and beyond. 
We have ANBI status so all donations are tax 
deductable.

The 2022 edition of CinemAsia Film Festival is brought 
to you by:

And our public, private, and commercial sponsors:
Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Nederlandse 
Film Fonds, Oriental Merchant, Hong Kong 
Economic Trade Office, Korea Foundation, Taipei 
Representative Office, Gemeente Amsterdam, 
Mama Cash, SEE NL, Indonesian Embassy the Hague, 
Planet X.
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Janice Wong
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Jeroen de Kloet

www.cinemasia.nl/voordekunst
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