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CinemAsia Film Festival is THE Asian
film festival in the Netherlands. The
festival returns for its 14th edition
with a wide-ranging selection of
Asian films that were released
in the past two years. The main
festival takes place in Amsterdam
between 10-15 May. The weekend
after, a selection of the
films goes ON TOUR to The
Hague and will be screened
on 21-22 May at Filmhuis
Den Haag.

CinemAsia Film Festival is het Aziatisch
filmfestival van Nederland. Het festival
keert terug voor de 14e editie met een
brede selectie van Aziatische films die in
de afgelopen twee jaar zijn uitgekomen.
Van zowel gevestigde filmmakers als een
nieuwe generatie makers; van populaire
blockbusters, tot arthouse pareltjes, tot
opwindende documentaires
en alles daartussen. Het
hoofdfestival vindt van 10-15 mei
in Amsterdam. Het weekend
erna gaat een selectie films op
tour naar Den Haag. Deze films
zullen op 21-22 mei vertoond
worden in Filmhuis Den Haag.

Book your tickets
Bestel uw kaarten
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VENUE & TICKETS

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

Opens 30 minutes before the
first screening
PIN only
Spui 191
2511 BN
Den Haag

Regular

€11,00

Student* / CJP

€ 9,00

FilmVriend

€ 8,50

*only with valid student card
There are no discounts on Fridays,
Saturdays and holidays from 17.00
For all prices see www.cinemasia.nl.
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ARTISTIC DIRECTOR’S MESSAGE
After a brief pause in 2021 due to the
pandemic, CinemAsia is thrilled to be back
with our 2022 edition.

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

Being a documentary producer and a person
with a migrant background, I have become
increasingly aware of the importance
of telling untold stories from underrepresented 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.

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 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.
Jia Zhao
Artistic Director CinemAsia
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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.

ALONERS 혼자 사는 사람들
DIRECTOR: Sung-eun HONG
CAST: Seung-yeon GONG, Da-eun JUNG, Hyun-woo SEO
South Korea | 2021 | 90 min | Drama
Korean | Subs: Eng.
Saturday 21 May 15:00, Filmhuis Den Haag

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, 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
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LGBTQ+

Dutch premiere

DEAR TENANT 親愛的房客
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 21 May 16:45, Filmhuis Den Haag

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, 1977, Taiwan
Films: DO OVER (2006), PANAY (2014)

Awards: Golden Horse Awards 2020 - Best Leading Actor, Best
Supporting Actress, Best Original Film Score
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Dutch premiere

HAND ROLLED CIGARETTE 手捲煙
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.
Sunday 22 May 13:45, Filmhuis Den Haag

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 neonoir 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, 1990, Hong Kong

Films: HAND ROLLED CIGARETTE (2020) is his feature directorial debut.
Awards: Udine - White Mulberry Award for the Best First Film
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Dutch premiere

KINGMAKER 킹메이커
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.
Saturday 21 May 19:00, Filmhuis Den Haag

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, 1980, South Korea

Films: THE BEAT GOES ON (2012), WHATCHA WEARIN’? (2012),
THE MERCILESS (2017)
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Dutch premiere

PARANOIA
DIRECTOR: Riri RIZA
CAST: Nirina ZUBIR, Nicholas SAPUTRA, Caitlin NORTH-LEWIS, Lukman SARDI
Indonesia | 2021 | 126 min | Drama, Thriller
Indonesian | Subs: Eng.
Sunday 22 May 18:45, Filmhuis Den Haag

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)
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Dutch premiere

TILL WE MEET AGAIN 月老
DIRECTOR: Giddens KO
CAST: Kai KO, Vivian SUNG, Gingle WANG
Taiwan | 2021 | 128 min | Fantasy, Romance
Mandarin | Subs: Eng.
Sunday 22 May 15:45, Filmhuis Den Haag

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, 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
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PROGRAMME SCHEDULE
12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Aloners
15:00 - 16:30

MAy 21

Hand Rolled
Cigarettes
13:45 - 15:25

MAy 22

18:00

19:00

Dear Tenant
16:45 - 18:30

Till We
Meet Again
15:45 - 17:50

20:00

21:00 22:00

23:00

00:00

Kingmaker
19:00 - 21:00

Paranoia
18:15 - 19:55

On Sunday, the filmhuis closes at 20:00 hours.
All films have ENGLISH subtitles
Screening time and venues are subject to change.
Please refer to cinemasia.nl to find out more.

FILMS AT A GLANCE
Aloners		

(2021)

Hong Sung-eun

South Korea

Dear Tenant

(2020)

Yu-chieh Cheng

Taiwan

Hand Rolled Cigarette (2020)

Chan Kin Long

Hong Kong

Kingmaker

(2022)

Sung-hyun Byun

South Korea

Paranoia 		

(2021)

Riri Riza		

Indonesia

Till We Meet Again

(2021)

Giddens Ko

Taiwan
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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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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.

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 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.

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.

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:

Jeroen Kohnstamm
Way Yee Kan
Mathilde Teuben
Giulia Di Pietro
Hifong Tung
Ana Mandal
Anonymous donation

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:

Charlotte Wegewijs
Donna Tang
Jason Wang
Job ter Burg
Kah Tang
Lisanne Spanbroek
Pieter de Rooij
Reede Taylor

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

Remco Raben
Tiago Dos Santos Pedrosa
Lessandro Vozza
Kin Mok
Janice Wong
Rutger Nuller
Jeroen de Kloet

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.

www.cinemasia.nl/voordekunst

