
Sweet Love / Albert Jan van Rees / 23:48
Fiction / Netherlands http://www.familyaffairfilms.nl
One man makes all the sweets, and therefore owns almost everything. His wife 
has everything her heart desires, but their marriage is no longer what it was. 
A férfinak, aki az édességet készíti hatalma van és ezáltal mindent birtokol. Felesé-
gének is mindene megvan, amire vágyott, de házasságuk már mégsem olyan, mint 
volt. 
Whore / Asim Abbasi / 15:11 /
Fiction / United Kingdom
‘Whore’ recounts the chain of events that drives a jealous husband, consumed 
with suspicions and doubts, to seek the truth about his wife’s infidelity. But as 
his own perception of reality takes over, truth begins to lose all meaning...
A film felgöngyölíti az események láncreakcióját, melyben a féltékeny, gyanakvó 
és kétkedő férj, megpróbálja kideríteni felesége valódi énjét. De ahogy saját, 
valóságról alkotott előítéletei felülkerekednek, úgy kezdi az igazság elveszíteni 
minden jelentőségét. 
Zerrissen / Torn / Arne Nostitz-Rieneck / 10:10
Fiction / Austria
Homo homini lupus. - Present is torn between Past and Future. How do we 
know, whats the right way? An allegoric journey about life crisis in music and 
dance.
A jelen szétszakadt múlt és jövő között. Honnan tudjuk, hogy melyik a helyes út? 
Allegorikus utazás az élet krízishelyzeteibe, tánccal és zenével. 

Zombie Chéri / Zombie Chéri (From Paris With Blood)                              
Genevray Jerome / 10:00 
Fiction / France
Paris is infested with zombies. The humans are organized to survive in this 
dangerous and intolerant civilization. Aurore tries to live in mixed couple a 
beautiful romantic story. 
Párizst elárasztják a zombik. Az emberek szervezetten igyekeznek túlélni ezt a 
veszélyes és intoleráns civilizációban. Aurore megpróbál vegyespárosban élni, ami 
Cold star / Kai Stänicke / 7:03
Fiction / Germany http://www.kaistaenicke.com  
A boy experiences new desires while watching a man at an indoor swimming 
pool. Forced up the diving platform by a rowdy gang, he receives unexpected 
help.
Egy fiúban újszerű kiváncsiság ébred, amikor egy férfit figyel az uszodában. Miu-
tán egy lármás banda felkényszeríti őt az ugrótoronyba, a fiú nem várt segítséget 
kap.
Tout ça pour un tango / All that for a tango 
Frédéric Hontschoote / 17:00 / Fiction / France
Gabriel is an electrician but his true passion is tango. To pay off a debt, he has 
to go in France to steal a painting. He will meet Jeanne, a charming breeder of 
goats to whom he is going to teach the tango. But she has her secret too.
Gabriel villanyszerelő, de igazi szenvedélye a tangó. Hogy hitelét ki tudja fizetni, 
Franciaországba kell utaznia és el kell lopnia egy festményt. Találkozik Jeanne-val, 
a bájos kecsketenyésztővel, akit megtanít tangózni. De a nőnek is megvan a saját 
kis titka.
Holding On / Jo Southwell / 14:09
Fiction / UK
Holding on is the story on one man’s struggle as Alzheimer’s takes hold. We see 
the world through his eyes. 
A film egy Alzheimer-kórral küzdő emberről szól, melyben az ő szemével láthatjuk 
a világot.



El mundo tan pequeñito / Such a small world / Emilia Sánchez Ruiz / 18:00 
Fiction / Spain 
Isabel is an octogenarian woman who lives alone at home and hardly relates to her 
neighbours. She hasn’t slept much the night before and the day seems longer than 
usual. 
A nyolcvanéves Isabel egyedül él és nem nagyon tartja a kapcsolatot szomszédaival. 
Nem sokat aludt az elmúlt éjszaka és ez a nap hosszabbnak tűnik, mint általában.

Tachyon / Ingrid Franchi / 07:04 /
Fiction / France / http://www.ingridfranchi.com
The short Tachyon was made in 48 hours by Stellavox Collective. 
A Tachyon című rövidfilmet 48 óra alatt hozta létre a Stellavox Kollektíva.

Entre todos / All Together  / Javier San Román  / 4:00 / Fiction / Spain  
www.agenciafreak.com 
Stories of the middle class in hard times or how to keep the status whatsover.
Történetek a középosztályról, arról hogyan tartsák fenn egyáltalán státuszukat a nehéz 
időkben is.

Margerita / Alessandro Grande  / 15:00 / Fiction / Italy
Efrem, gypsy boy and skilled pickpocket, faces his first theft in an apartment. An 
experience that will change his life.
Efrem, a cigányfiú egy képzett zsebtolvaj. Első lopására készül egy lakásban, és amit 
ekkor megtapasztal az örökre megváltoztatja az életét. 

Dedowtschina / Maxim Kuphal-Potapenko  / 21:13 
Fiction / Germany / http://www.hamburgmediaschool.com  
Escaped from the cruelties in the Russian army, Kolja (19) has to hide in his sister’s 
apartment in Germany. When coming to the rescue of a neighbors kid, he acciden-
tally draws attention on him.
Az orosz hadseregben zajló kegyetlenkedések elől a 19 éves Kolja nővéréhez menekül 
Németországba. Mikor a szomszéd kisfiú segítségére siet, véletlenül magára vonja a 
figyelmet.
 EXIT / Michel Goossens / 15:54 / 
Fiction / Spain
A woman awakes in an unfamiliar space with a man sitting beside her bed. He 
explains her that she has passed away and will now have to let go of her earthly 
identity to move on.
Egy nő, aki egy ismeretlen helyen ébred, ágya mellett egy férfi ül. A férfi elmagyarázza 
neki, hogy meghalt és most el kell hagynia földi identitását ahhoz, hogy tovább tudjon 
lépni. 

Sein Kampf /  Tonio Kellner / 16:39 / Fiction / Germany
A boy - under the influence of his neonazi-brother witnesses the power of truth when 
listening to an old survivor of the Shoah. 
Egy - a neonáci bátyja hatása alatt álló - fiú szembesül az igazság erejével, mikor egy 
Holokauszt-túlélő elbeszélését hallgatja. 



Wie das Schwein zum Metzger wurde / How the pig became the butcher  
Gregorius Grey / 4:59 / Fiction / Austria
An armed guy raids a butcher shop. He rejects money but instead wants to have a 
solid, lush meat loaf roll. His credo: No money in the world can replace the pristine 
taste of a real meat loaf roll.
Egy fegyveres férfi ront be a henteshez. Nem pénzért jött, ellenben egy vaskos 
hústekercset követel. Mottója: semennyi pénz nem helyettesítheti az igazi, ősi 
hústekercs csodás ízét. 

Amor a Primera Vista / Love at First Sight / Mark Playne / 14:00 /
Fiction / Spain 
A shy lonely young man arrives in a strange new town. His world is suddenly lit up 
when he spots his beautiful neighbour on the balcony opposite his new room. 
Egy zárkózott fiatalember érkezik a számára idegen és új városba. Az élete azonban új 
megvilágításba kerül, amikor megpillantja a gyönyörű szomszéd lányt az erkélyen.

Il Tour di Davide / David’s Tour / Nicola Sersale / 11:00 / Fiction / Italy
David, a city tour guide, leads his faithful tourists into a bizarre and surreal excur-
sion through Rome and its famous landmarks that have witnessed the reasons for 
his broken heart. 
David az idegenvezető bizarr és szürreális túrákra viszi a gyanútlan turistákat 
Rómában, abban a városban amelyik szemtanúja volt annak, amikor David szíve 
összetört.  

Fliehkraft / Escaping Gravity / Benjamin Teske / 22:46 / 
Fiction / Germany http://www.hamburgmediaschool.com
To finally gain her father’s acceptance, transsexual Leonie decides to return mas-
queraded as a man to the world of her childhood: the funfair. Though even the old 
owner of the ghost train has something to hide.
Miután a transszexuális Leonie végre elnyerte apja megértését, úgy dönt, hogy férfi-
nak öltözve visszatér gyermekkorának világába, a vidámparkba. Kiderül, hogy még a 
szellemvasút öreg tulajdonosának is van rejtegetnivalója.

A Man is a Man is a Man / Alfredo Salvatore Arcilesi / 10:00 /
Fiction / Canada http://amanmovie.com/
An unapologetically Absurd Comedy proving that a Man is a Man, regardless of the 
colour of his skin.
Egy megbocsáthatatlanul abszurd komédia, amely azt bizonyítja, hogy az ember az 
ember, mindegy milyen a bőrszíne.

Titanic Love / Mark Pressdee / 22:00 
Fiction / UK  www.titaniclove.com
Lucy wants romance and is obsessed with all things Titanic.  Jack has a plan when 
Lucy finds an expensive romantic cruise.  
Lucy romantikára vágyik és a Titanic teljes megszállottja. Jack egy tervet ötöl ki, miu-
tán Lucy talál egy drága hajóutat. 

Cough /  Jason Kempnich / 10:30 / Fiction / Australia 
Food shortages during a pandemic force recently widowed George to stray far from 
home to survive. 
A járvány során fellépő élelmiszerhiány miatt megözvegyült George, kénytelen el-
hagyni otthonát a túlélés érdekében. 



El olivo / The Olive Tree / Frederic Menchón Bes / 16:00
Fiction / Spain / 35mm
An ill olive tree dominating the garden. Two lovers. One lie. One betrayal. 
Egy beteg olajfa uralja a kertet. Két szerető. Egy hazugság. Egy árulás.

Geronimo / Alfonso Díaz / 3:35
Fiction / Spain / http://lineupshorts.wordpress.com/
Surreal reflection about the most relevant military intelligence operation in 2011. 
Do we really know what happened to Geronimo?
Szürreális reflektálás 2011 legismertebb katonai hadműveletére. Tudjuk-e valójában 
mi történt Geronimoval?

División Azul / Blue Division / Sergi Martí / 12:49 / Fiction / Spain
Lenningrad, summer 1943. In this dark comedy set during World War II, two Span-
ish soldiers must find a way to work together and stay alive before the Russians 
come.
Leningrád, 1943 nyara. Ebben a II. világháborúban játszódó sötét komédiában két 
spanyol katona próbál együttműködve életben maradni és elkerülni az ellenséges 
orosz haderőt.

Chronicles Simpkins Will Cut Your Ass / Brendan Hughes / 9:39
Fiction / U S A / http://www.brendanhughes.com/  
Sometimes winning at all costs means hurt feelings, hurt eyeballs, and hurt careers.
A minden áron való győzelem néha lelki fájdalmat okoz, vagy szemsérülést, netán 
karriertörést.

Emmeline / Daniela Pasquini / 7:00 / Fiction  / United Kingdom / PAL
‘Emmeline was a peculiar girl. A playful, imaginative celebration of ‘the other’, 
‘Emmeline’ is the sweetly comic-absurd fabulation of a girl who isn’t quite like eve-
ryone else: her arms are permanently suspended above her head.
Emmeline egy különös lány. Egy játékos, ötletgazdag tisztelgés a másság előtt. Em-
meline egy édes, komikusan abszurd megtestesítője egy olyan lánynak, aki más, mint 
a többiek: karjai a feje fölé vannak függesztve.

The Environmentalist / Jacob Bond / 7:12 
Fiction / Canada / www.wandererproductions.com
A darkly comic tale about a man who is desperately trying to save the world from 
environmental devastation before it is too late.  
Sötét komédia egy férfiról, aki kétségbeesetten próbálja megmenteni a világot a 
környezeti pusztulástól, mielőtt túl késő lenne.

Goblin Market / Anna Blandford  / 19:00 
Fiction / UK / http://www.fallenfilms.co.uk   
Deep in the woods, Laura sells a lock of her hair to feast on the goblin men’s forbid-
den fruit. Returning home, she becomes deathly ill. 
Az erdő mélyén Laura eladja egy hajtincsét, hogy ehessen a kobold tiltott 
gyümölcséből. Miután hazaér, halálosan beteg lesz.



Hotel / José Luis Alemán / 11:20 
Fiction / Spain www.agenciafreak.com
An exhausted man walks through the desert. The man can barely walk, exhausted, 
hungry and thirsty. Defeated, he dropps down. Between the heat and blazing sun 
on the horizon in the distance, he catch a glimpse of a hotel.
Egy fáradt férfi gyalogol a sivatagban. A férfi alig bír menni, fáradt, éhes és szomjas. 
Elgyengül, összeesik. A hőség és a sugárzó napfény közepette egy hotelt vél felfed-
ezni a horizonton. 

Mémoires Vives / Memorium / Fabrice Mathieu / 13:24 
Fiction / France
The journey of a man into the Afterlife.
Egy férfi utazása a halál utáni életbe.

Hinter rotem Samt/ Behind red velvet / Martin Kießling / 19:30 / 
Fiction / Germany 
Maya gets addressed by an old and strange man, Karl. He claims to be a profes-
sional photographer and invites her for a shooting in his studio. While Karl´s work-
ing on the lighting-setup, she accidentally stumbles upon evidence of an atrocious 
crime.
Maya megbízást kap egy idős, ismeretlen férfitől, Karltól, aki állítása szerint profi fo-
tográfus és meghívja a lányt a stúdiójába egy fotózásra. Amíg Karl a fényeket állítja 
be, a lány véletlenül egy kegyetlen bűntény bizonyítékába botlik.

Hannah’s Zombie / Jodin Meyer / 14:26
 Fiction / Australia
When is a relationship past its expiration date? Hannah will do anything to main-
tain her decaying relationship with flesh-hungry zombie Robbie.
Mikor jár le egy párkapcsolat szavatossági ideje? Hanna bármit megtenne, hogy 
fenntartsa egyre romló kapcsolatát Robbie-val, a húsra éhes zombival.

Loo /  Stanislava Buevich / 3:00 
Fiction / United Kingdom / www.stanislavabuevich.com 
There’s nothing quite like romance  the warmth of candle light, the clink of crystal 
glasses  and the promise that your date will return from his trip to the loo? Not 
likely. 
Semmi más nem hasonlítható az igazi romantikához, mint a gyertyaláng melege, 
a kristálypoharak koccanása és az ígéret, hogy a leendő párod mindjárt visszajön a 
mosdóból? Nem valószínű.

Mr Bear / Andrés Rosende / 14:00
Fiction / Spain  
This Christmas will cost him an arm and a leg... and maybe a few fingers.
Ez a karácsony egy karjába és egy lábába fog kerülni… meg talán néhány ujjába is. 

Our Name is Michael Morgan / Maurice Caldera / 12:50 
Fiction / United Kingdom  
Michael Morgan has a double. Or are we all turning into the same person? 
Michael Morganből kettő van. Vagy mi mindannyian ugyanazzá a személlyé válunk?



Pequeo bloque de cemento con pelo alborotado conteniendo el mar / Little block 
of cement with disheveled hair containing the sea / Jorge Lopez Navarrete / 15:32
Fiction / Spain / http://littleblockofcement.com/ 
A dog and a mare embark upon a voyage together. With every step they take, the 
differences between them become inevitably clearer. 
Egy kutya és egy kanca közös utazásra indulnak. Minden lépéssel egyre világosabbá 
válnak a kettejük között lévő különbségek.

Supersede / James Baker / 1:00 
Fiction / Australia 
A businessman is pursued by a mysterious assailant intent on his destruction.
Egy üzletembert egy titokzatos dolog üldözi, ártó szándékkal és az elpusztítására 
törekszik.

Peluquero Futbolero / Hooligan Hairdresser / Juan Manuel Aragón / 12:54
Fiction / Spain / http://lineupshorts.wordpress.com
Pelayo wants to return home groomed and clean-shaven. It’s late and he’s lost. 
He manages to find a hairdresser, open. But his salvation turns to nightmare as he 
finds himself captive at the mercy of a football fan hairdresser.
Paleyo ápoltan és megborotválkozva szeretne hazatérni. Késésben van és el is téved. 
Sikerül találnia egy fodrászt. Ám ami megváltásnak tűnt, hamar rémálomba fordul, 
amint a futballőrült fodrász fogságában találja magát.

Paranoia? - or just one of those things... / Peter Stamford / 13:53
Fiction / United Kingdom 
A girl’s night’s sleep is ruined by partying neighbours and the day’s increasing noise 
becomes unbearable as people invade her space. 
A lány éjszakai alvását ellehetetleníti a szomszédban zajló buli, és a nappali növekvő 
zaj is kibírhatatlanná válik, ahogy az emberek befészkelik magukat a lány légterébe. 

Resonance : 1st Contact / Kissari Salim / 10:30 
Fiction / France
Sam is a victim of nightmares, to the point that an object materializes. The more he 
tries to understand, the more the questions submerge him...Is he capable of accept-
ing the answers ? And you, what would you do ?
Sam a rémálmok áldozata. Minél többet próbál megérteni a dolgokból, annál több 
kérdés merül fel benne. Képes lesz elfogadni a válaszokat? És te, te mit tennél?

The Long Way Down / Yasser Howaidy / 12:47 
Fiction / United Arab Emirates
An Arab guy and a Western guy work out their differences in an elevator, with help 
from various other passengers, after they get into a fight on the 59th floor of an 
office block.
Egy arab és egy nyugati srác kerül nézeteltérésbe különbözőségük okán egy irodaház 
liftjében. Végül az 59-ik emeleten összeverekednek.   

The Morning After / Nathalie J. Sameli / 5:00
Fiction / Switzerland   
After a gig by The Beautiful Molly gets to know the band backstage and goes off 
partying with singer Joe. She ends up with him in his hotel suite. 
A „The Beautiful” egyik koncertje után Molly megismerkedik az együttessel és bulizni 
indul annak énekesével Joe-val. Végül s srác hotelszobájában kötnek ki.  



Wächter / Watcher / Daniel Jude / 15:46 
Fiction / Germany / http://www.waechter.rbtr.net
Isolated in a space station in the earth orbit, receiving no signs of life from the 
earth anymore, the watcher must decide whether he perishes in loneliness or tries 
to find a way to escape his isolation. 
Film egy föld körüli pályán keringő űrállomáson rekedt asztronautáról, akinek, miután 
semmi életjelet nem észlel a földről, el kell döntenie, hogy elpusztul a magányosság-
ban, vagy megpróbál kiutat találni az izolációból.

Crystal Wings / Román Reyes / 4:00
Experimental / Spain 
What if words weren’t enough? 
Mi van akkor, ha a szavak nem elegendőek?

Welcome to Bavaria / Matthias  Koßmehl / 11:15 
Fiction / Germany / www.welcometobavaria-film.de  
In the bavarian mountain the border has been closed to protect against illegal 
immigration. One eve at the border post it comes do an encounter, which nobody 
expected and let reach clumsy Bernie to unconventional means.
Lezárták a határokat a sváb hegyekben, hogy megakadályozzák az illegális bevándor-
lást. Egy este az ügyetlen Bernie váratlan találkozás részese lesz a határon.

Two Persons Max / Tim Kent / 9:42 
Fiction / United Kingdom / www.cleverboymedia.com  
A short psychological drama based on possibilities and clichés, coloured by unpre-
dictable twists which follows the rules of the cat and mouse game, without defin-
ing the identity of the players.
Lehetőségeken és kliséken alapuló rövid pszichodráma, előreláthatatlan fordulatok-
kal színezve melyek a macska-egér harc szabályait követik anélkül, hogy felfedné a 
játékosok identitását. 

Insan / Manner / Mehdi Aghajani / 8:00 
Animation / Iran / http://sendyourfilm.com   
A dog loses his owner and faces cruelty from people (Based on Sadegh Hedayat’s 
award winning book Stray Dog).
Egy kutya, aki elveszíti gazdáját és szembesül az emberek kegyetlenségével.

Nation for Two / Chaja Hertog & Nir Nadler / 15:15 
Experimental/ Israel-Netherlands / http://www.hertognadler.com 
A man and a woman dig their underground way towards each other from two 
remote locations in the world, whilst leaving physical threads wherever they pass. 
A világ két távoli pontjáról egy nő és egy férfi a föld alatt ássák alagútjukat egymás 
felé, miközben kézzelfogható nyomokat hagynak maguk után.

Bublina / Buble / Mária Ol’hová / 7:54
Animation / Slovakia 
The water  brings a man and a woman closer, it becomes a barrier for them and a 
child is born in it, who bonds together them again.
A víz hoz közelebb egymáshoz egy férfit és egy nőt. Mégis akadályt képez közöttük, 
ám születik benne egy gyermek, aki végül újra összeköti őket.



The Hopper / Alex Brüel Flagstad / 17:00 
Animation / Denmark-Germany / http://www.augohr.de/film  
16 year old Dexter lives with his grandmother in west Baltimore, Maryland. One 
night Dexter and his friend Kevin rob local drug dealers, but things do not work out 
as planned and violence spins out of control.
A 16 éves Dexter nagymamájával él a marylandi Nyugat-Baltimore-ban. Egy éjjelen 
Dexter és barátja Kevin kirabolják a helyi drogdílereket, de a dolgok nem a terv szerint 
alakulnak és erőszakos fordulatot vesznek. 

Memorial / Francesco Filippi / 10:04
Fiction / Italy–USA  http://www.studiomistral.com 
At a war memorial a young girl meets a mysterious old man, who looks like a 
soldier ghost. She cannot remember the name of his best friend, who died during 
the war.
A fiatal lány egy háborús emlékműnél találkozik egy titokzatos, idős emberrel, aki 
úgy néz ki, mint egy katona szelleme. A lány képtelen felidézni barátja nevét, aki a 
háborúban halt meg.

The tree of pan/ Aitken Pearson / 13:35 
Experimental/ Portugal
A period piece set in early 19th century Madeira.
Részlet a kora 19. századi Madeirából.

Losing grip / Rembert Net / 4:40 / Experimental / Belgium  
The movie tries to capture the feeling that comes with hurting the one you most 
love, a form of self-harm through another person. 
A film azt az érzést próbálja megörökíteni, amikor megbántod azt, akit a legjobban 
szeretsz. Ez is egy formája az önkárosításnak, csak egy másik emberen keresztül.

Tanihgui negen domog / Unknown tale / Sanchirchimeg  Vanchinjav / 5:50 
Experimental / Germany
The morning as merry as a playing child, midday as radiant as a young woman and 
the evening as wise as an old lady. This story was inspired by old Mongolian tradi-
tions, riddles and legends. 
A reggel boldog, mint a játszadozó gyermek, a nappal ragyogó, mint egy fiatal nő, 
az este bölcs, mint egy idős asszony. A történetet régi mongol tradíciók, titkok és 
legendák inspirálták.

Shave it / Fernando Maldonado, Jorge Tereso/ 4:00
Animation / Spain 
In a jungle where giant bulldozers shave the vegetation, a monkey finds a razor and 
decides to use it. With a human appearance, he moves to the city and sets out to 
climb society’s ladder.

Resolution / Sadik Demiroz / 3:27 
Experimental / Turkey http://www.sadikdemiroz.com
Conceptually emphasizing the human struggle for being exist in life…
A film koncepciózusan hangsúlyozza az ember küzdelmét, hogy ne csak létezzen, de 
éljen is. 



Canção para minha irmã / Song for my sad sister / Pedro Severien / 17:00
Fiction / Brazil 
Tiago is an inmate in a semi-open regime. It’s been some time since he last returned 
to his hometown. 
Tiago egy közepes rezsim alatt álló országban raboskodik. Régen nem járt már az 
otthonában.

Barefoot / Amit Asraf / 11:55 
Fiction / Israel
A nine moments in a life of a girl, that searching for the meaning of revenge. It is a 
movie that tries to tell a narrative story in a new way.
Egy lány életének 9 pillanata, amik a bosszú értelmét kutatják. Egy film, amely új 
módon próbál meg elbeszélni egy történetet.

G/R/E/A/S/E / Antoni  Pinent / 20:00 
Experimental / Germany / A handmade décollage film
Brief notes mixed:  Vinyl and Celluloid Party. […]  / 2 faces coin-frame. / A new (sub)
version film… all from the original Grease (1978).
Rövid hangjegyek keverve: bakelit és szalagos party, avagy az éremnek két oldala van. 
Az eredeti Grease-film újragondolása.

Calma / Calm  / Nic Postiglione / 16:00
Fiction / Chile
‘Calma’ is a short film that portrays the rough work of a Chilean farmer during the 
1990s. In order to replant next years crops, he finds himself in desperate need to 
burn last years stubble. 
A film egy portré, ami egy chilei farmer kemény munkáját mutatja be a 90-es évek-
ben. Ahhoz, hogy a következő év magvait elültethesse, le kell égetnie a tavalyi tarlót.

Talent House / Hyon-Lè / 15:00 
Fiction / Malaysia
A peek into the offbeat world of talent casting in Malaysia. We follow the trials of 
Kris, a struggling actor determine to make it big and Zak, a seasoned casting direc-
tor who takes pride in the people he propels to fame.
Bepillantás a malajziai tehetségkutató szokatlan világába. Nyomon követjük a 
nagyratörő Kris próbálkozásait és az alkalmi szereplőválogató Zakot, aki nagy büszke-
séggel viseltet az emberek iránt, akiket a hírnév felé repít.

Una madre es demasiado / One Mother is Too Much / Pablo Goldbarg / 15:00  
Fiction / Argentina 
A man on the edge of his forties sues the overprotective and possessive mother he lives 
with for moral and psychological damages. The court rejects the summon and the man 
cuts himself off in his room, leading to an unexpected turn in their relationship. 
A negyvenes éveiben járó férfi bepereli a vele élő, ám őt túlságosan óvó és birtokló       
anyját, morális és pszichikai károkozásért. A bíróság ejti a vádat és a férfi felvágja az 
ereit, ami váratlan fordulatot hoz kettejük kapcsolatában. 



First lesson in love / Tomer Werechson / 08:04 
Fiction / Israel  www.filmannex.com 
A chance meeting of two worlds leads to a love story between a 17 year old reli-
gious girl named Tom and a non observant street musician named Razi at a train 
station in Jerusalem.
Két világ véletlen találkozása egy szerelmi történetbe fordul, a 17 éves, vallásos lány 
Tom, és a névtelen utcazenész Razi között a jeruzsálemi vasútállomáson.

Angst, Piss & Drid / Angst, Piss & Shit / Fredrik Hana /19:00 
Fiction / Norway  
ANGST, PISS & SHIT is a black comedy that deals with twisted, complicated love 
between two murdering psychopaths.  
A film egy fekete komédia, ami egy pszichopata gyilkos pár furcsa, és komplikált 
szerelmét mutatja be.

The Lady of The Stamps / Pedro Murad / 11:21 / Fiction / Brazil  
Psychological thriller without dialogue, revealing the routine of a lonely secretary in 
a large and dark metropolis. 
Pszichológiai thriller, szöveg nélkül, ami feltárja egy magányos titkárnő napi rutinját 
egy nagy és sötét metropoliszban.

La Noche Anuncia La Aurora / Night Announces Dawn / Gerard Uzcategui / 
23:00 / Fiction / Venezuela 
Over the delta of the Catatumbo river in a Palafito a woman makes her home.      
Facing the death of her husband she cleaves the streams of solitude. 
Egy nő a Catatumbo folyó deltájánál, egy bungalóba költözik. Itt szembesül férje      
halálával, és az azt követő szörnyű magánnyal. 

Hevosen kyyneleet / Tears of horses / Samuel Häkkinen / 7:58
Fiction / Finland   
The story of a lonely man, whose birthday is today and he wants to celebrate it. 
Suddenly he is faced with the unknown man who asked man to come sauna with 
him. 
Történet egy magányos férfiről, aki meg szeretné ünnepelni a születésnapját.       
Váratlanul összefut egy ismeretlennel, aki szaunázni hívja őt.

Mitt Förra Liv / My Past Life / Sebastian Lindblad / 3:00
Fiction / Sweden
What you don’t know won’t hurt you... Right? A story about a man blinded by love, 
driven by passion and ignorant of reality.
Ha nem tudod, nem fáj… ugye? Történet egy férfiról, akit elvakít a szerelem, irányít a 
szenvedély és figyelmen kívül hagyja a valóságot.

2 piger 1 kage / 2 girls 1 cake  / Jens  Dahl / 13:29 / Fiction / Denmark  
After a traumatic near-death experience two girls meet over a not so ordinary cake.
Egy traumatikus, halálközeli élmény után, két lány leül elfogyasztani egy nem       
hagyományos süteményt. 



Of your wounds / Nicola Piovesan / 11:14 / Fiction / Sweden 
Living in isolation, remote from each other, a man, a woman and a house by a 
looming forest. As a scar on the woman’s face grows larger, an ever-present rock 
hovers in the garden, burdening their strained existence. 
Egy nő és egy férfi elzártan élnek egy házban, egy fenyegetően sötét erdőben. Ahogy 
a nő arcán lévő sebhely egyre nagyobbra nő, a kerti kőszikla pedig elkezd lebegni, úgy 
hullik sírba a két ember erőltetett létezése.

Fastaci / Peanuts / Mihajlo Kocev / 8:42 / Fiction / Bulgaria   
One night in the city. One little girl and the different fates of the people she meets.
Egy éjszaka a városban. Egy kislány és a különféle emberi sorsok, amiket megtapasz-
tal.

Musta joulu / Black Christmas / Juuso Räsänen / 19:18 / Fiction / Finland 
Ethiopian immigrant Samuel has the most ungrateful job in the world – he works as 
a Santa Claus  in Finland and doesn’t speak the language.  
Samuelnek, az etióp bevándorlónak van a leghálátlanabb munkája a világon – Miku-
lásként dolgozik Finnországban úgy, hogy nem beszéli a nyelvet.

Cold Turkey / Fannar Thor Arnarsson / 14:11 / Fiction / Iceland 
Adam is not exactly the most normal teenager. He is a cannibal and his monstrous 
desires are getting out of hand. 
Adam nem az az igazi, átlagos tinédzser. Ő egy kannibál és szörnyű vágyai kezdenek 
kicsúszni az ellenőrzése alól. 

Brija / Chillin’ / Luka Rukavina / 14:58 / Fiction / Croatia  
Two long-time friends spend a sunny afternoon at a local park smoking one joint af-
ter another, scheming and debating the best way to make some quick cash... 
Két régi barát a helyi parkban tölti el a napfényes délutánt és egyik jointot szívják a 
másik után, miközben azon tanakodnak, mi lehet a legjobb módszer a gyors pénzszer-
zésre.

Naslednik / The Inheritor / Ivan Milosavljevic / 10:48 / Fiction / Serbia
The protagonist, Mitar (Nikola Slijepcevic) inherits some money from Australia. To 
get his inheritance, he has to go through a series of issues, without realizing what 
he will actually inherit. 
A főhős Mitar, pénzt örököl Ausztráliából. Hogy ténylegesen hozzájusson az örök-
séghez, számos akadályt kell leküzdenie anélkül, hogy tudná mit is örökölt valójában.



Шах Мат / Check Mate / Emilian Dechev / 6:43 / Fiction / Bulgaria
A bride, a groom and a best man in a chess game of life and death.
A menyasszony, a vőlegény és a vőfély egy életre-halálra menő sakkpartiban. 

Pigkouini / Penguins / Dimitris Zahos / 14:49 / Fiction /Greece 
Penguins when they see ice melting around them and do not know where to hold 
on and how to get through, they get mad and feared and attack trying to eat one 
another. “Penguins” is a short film about crisis in family and crisis in society.
A körülöttük lévő olvadó jeget látva, a pingvinek nem tudják mitévők legyenek, 
pánikba esnek és egymásnak esnek, élelmet látva a másikban. Rövidfilm a családi és a 
társadalmi krízisről.

Pastila fericirii / The Pill of Happiness / Cecilia Felmeri / 12:00 
Fiction / Romania 
Revenge. Feels so good. Are you ready to pay the price for it?
Bosszú. Olyan jólesik. Készen állsz, hogy megfizess érte?

Vibratia / Vibration / Germain Kanda / 13:51 
Fiction / Romania 
An exposure of the vibration phenomenon, in a dramatic manner, showing its ways 
of manifestation and the way it is perceived.
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O anthropos pou taize ton iskio tou / The man who fed his shadow /    
Mario Garefo / 18:00 / Fiction / Greece 
A man intrudes into rich people’s dinners claiming that he can collect the food from 
their table and feed his shadow which, curiously enough, is a female figure.
Egy férfi rátör a vacsorájukat fogyasztó gazdag társaságra, mondván, szüksége 
van az ételre, hogy megetethesse a saját árnyékát, ami meglepő módon egy női 
alak. 


