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Golden Smile Comedy Film Festival
Voor u ligt de catalogus van het eerste Golden Smile International Comedy Film Festival,   
onderdeel van het Holland Film Festival. Dit filmfeest staat in het teken van comedyfilms. 
De enige eis die we stelden aan de inzendingen was:  ‘laat het publiek lachen’. We strijden 
ermee tegen blue monday, de meest troosteloze dag van het jaar. En nog tijdens de co-
ronapandemie gaan we de strijd in met humor!  Vanwege dat virus waardoor we met z’n 
allen binnen zitten, is het festival vervroegd. U kunt alle films gewoon thuis bekijken.  Met 
één kaartje heeft u online en onbeperkt toegang tot alle vijftig films die we selecteerden. 
Mooie, bijzondere en vooral leuke films uit heel de wereld. 

Online kijken
Naar de film gaan is leuk, een volle, lachende zaal is geweldig. Maar dat houdt u tegoed.  
Volgende keer vieren we het festival in bomvolle zalen. Een groot beeld blijft mooi ook al 
kunnen er slechts dertig mensen in een zaal. Hopelijk zullen de films op een aantal plekken 
te zien zijn in buurthuizen. Kijk voor de locaties en tijden op onze website: 
www.goldensmileinternationalfilmfestival.com

Corona
Om iedereen de kans te geven de leukste films te bekijken, hebben we de films online gezet. 
Eindeloos films kijken vanaf de bank. Het kan deze winter.
Via goldensmile.festivee.com kunt alle films bekijken.

Koop uw kaartje en kijk films via: 
www.goldensmile.festivee.com 
Creditcard
Of via onze sponsor: 
www.publimix.nl  
(Ook Ideal en Paypal). 



Awards 
Op zaterdag 23 januari is de prijsuitreiking. Die zal online plaatsvinden of, als het mogelijk is, 
in een filmzaal. Filmmakers stuurden hun komische films in. Of ze écht leuk zijn is natuurlijk 
een kwestie van smaak. De films geven in elk geval een mooi beeld van de verschillende 
filmculturen. De lengte van de films varieert van één minuut tot ruim anderhalf uur.  Ook 
verschillen de films qua budget, van nul tot vele honderdduizenden euro’s. 

Filmculturen
In deze gids vindt u vijftig films uit het Verenigd Koninkrijk,  Amerika, Canada, Spanje, Iran, 
België, Tsjechië,  Argentinië, Israël, Italië,  Australië, Turkije, Brazilië, China, Mexico, Frankrijk, 
Duitsland, India, Zwitserland, Denemarken, Ierland, Oostenrijk, Bangladesh, Chili, El Salvador, 
Griekenland, Japan, Moldavië, Nederland, Portugal, Rusland, Zuid Afrika, Syrië, Taiwan,  Tune-
sië, Ukraine, Honduras, etc.
De films in deze catalogus vormen een selectie uit vele inzendingen. Tijdens het festival 
worden de finalisten en de winnaars bekend gemaakt. Het publiek helpt mee en bepaalt de 
winnaars.  

Veel plezier!

Peter Bosman
Golden Smile Comedy Film Festival 

Het Golden Smile Interna-
tional FIlm Festival maakt 
deel uit van Holland Film 
Festival. Wij organiseren 
tweemaal per jaar een film-
feest. Rond de kortste en 
de langste dag van het jaar.
Voor vragen of suggesties 
neemt u contact op met:

Peter Bosman
info@hollandfilmfestival.nl
Bergen
Of bel: 072-5315709

De awards, handgegoten messing penningen. Door metaalkunstenaar Duco 
de Klonia. 



Mossad

Israël
01:39:00

Deze film was een 
gigantisch succes in 
Israël. Wij legden beslag 
op een beperkt aantal 
vertoningen. Wees er 
snel bij. Door ons in het 
Nederlands ondertiteld, 
zeer hoge grapdichtheid,  
wat ons betreft een 
winnaar.  Alleen bij 
ons te zien!
Mossad-agent Guy 
Moran is een geheim 
agent behoorlijk 
onhandig ook. De film 
is geïnspireerd door 
Amerikaanse komedies 
als Airplane, Top Secret 
en The Naked Gun 
series. Regisseur Alon 
Gur Arye kreeg zelfs 
zijn idool, David Zucker, 
de regisseur van die 
films, zover om naar 
Israël te komen en een 
vaste adviseur voor 
Mossad te worden.  
(Onder voorbehoud en 
beperkt aantal kaarten, 
dus zolang de voorraad 
strekt.)

Bestel snel via: 
www.publimix.nl

What men long for

Tsjechië
01:45:00

Dit is zo’n film waar-
door dit festival zo 
verfrissend is. 
Karel Král is charis-
matisch, cynisch. soms 
zelfs seksistisch, maar 
ook aantrekkelijk voor 
vrouwen. 
Karel verliest zijn baan 
en zijn plaats wordt 
ingenomen door een 
jonge en aantrekkelijke 
vrouw. Karel is letterlijk 
down. Hij gaat aan de 
drank met zijn beste 
vriend Cestmír. In zijn 
dronkenschap zegt 
hij dat hij vrouw wil 
worden, want “vrou-
wen hebben het leven 
gemakkelijker dan 
mannen”. De volgende 
ochtend wordt Karel 
wakker in het lichaam 
van een vrouw ... of 
beter gezegd, zijn 
lichaam veranderde in 
een vrouwelijk lichaam. 
Karel, nu Karla, heeft 
niet alleen te maken 
met zijn nieuwe uiterlijk, 
maar ook met zijn 
begrip voor vrouwen. 

L’uomo Samargantico

Italië
01:45:00

Tja, deze inzending is 
Italiaans ingewikkeld 
maar leuk.  Amadeo 
Rossi bleef een kind.  
Als een kind wil hij zijn 
dromen najagen en 
zijn leven leiden alsof 
het een spel is. Maar 
dit is verboden voor 
volwassenen: het is 
tijdverspilling. 
Amadeo’s leven zal zin 
krijgen als hij erin slaagt 
zijn eigen weg te vinden 
naar een perfecte we-
reld, dezelfde wereld die 
een slechte maar veel 
bewonderde minister al 
heeft uitgevonden (en 
gebouwd). Deze wereld 
zal de magische plek 
zijn waar zijn stille liefde 
Jennifer eindelijk met 
hem zal praten. 
Amadeo ontmoet 
meneer Sunny, een 
spirituele gids, en dr. 
Panzerotti, die wonder-
baarlijk water verkoopt. 
Zal zo’n droomjager 
dan in staat zijn zoveel 
normaliteit te verdra-
gen?

Oh my love

Canada
01:44:00

“Oh My Love” is een 
film over een beroemde 
zangeres, die na een 
geslaagde tour door 
Turkije en na turbulente 
emotionele problemen, 
het doorbreken van de 
langdurige liefdesaffaire, 
naar een hotel komt om 
in alle rust uit te rusten, 
weg van het publiek en 
journalisten. Maar haar 
voormalige minnaar 
komt haar voor de 
laatste keer opzoeken 
en vanaf dat moment 
gaat alles mis. Verras-
sende ontmoetingen, 
onverwachte persoon-
lijkheden en situaties...

NL Première
Kijktip



Portugal is not for sale

Portugal
01:40:00

Humor ontstaat vaak 
in zware situaties. Zo 
ook deze mooie film uit 
Portugal. Na een nieu-
we economische crisis 
ontdekken Sebastian en 
zijn familie dat hun nieu-
we premier een plan 
heeft om hun land aan 
de Duitsers, Fransen, 
Chinezen en Angole-
zen te verkopen. Over 
een ‘blut en wanhopig 
Portugees gezin’ dat, 
tussen ontvoeringen, 
vernielingen, laxeermid-
delen, vermommingen 
en verschillende andere 
ongelukken, de rest van 
het land moet overtui-
gen dat ze morgen mis-
schien wakker worden 
zonder een eigen land. 

Blote Karel

Zuid Afrika
01:34:00

We zijn zo vrij geweest 
om de titel van deze 
vermakelijke film iets 
aan te passen. Kaalgat 
Karel is Zuid-Afrikaans 
en betekent Spiernaak-
te Karel. De film gaat 
over een streaker. Karel 
Venter woont samen 
met zijn beste vriend 
Flip en is verslaafd aan 
de adrenaline-buzz en 
de online roem die 
hij bereikt door te 
streaken op sportwed-
strijden. Tijdens een 
rampzalige streak op 
een golftoernooi raakt 
hij gewond. De verlei-
delijke paramedicus Rita 
verschijnt. Karel wordt 
halsoverkop verliefd. 
Het probleem is dat 
Rita een vrijgezelle, 
alleenstaande moeder 
is die niet van plan is 
om met een streaker te 
daten. 

Sobre dosis damor

Peru
01:33:00

Heeft u altijd willen 
weten wat Peruviaanse 
humor is? Grijp uw kans 
en bekijk de film. Jimena 
en Bruno gaan trouwen. 
Maar de huwelijksvoor-
bereiding zal helemaal 
niet eenvoudig zijn. 
Een nacht tussen Jimena 
en haar twee beste 
vrienden zal eindigen 
in een ramp die geen 
enkele bruid wil beleven. 
Jimena heeft maar vijf 
dagen om te weten of 
ze verder wil gaan met 
haar verloofde of wil ac-
cepteren dat ze verliefd 
is op haar twee beste 
vrienden. 

Perfect cadeau

Nederland
01:14:00

In ‘Perfect Cadeau’ 
worden drie van elkaar 
vervreemde broers - en 
de allerbelangrijkste 
vrouw in hun leven - 
tijdens een memorabele 
familiereünie tegen hun 
zin bij elkaar aan een 
dinertafel gebracht. 
Familiezilver klettert, 
pretentieuze wijn wordt 
gemorst en zowel dro-
men als servies gaan aan 
diggelen wanneer ze el-
kaar confronteren met 
hun tekortkomingen. 
Wanneer het grootste 
van alle familiegeheimen 
zich ontrafelt, moe-
ten ze hun toekomst 
radicaal heroverwegen - 
met of zonder elkaar?

Kijktip

Bestel snel via: 
www.publimix.nl



The Visitor

Denemarken
00:29:58

Antropologen likken 
hun vingers af bij dit 
filmfestival. De verschil-
len tussen de films uit 
noordelijke streken en 
zuidelijke streken vallen 
op. Ook deze film heeft 
een beetje dat serieuze. 
Een overvaller die op 
de vlucht is voor de po-
litie, verstopt zich in de 
wilde natuur, wanneer 
hij een eenzaam huis 
en de oude vrouw die 
erin woont, ontdekt. 
Ze nodigt hem uit voor 
koffie en tegen alle ver-
wachtingen in vormen 
ze een onwaarschijnlijke 
alliantie. 

The pursuit of 5 stars

Verenigde Staten
00:25:00

Vermakelijke film over 
de strijd om digitale 
erkenning. Een groepje 
moeders maakt het 
leven van een falafel-
restaurant lastig. Hun 
online recensies hebben 
grote invloed op de re-
putatie van de eigenaar. 
Ganush, de eigenaar 
doet er alles aan om 
zijn online reputatie 
te verbeteren en te 
beschermen. Het is een 
reis vol avonturen. 

Vous me m’aurez pas!

België
00:23:00

Uit België maar met een 
Franse ondertoon.  Vrij 
vertaald ‘u zult mij niet 
krijgen’.  Die Fransta-
lige films hebben iets. 
Misschien zijn Engelse 
komieken met een 
Frans accent daarom 
vaak ook zo leuk. Nou 
ja. Deze film is top.
Béber, een aannemer, 
maakt een zeer moeilij-
ke periode door.  Alles 
en iedereen lijkt tegen 
hem samen te spannen. 
En zijn redding hangt 
af van degenen die hij 
veracht. 

Revolver & Chicken 
soup
Hongarije
00:22:05

We kregen veel inzen-
dingen over lockdown, 
virussen en lastige fa-
milierelaties. Ook deze 
inzending uit Hongarije 
is er een. 
Een man van middel-
bare leeftijd - die nog 
steeds bij zijn moeder 
woont - besluit na 
jarenlang ruzie en kip-
pensoep eten eindelijk 
dat hij moet verhuizen. 
Direct. Maar kan hij 
slagen in zijn absurde en 
soms grensverleggende 
burleske avonturen? 

Kijktip
Kijktip



A fine Stew

België
00:20:00

Rare jongens die Belgen. 
Maar gevoel voor 
humor hebben ze. Het 
is Paaszondag. Catheri-
ne heeft haar stamppot 
gekookt, Manon heeft 
een kater, Jacques is 
laat. Papa gaat trouwen 
en Pierre is degene die 
het moet aankondigen. 
Het zou gewoon een 
normale familiemaaltijd 
zijn ... als er geen dode 
kat in de vriezer lag ... 

Fortissimo

Zwitserland
00:20:00

Zijn Zwitsers leuk? 
Kloppen al die beelden 
die we over sommige 
landen hebben wel? 
Dat is dus het mooie 
van een internationaal 
festival.  We ontdekken 
dat Zwitsers net zo 
leuk zijn als andere 
nationaliteiten. Een pia-
niste komt aan in haar 
nieuwe flat. Maar zodra 
ze repeteert, doet haar 
buurvrouw er alles 
aan om haar te laten 
stoppen met spelen. De 
reden: ze haat klassieke 
muziek. Al snel begint 
er een grimmige oorlog 
tussen de twee vrou-
wen, waarbij iedereen 
in het gebouw wordt 
betrokken.  Als de 
politie arriveert, zijn ze 
getuige van een menigte 
hysterische buren die 
naar elkaar schreeuwen. 
De pianiste is de enige 
die op dat moment, na 
een moment van inten-
se waanzin, een sereen 
Mozart-stuk speelt. 

The nights of a lonely 
messenger
Bulgarije
00:20:00

Een bijzondere film, 
mooi gemaakt, gewoon 
een beetje raar. Maar 
daardoor niet minder 
leuk deze inzending uit 
Bulgarije. Een eenzame 
boodschapper raakt 
steeds meer betrokken 
bij de verhalen die hij 
voorleest uit de lang 
verloren gewaande 
vergeelde brieven. Zijn 
vriend probeert hem te 
helpen, maar dat is nog 
vrij lastig.

Tout se Mérite

Frankrijk
00:15:00

Moord en doodslag, is 
dat nu leuk? Wij denken 
van wel. Deze Franse 
film geeft een doorkijkje 
naar een nog onbekend 
aspect van de Franse 
cultuur. Stéphane, 50, 
verliest zijn baan. Wan-
hopig op zoek naar een 
nieuwe baan, bedenkt 
hij een plan met zijn 
vrouw Fiona om zijn 
rivaal te elimineren te 
halen. Pech en on-
handigheid maken dit 
minder makkelijk dan 
gedacht. 

Kijktip



el Audifono

Spanje
00:14:00

Vergeet die 80-jarige 
oorlog. Spanje is een 
prachtig land met 
geweldige mensen.  
Ze maken ook heel 
leuke films. Fernando 
en Perfecta zijn een 
getrouwd stel dat al 50 
jaar getrouwd is. Hij is 
een amateur-goochelaar, 
die een beetje doof 
en vergeetachtig is. 
Hij gebruikt zijn magie 
om de aandacht van 
zijn vrouw te trekken. 
Ze geeft echter alleen 
om haar katten, maar 
die verdwijnen onder 
vreemde omstandig-
heden. Op een dag 
ontdekt Perfecta dat 
Fernando degene is, 
die verantwoordelijk is 
voor de verdwijning en 
de vreemde dood van 
haar geliefde katten, dus 
neemt ze wraak tijdens 
hun jubileumdiner. 

Why do people lie?

Spanje
00:13:00

Javi en zijn moeder 
staan voor het hospitaal 
met een koffer om 
er een paar dagen te 
blijven. Zij leidde aan 
een milde aanval van 
schizofrenie, maar ze 
voelt zich goed en ze 
wil niet naar binnen. 
Javi wil dat ze vrijwillig 
naar binnen gaat. Twee 
mensen met een geza-
menlijke vijand...

iListen

Verenigde Staten
00:12:55

Misschien ontdekt u 
ook dat Amerikaanse 
films anders zijn. Onze 
nazaten die naar het 
verre westen emigreer-
den, sloegen een andere 
weg in. De Amerikaanse 
humor is dominant op 
TV. En ook de inzendin-
gen uit de USA zijn nét 
even anders.  
Een idyllisch stel wordt 
verdeeld. Hij houdt van 
moderne technologie 
en schaft zich een robot 
aan. Dat kan niet goed 
gaan natuurlijk.

Faleminderti 

Luxemburg
00:12:00

Deze film liet ons 
achter met een glimlach. 
Mooi gemaakt, vakkun-
dig en met liefde (en 
een mooi budget) dat 
zie je er aan af.  Veel 
grenzen in Europa zijn 
bloedig bevochten. En 
nog steeds zijn er con-
flicten over stukjes land. 
Dit is het mooie verhaal 
van een cartograaf die 
grenzen moet bepa-
len. Dat is lastig maar 
uiteindelijk lukt het met 
behulp van kinderen en 
chocola. 

Kijktip



A New Leash On Life

Canada
00:11:30

Een film over een 
pratende hond. Dat kon 
natuurlijk niet missen. 
Honden en Kattenfilms 
doen het goed. De hond 
uit deze film ging te ver 
in zijn uitspraken. Zijn 
baas heeft er genoeg 
van. De eigenaar van 
de magisch pratende 
hond Basketball, Frank, 
is klaar met het beest. 
De Golden Retriever 
uit deze film houdt er 
eigenaardige ideeën 
op na. 

¿Me puedes ayudar?

Spanje
00:10:00

Onschuldige Spaanse 
dames? Is dit humor of 
is het iets veel ergers? 
Feit is dat de mannen 
in deze film weinig in te 
brengen hebben. Twee 
meisjes, een koffer, een 
flat, helpt iemand ze 
overeind? Wat zit er 
in die kofferbak? Een 
komedie waarin schijn 
bedriegt. 

The human

Nederland
00:10:00

Een prachtige natuur-
documentaire over een 
bijzondere diersoort 
ergens in een dorp in 
Nederland. Op jacht in 
een supermarkt. De ca-
mera volgt de dagelijkse 
strijd om het bestaan. 
Het is een, in de stijl van 
sir David Attenborough 
gemaakte documentaire, 
over de mens. In dit 
geval de mens ergens 
in een klein dorp in 
Nederland. 

The Witch Hunters Are 
Coming
Verenigd Koninkrijk
00:09:59

Mocumentary, (ja dat 
genre bestaat!) over 
heksenbestrijding in 
het Verenigd Konikrijk. 
Hekserij blijkt een 
groter probleem dan 
we dachten. Gelukkig 
nemen de heksenjagers 
hun werk serieus. 

Even naar buiten tussen het filmkijken door?

Een boek vol leuke weetjes. De vogel top-honderd 
van Egmond, Bergen, Schoorl en omstreken, van 
Camperduin tot Castricum aan zee vind je de 
meeste soorten vogels van Nederland. In dit boek 
staat de top honderd van vogels langs strand, 
polder, bos en duinen. Herken de soorten en vink 
ze af. Ook leuk voor uw gasten!

Tijdelijk 9,95 www.publimix.nl 
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A girl and a gun

Frankrijk
00:08:22

‘Alles wat je nodig hebt 
om een   film te maken, 
is een meisje en een 
pistool’, zei Godard. 
Deze mannan nemen 
dit citaat veel te serieus. 
Op een absurde manier 
proberen ze een film te 
maken met alleen een 
meisje en een pistool.

Don’t Walk.. run!

Verenigd Koninkrijk
00:08:00

Een horror-achtige film 
over weglopen voor je 
problemen, en hoe lang 
je kunt rennen voordat 
je ze het hoofd moet 
bieden. Twee persona-
ges die nooit risico’s 
nemen, en het absolute 
bloedbad dat optreedt 
wanneer ze dat doen. 
Aan het einde van de 
film zijn ze echter bete-
re en moedigere versies 
van zichzelf.  

The Ernest Feast

Frankrijk
00:09:43

In een Indiaas res-
taurant hebben twee 
broers een zakenlunch 
met een Amerikaanse 
investeerder. Maar 
als het dessert eraan 
komt ...

Pie in the Puss: A His-
tory of Pieing in Film
Verenigde Staten
00:09:27

Documentaire. Van een 
taart in het gezicht tot 
de taartworp tot het ul-
tieme taartgevecht - de 
evolutie van taartge-
vechten in film.
In een paar minuten 
worden er duizenden 
taarten gegooid. De 
nachtmerrie of droom 
van elke banketbakker.
Deze documenatire kan 
natuurlijk niet ontbre-
ken. Pak je filmcamera 
en je receptenboek en 
ga alvast aan de slag 
voor de volgende editie.

Kijktip

Holland Film Festival
Op de langste dag van het jaar vindt het Holland Film Festival plaats. Honderden korte en lange films 
uit de hele wereld. worden op verschillende plaatsen vertoond.
Daarnaast organiseren we workshops over alles wat met film te maken heeft. We hebben een aparte 
competitie voor scholen en studenten. Stuur je film in en doe mee met het festival. Kijk voor meer 
informatie op www.hollandfilmfestival.nl 



Made in china

Uruguay
00:07:00

Na een match op Tin-
der wordt een jong stel 
de volgende ochtend 
wakker om erachter te 
komen dat een vreem-
de pandemie hen samen 
gevangen houdt.

Apfelmuss

Oostenrijk
00:06:51

Een bijna poetische 
animatie voor de 
liefhebber. Terwijl twee 
vogels over hun bestaan   
praten, baant een kleine 
appel zich onder waak-
zame ogen een weg 
naar de diepten van een 
grot.

Sorry, I don’t under-
stand
België
00:05:55

Beetje moralistisch 
maar prachtig gemaakt. 
Een onnozele buiten-
landse student, zonder 
kennis van de lokale 
taal, komt aan in een 
nieuw land en probeert 
de school te bereiken. 
Door haar onwetend-
heid zal ze de rest van 
haar korte leven de ver-
keerde keuzes maken.

The watchmaker

Verenigde Staten
00:05:21

Zijn Japanse horlogema-
kers leuk? Na het zien 
van deze film weet u 
het. Een profiel van de 
Japanse meester-horlo-
gemaker Takumi Oshiro, 
die op het punt staat 
om een van zijn groot-
ste meesterwerken te 
voltooien. Dan valt er 
een schroefje. 

Wij bij Florian stellen elk jaar met zorg de collectie in de winkel samen met 
hoge eisen. De gehele collectie is comfortabel, stylish en van kwaliteit en 
voor elke man voor elke gelegenheid. Florian Bergen Jan Oldenburglaan 6 
1861 JT Bergen www.florianbergen.nl

Kijktip



Cranberry Flirt

Canada
00:05:11

Een pesterige Vietname-
se moeder zoekt een 
geschikte vrijer voor 
haar dochter vanuit de 
beslotenheid van hun 
nagelstudio-bedrijf. De 
film geeft een mooi in-
kijkje in deze bijzondere 
cultuur.

Bien mal aqui

Frankrijk
00:05:00

Waar een vrouw, 
geïnteresseerd in geld 
dat gemakkelijk op een 
ietwat twijfelachtige 
manier te verdienen is, 
haar hoop ineens ziet 
wegvliegen.

Mamon

Mexico
00:05:00

Het ware einde van 
Trump. Tenminste dat 
denken wij. Natuurlijk 
zijn er net als bij Elvis 
Presley, imitatoren. Na 
het zien van deze film 
weet u ook beter.   
Monitor Against Mexi-
cans Over Nationwide.
Terwijl Donald Trump 
een hartoperatie onder-
gaat, opent zich een 
portaal naar een andere 
realiteit. Latino’s vallen 
vanuit de lucht naar de 
woestijn, op de grens 
tussen Mexico en de VS, 
gescheiden door een 
enorme muur. Er breekt 
een hilarische oorlog 
tussen een Trump-ach-
tige mega-robot en ver-
schillende stereotiepe 
Mexicaanse Latino’s.

The Dress

Spanje
00:04:50

Felipe leest een boek in 
zijn winkel. Sofia komt 
haastig voorbij, als een 
onverwacht ongeval 
haar plotseling doet 
stoppen. Er ontstaat iets 
tussen hen.
Of was er voorheen al 
wat?

Kijktip

Starten als onder-
nemer.
De ZZP gids is 
al jarenlang hèt 
naslagwerk voor 
zelfstandigen en 
Part-time onder-
nemers. Tijdelijke 
corona editie met 
alle regelingen. 
Bent starter of 
juist een ervaren 
55+ ‘er en wilt u 
zzp’er worden? In 
dit boek vindt u alle 

informatie. Alles over zzp. Maar ook boordevol 
informatie over starten, administratie, fiscale 
zaken, tarieven, offertes, verzekeringen, belas-
tingen en pensioenen. Een omisbaar boek voor 
alle zelfstandigen en starters. 
www.publimix.nl



Christopher Nolan

Spanje
00:04:00

“Javi, wat is dat in de 
badkamer?” 
Marta and Javier zijn 
een pasgetrouwd stel 
met  een baby van een 
paar maanden. Die 
baby ligt te slapen. Een 
normaal stel dus, zo op 
het eerste gezicht.
Of niet? 
Javi heeft iets speciaals, 
iets dat hem inspi-
reert en obsedeert: de 
regisseur Christopher 
Nolan. 
Hij overschreed voor 
Martha een grens toen 
ze ontdekte wat hij in 
de badkamer plaatste.

The artist

Turkije
00:04:00

Haar tas is gestolen. De 
actrice merkt dat ze 
in het cameraframe is 
blijven steken. Ze moet 
een uitweg vinden uit 
deze lijst.
Een oud idee mooi 
uitgewerkt.

Wine game

Verenigde Staten
00:04:00

Inmiddels een veelbe-
kroonde korte film.
Een man beklimt een 
heuvel en vindt onder-
weg iets waardoor zijn 
beklimming een stuk 
lastiger wordt.

What Will Future Hu-
mans Look Like?
Verenigd Koninkrijk
00:03:47

Toekomstvisie van een 
animator, hoe evolueren 
we de komende duizen-
den jaren door?

Kijktip

Vakantie in Nederland? Ga varen!
Een vaargids en ontdekkingsgids, alles over 
routes, ondieptes en de mooiste tochten. 
Want de voormalige Zuiderzee is een mooi 
vaargebied met een rijk verleden waarvan 
de sporen nog steeds zichtbaar zijn. 
• Marken werd ooit doormidden ge-

deeld door een kanaal, de sporen zijn 
nu nog terug te vinden. 

• Op Urk komen de kinderen van de 
Ommelebommelesteen. 

• De 300 vliegtuigwrakken onder de 
waterspiegel. 

• Is een watervliegtuig ook een boot? 

Leuk kado voor aan boord.
Bestel via www. Publimix.nl  € 24,95
Géén verzendkosten. 

Kijktip



El amor ciego

Zwitserland
00:03:40

Hij loopt in één 
richting. Zij loopt in de 
tegenovergestelde en 
ze komen elkaar tegen. 
Liefde op het eerste 
gezicht begint bij deze 
botsing.
De eerste date, de 
bioscoopavond, de pick-
nick. Plots doet ze haar 
masker af en ontdekt ... 
el amor ciego.

Foley artist

Verenigd Koninkrijk
00:03:30

De maker van geluid 
voor films heet ook wel 
Foley artiest. Het is een 
bijzonder vak waarbij 
creativiteit vereist is. 
Onze Foley artiest in 
deze film gaat wel erg 
ver met het reconstrue-
ren van geluiden. Uitein-
delijk blijft de vraag, wat 
was er eerder, het beeld 
of het geluid.

7 Ways To Upgrade 
Your Brain
België
00:02:53

Een eigenaardige man 
probeert zijn brein te 
verbeteren met behulp 
van een onzichtbare 
stem. Maar er ontstaan   
vreemde situaties wan-
neer hij de basisinstruc-
ties niet opvolgt.

The wrong swipe

Verenigd Koninkrijk
00:03:00

Een dating app waarmee 
je niet alleen rechts en 
links kunt swipen maar 
ook omhoog en omlaag. 
Natuurlijk heeft dat 
consequenties.

BIJ DE
BUSHALTE
PLEIN 27 BERGEN

WWW.BELLOBERGEN.NL

VERS
GESNEDEN
FRITES

Kijktip

BELLO

Van de Jury, stem mee!
Zoveel films uit zoveel verschillende landen. 
Films die je niet snel op TV ziet of op Netflix. 
Het is een verademing om eens buiten de 
gebaande paden te kijken. De bijzondere Franse 
Humor,  Leuke films uit Spanje, Hongarije, 
Taiwan, Italie, Brazilië, etc.
 
Uw kijk op de wereld zal veranderen na het 
zien van de inzendingen. Uw vooroordelen 
zullen misschien verdwijnen of juist bevestigd 
worden. 

De nominaties zijn nog niet bekend, u als kijker 
kunt ook meestemmen. Stuur uw top 10 naar 
info@goldensmileinternationalfilmfestival.com.
Laat de film waar u het hardst om moest lachen 
winnen. 



The last croissant
United States
00:02:46

Ze wil een gebakje, het 
is de laatste, daarom 
verlangt ze er nog har-
der naar. In minder dan 
drie minuten ontvouwt 
zich een drama.

Strange
Verenigd Koninkrijk
00:02:40

Heel mooi dit, niet per 
sé leuk voor iedereen 
maar dat past juist 
goed bij het onder-
werp.

My first day

00:02:00

Man heeft nieuwe 
kantoorbaan. Hij maakt 
het zich makkelijk. Hij 
imponeert de kantoor-
bediende en valt door 
de mand.

COLIN-19

Verenigd Koninkrijk
00:01:00

COLIN-19 is een 
stop-motioncomedy 
van 60 seconden over 
een coronavirusmi-
crobe. Colin wilde 
altijd al reizen, maar hij 
realiseerde zich niet dat 
zijn egoïstische acties de 
volgende plaag zouden 
veroorzaken.

BIJ DE
BUSHALTE
PLEIN 27 BERGEN

WWW.BELLOBERGEN.NL

VERS
GESNEDEN
FRITES

Kijktip

Bello
BELLO

Wijnkoperij de Gouden Ton



Nuntio Vobis

Italy
00:01:00

De momenten voordat 
de nieuwe paus op het 
balkon verschijnt. Mooi 
gemaakt. 

Pianocide

France
00:00:30

Boevige pianoverkoper 
probeert oude gamme-
le piano te verkopen.

Plan B

Taiwan
00:05:00

Broer en zus, beide ge-
neratie Y bedenken een 
gewaagd plan om een 
winnend lot terug naar 
de rechthebbende eige-
naar terug te krijgen.

Last minute

The new normal

Noorwegen
00:01:00

Hij doet zijn uiterste 
best om niet besmet 
te raken. Dat kan best 
lastig zijn. 

Op stap in Mooi-KennemerlandGa je mee op stap in Mooi-Kennemerland?  
Wat Gaan We Doen weet wat er allemaal te DOEN is in de gemeenten 
Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Heemskerk en deelt het graag 
met je. Neem een kijkje op de site www.watgaanwedoen.nl en plan je 
activiteit. Dagelijks een update, leuke tip of praktisch informatie? 
         Volg ons op facebook.com/watgaanwedoen



Alles voor uw thuisbioscoop is te vinden bij W. van der Steen Electro. Breelaan 29 1861GC Bergen
072-5812204  www.epwvandersteen.nl



BEKO INTERIEURS 
Ruïnelaan 18 Bergen  www.bekointerieurs.nl




