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اهال وسهال! 

الســنة،  لتكــون واحــدة مــن أهــم  الرابعــة هــذه  فــي دورتهــا  أيــام ســينمائية  توســعت فعاليــة 
النشــاطات فــي املشــهد الثقافــي الفلســطيني. جتمــع األفــام الدوليــة والفلســطينية معــا. مت فــي هــذه 
الســنة إنشــاء ملتقــى صنــاع الســينما  )PFM( - لتكــون منصــة إبــداع لتبــادل األفــكار والتطلعــات، 

وزرع البــذور ملســتقبل مــن التعــاون واإلنتــاج.
نحــن نؤمــن بالقــوة العامليــة للســينما، ونؤمــن بأنهــا وســيلة للتعــرف علــى العالــم  ومعرفــة النفــس. 
أقيمــت أيــام ســينمائية إميانــًا بــأن الســينما والثقافــة أداة غايــة فــي األهميــة ملجتمــع متســامح 

ودميقراطــي، متســاوي احلقــوق وســط الصــراع الــذي يعيشــه الفلســطينيون.
ــا حــدود، وتعكــس قصــة  ــة اإلنســان ب ــام ســينمائية الفرصــة لرؤي ــي أي ســتوفر األفــام املعروضــة ف
اإلنســان عبــر املجتمعــات واحلــدود اجلغرافيــة، وتصــور ظــروف اإلنســان التــي يعيشــها كل مجتمــع. 
األفــام هــي وقــود للجــدل واحلــوار، كل منهــا يطــرح صــورة شــخصية للحيــاة حتــت ظــروف مختلفة، 

فــي مــكان ووقــت مختلفــن، مــا يوحدهــا هــو الشــغف فــي النظــرة الســينمائية.
نتمنى لكم االستمتاع بأيام سينمائية!

حنا عطا اهلل
املدير الفني لفيلم الب: فلسطن

Hanna Atallah
Artistic Director of Filmlab: Palestine
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WELCOME!

Now in its 4th edition, Days of Cinema has grown to be one of the most 
important pillars of the Palestinian film scene. Bringing together international 
and Palestinian film professionals, this year we are initiating Palestine Film 
Meetings (PFM) – a creative platform to exchange and share ideas and 
visions, planting seeds for future collaborations.

We believe in the universal power of cinema. We believe it is a way to get to 
know the world, and to get to know oneself. Days of Cinema was founded in 
the firm belief that cinema and culture are important tools for a more tolerant, 
democratic, and equal society amidst the daily struggles we experience in 
Palestine.
The films showing at Days of Cinema offer an opportunity to see humankind 
without borders, reflecting on the state of man across societal and geographic 
boundaries. They depict human conditions that every society grapples with. 
They are fuel for debate and discussion, each offering an intimate portrait of 
life under different circumstances, in different times and places. What unites 
them is their passionate  cinematic gaze.
Enjoy Days of Cinema!

بريجيت بوالد
املديرة التنفيذية لفيلم الب: فلسطن

Brigitte Boulad
Executive Director of Filmlab: Palestine
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الراحل املخرج جان شمعون

الراحل الناقد بشار إبراهيم

To the late filmmaker Jean Chamoun

To the late critic Bashar Ibrahem
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السينمائي قاسم حول

السينمائية مونيكا ماورير

To the filmmaker Kassem Hawal

To the filmmaker Monica Maurer 
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We would like to thank the following people for all  their 
help and support to  Filmlab: Palestine & Days Of Cinema 

Lami and Maisa Asir

Sally Abu Bakr

Samir Abdel Hadi

Ahmed Abu Laban

Marwan  Al Sayyeh

Lina Bokhary

Khaled Elayyan

Sawsan and Samir Hleileh

Huda Imam

Ghassan Jaber

Ramzi Jaber

Zina Jardaneh

Taima Kawar

Osama Khalaf

Yvette and Mazen Qupty

Rachid Mashrawi

 Maike Mia Höhne

Peter Naser

Randa Salti

Fredom Theater - Jenin

مليع وميساء األسير 
سالي أبو بكر 

سمير عبد الهادي 

أحمد أبو لنب

مروان السايح

لينا بخاري 

خالد عليان

سوسن وسمير حليلة 
هدى اإلمام 

غسان جابر 

رمزي جابر

زينة جردانة 
تيماء قعوار 

أسامة خلف 

إيفيت ومازن قطبي 

رشيد مشهراوي 
مايكا ميا هونيه

بيتر ناصر

رندة سلطي 

مسرح احلرية – جنني 

نود أن نتقدم بالشكر لألشخاص التاليني لدعمهم ومساعدتهم لفيلم 
الب: فلسطني وأليام سينمائية 
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ــة  ــام الوثائقي ــة األف ــرة وفئ ــة القصي ــام الروائي ــة األف ــن؛ فئ ــي فئت ــر الشــمس ف ــزة طائ ــح جائ ُتن
الطويلــة. كافــة األفــام املشــاركة هــي ملخرجــن أو منتجــن فلســطينين، أو حتمــل موضــوع 
فلســطيني. هــذه الســنة ســتمنح جائــزة طائــر الشــمس لإلنتــاج للمــرة األولــى. ســتدعم اجلائــزة 
ــاون  ــر واحــد، بالتع ــم فلســطيني قصي ــع ملشــروع فيل ــاج، والتوزي ــد اإلنت ــا بع ــة م ــر، مرحل التصوي
مــع ورشــة Aarhus Filmworkshop  وMAD Solutions. ســيقوم ثاثــة حــكام دوليــن فــي كل 
ــر الشــمس، وســيجري اإلعــان عــن الفائزيــن فــي حفــل اختتــام  ــز طائ فئــة بإعــان الفائزيــن بجوائ

ــر، 2017. املهرجــان فــي 23 أكتوب
The two Sunbird Award competitions showcase short narrative and feature-
length documentary films. All films are either made by Palestinian filmmakers 
or producers, or they refer to Palestine thematically. The Sunbird Production 
Award, now in its first edition, will support the shoot, post-production, and 
distribution of one Palestinian short film project, in cooperation with Aarhus 
Filmworkshop and MAD Solutions. Three international juries will announce the 
winners of the three Sunbird Awards during the Days of Cinema Closing 

Ceremony on October 23, 2017.
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د. اناندي رامامورثي

جورج خليفي

هالة جالل 

د. انانــدي رامامورثــي قارئــة فــي دراســات مــا بعــد االســتعمار فــي جامعــة شــيفيلد هالــم. 
هــي مؤلفــة إمبراطوريــة اإلقنــاع: صــورة أفريقيــا وآســيا فــي الدعايــة البريطانيــة )2003( 
والســوق الســوداء: حركة الشــباب األســيوين البريطانية )2013(. هي اآلن باحثة شريكة 
فــي الفنــون ومجلس أبحاث اآلداب والعلوم اإلنســانية مبشــروع يســمى تدخــات إبداعية 
الــذي تستكشــف فيــه الســينما الفلســطينية. عملت أيضا فــي متاحف وصــاالت عرض 

فــي اململكــة املتحدة.

ولــد جــورج خليفــي فــي الناصــرة عــام 1947 ودرس الســنيما باملعهــد العالــي للفنــون فــي 
بروكســل، بلجيــكا. كان مديــرا لإلنتــاج ومنتًجــا للعديــد مــن األفــام الروائيــة الطويلــة 
خاصــة أفــام ميشــيل خليفــي، كمــا أنتــج البرامــج التلفزيونيــة ومــن ضمنهــا برامــج 
األطفــال، واجنــز العديــد مــن األفــام الوثائقيــة. كتــب وأخــرج العديــد مــن املسلســات 
والدراميات التلفزيونية كذلك صدر له العديد من الكتابات عن الســينما الفلســطينية. 

يــّدرس الســينما والتلفــزة فــي اجلامعــات والكليــات الفلســطينية وغيرهــا.  

ــل  ــاز فيلمهــا الوثائقــي الطوي ــة فيلــم. ف ــر مــن مئ ــاج أكث ــة وإخــراج وإنت ــة جــال بكتاب قامــت هال
»دردشــة نســائية« باجلائــزة الفضيــة فــي مهرجــان روتــردام للفيلــم العربــي عــام 2005. بــادرت فــي 
العــام 2002 بتأســيس منصــة ســينماتك مســتقل وتربــوي للســينمائين الشــباب الــذي يوفــر لهــم 
الفرصــة والدعــم فــي مشــوارهم الفنــي، والــذي يوفــر شــبكة تعــاون لدعــم الســينما املســتقلة فــي 
مصــر والعالــم العربــي. تــّدرب فــي مشــروع »مدخــل للســوق العاملية« املخصص للمنتجــن العرب. 
تشــمل إلــى جانــب ذلــك، خبرتهــا التدريبيــة إدارة الورشــات وبنــاء مناهــج تدريبيــة. شــاركت فــي 

العديــد مــن املهرجانــات العامليــة واحملليــة كعضــوة فــي جلــان التحكيــم.

Dr Anandi Ramamurthy is Reader in Post- Colonial Studies at Sheffield Hallam 
University. She is the author of “Imperial Persuaders: Images of Africa and Asia in 
British Advertising” (2003) and “Black Markets: Britain's Asian Youth Movements” 
(2013). She is currently Co-Investigator on an Arts and Humanities Research Council 
Project called Creative Interruptions in which she is exploring Palestinian Cinema. She 
has also worked in museums and art galleries in the UK.

George Khleifi was born in Nazareth in 1947. He studied filmmaking and production in 
Brussels, Belgium. He has been the line and executive producer of several Palestinian 
feature films, the producer, writer and director of the children’s program “Share’ 
Sumsum”, and has directed several documentary films as well as “Mattab”, a mini soap 
opera, and “Abu Youssef’s House”, a 64 episodes sitcom. He was the Head of training 
and production at the Institute of Modern Media at Al Quds University from 2007-1999. 
Together with Prof. Nurit Gertz, he wrote the book “Palestinian Cinema: Landscape, 
Trauma and Memory” (2008).

Galal has written, directed and produced more than 100 films. The feature documentary 
“Women ChitChat” won the Silver Prize at the Arab Rotterdam Film Festival in 2005. 
Since 2002, she has initiated independent cinematic education opportunities for young 
talents, providing potential filmmakers with the basics of filmmaking, and helping to 
create networks to support independent filmmaking in Egypt and the Arab region. Galal 
also worked as a tutor in the project “Access to the International Market” dedicated to 
young Arab producers. Apart from tutoring, her training experience involves workshop 
management, training methodology and curriculum building. Gala has served as a jury 
member in several international and national film festivals.

Dr Anandi Ramamurthy

George Khleifi 

Hala Galal
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أملي جاسر

سيرج أبياد 

ريبيكا كارمونا  

أملــي جاســر هــي فنانــة وصانعــة أفــام وواحــدة مــن رواد الفــن املعاصــر فــي العالــم العربــي. 
أعمالهــا مركبــة ومثيــرة حتمــل طابــع شــعري وسياســي. ُعرضــت أعمالهــا فــي جميــع أنحــاء 
ــي  ــز وتقديــرات إلجنازاتهــا مبــا ذلــك األســد الذهبــي فــي بينال ــم وحــازت علــى جوائ العال
البندقيــة الـــ 52. شــاركت أعمالهــا فــي اهــم املهرجانــات اجلماعيــة علــى الصعيــد العاملــي، 
منهــا متحــف الفــن احلديــث فــي نيويــورك )MOMA(، دوكومنتــا )13(، بينالي البندقية 
وبينالــي ويتنــي. ُعرضــت أخــر أعمالهــا الفرديــة فــي املتحــف اإليرلنــدي للفــن املعاصــر، 

دبلــن؛ معــرض وايــت تشــابل، لنــدن؛ ودارة الفنــون، عمــان.

 ،)La Distributrice de Films) ســيرج أبيــاد هــو مؤســس شــريك ومديــر عــام لشــركة التوزيــع
الــذي يديــره بدعــم ومســاعدة مــن قطتــه جريتــا، وهــو أيضــا بروفيســور بالســينما. ولــد في 

بيــروت املشمســة ويعيــش فــي مونتريــال املثلجة. 

ريبيــكا كارمونــا هــي صانعــة أفــام، كاتبــة ومنتجة.  فيلمهــا »مجدلينا« حاز على جائــزة جلنة رابطة 
املخرجــن األمريــكان، وحــاز علــى التقديــر فــي مهرجــان االميــي للطــاب اجلامعيــن، واختيــر للتوزيع 
ــا  ــي مهرجــان كان الســينمائي الـــ 62. »سمشــار« هــو فيلمه ــد Shorts International ف ــى ي عل
الروائــي الطويــل، وهــو أول فيلــم مالطــي يشــارك فــي مســابقة األوســكار كأفضــل فيلــم أجنبــي، وأول 
فيلــم مالطــي يتــم توزيعــه عامليــا )مبــا فيــه ثاثــة عــروض خــارج مالطــا(. حصــل علــى 17 جائــزة فــي 
مهرجانــات الســينما العامليــة مبــا فيــه جائــزة اإلجنــاز املتميــز فــي مهرجــان مانهــامي - هايدلبــرغ. فيلمهــا 

الطويــل الثانــي »باألحشــاء« قيــد اإلنتــاج.

Artist and filmmaker Emily Jacir, one of the Arab world's leading contemporary artists, 
has built a complex and compelling artistic practice that is both poetic and political. She 
has exhibited her works throughout the world and has been honored many times for her 
achievements including a Golden Lion at the 52nd Venice Biennale. Jacir’s works have 
been in important group exhibitions internationally, including the Museum of Modern 
Art, New York, dOCUMENTA (13), Venice Biennale, and Whitney Biennial. Jacir’s recent 
solo exhibitions include the Irish Museum of Modern Art, Dublin; Whitechapel Gallery, 
London; and Darat il Funun, Amman.

Serge is the co-founder and general director of La Distributrice de 
Films which he runs with the help and support of his cat, Greta. He 
is also a film professor. He was born in sunny Beirut and now lives in 
snowy Montreal.

Filmmaker, writer and producer. Her film "Magdalene" won a Director’s Guild of America 
student Jury Prize, an honorable mention at the student Emmy Awards, and was picked 
up for distribution by Shorts International at the 62nd Cannes Film Festival. "Simshar" 
was her first feature-length film, Malta’s first ever Academy Award submission, and 
the first Maltese film to achieve worldwide distribution (including 3 theatrical releases 
outside of Malta). It won 17 awards at international film festivals including the Special 
Achievement Award at Mannheim-Heidelberg. Her second feature film "The Gut" is 
currently in development.

Emily Jacir 

Serge Abiaad

Rebecca Cremona 



14



15

The Sunbird Production Award jury will announce the winner of the first 

Sunbird Production Award during the Closing Ceremony of Days of Cinema 

(October 17-23, 2017). The winner will receive camera and sound equipment 

from Filmlab: Palestine, and post-production facilitation, access to colour 

grading and sound mixing facilities, and DCP copies at Aarhus Filmworkshop. 

The film will be picked up for distribution by MAD Solutions. Flight costs and 

accommodation for one week in Denmark will be provided by Filmlab: 

Palestine and Aarhus Filmworkshop.

Eligible were short film projects (maximum length: 20 minutes) which are to be 

set in Palestine or thematically refer to Palestine.

ســتعلن هيئــة حــكام جائــزة طائــر الشــمس عــن جائــزة اإلنتــاج األولــى فــي حفــل ختــام مهرجــان أيــام 
ســينمائية )17-23 أكتوبــر، 2017(. ســيحصل الفائــزون علــى كاميــرا وأدوات صــوت مــن مؤسســة 
فيلــم الب: فلســطن. وســتتوفر لهــم خدمــة بعــد اإلنتــاج، وتدريــج االلــوان ودمج الصوت، ونســخة 
 .MAD Solutions ــد ــُوزع علــى ي عــرض DCP مــن ورشــة ارهــاوس لألفــام. ســُيجهز الفيلــم وي
ســتوفر مؤسســة فيلــم الب: فلســطن وورشــة ارهــاوس لألفــام للفائــز تكاليــف الســفر واإلقامــة ملــدة 

أســبوع واحــد فــي الدمنــارك.
األفــام املؤهلــة أفــام قصيــرة )مدتهــا ال تزيــد عــن 20 دقيقــة( التــي ســتصور فــي فلســطن أو لهــا 

صلــة بفلســطن.



16



17

ايج رايس

عالء كركوتي

إيناس املظفر

عــاء كركوتــي هــو ُمحلــل ســينمائي وعضــو احترافــي ذو تأثيــر واضــح فــي صناعــة الســينما والترفيه فــي العالم 
العربي. ســاهمت خبرته الواســعة في مجال التحليل الســينمائي في اســتضافته للمشــاركة ضمن العديد من 
الندوات وورش عمل صناعة األفام وحلقات النقاش وجلان التحكيم في مهرجانات ســينمائية دولية. شــارك 
كركوتــي فــي تأســيس شــركة MAD Solutions التــي يــرأس مجلــس إدارتهــا حاليــاً، كأول ســتوديو عربــي 
 MAD Solutions متخصــص فــي إنتــاج وترويج وتوزيع احملتوى الترفيهي بالعالم العربــي وخارجــه. أطلقــت
مركــز الســينما العربيــة )ACC(، وهــو منصــة دوليــة لدعم صناعة الســينما العربية وتعزيز االهتمام بالســينما 

والثقافــة العربيــة واألعمــال املتعلقة بهما في أنحــاء العالم.

إينــاس املظفــر هــي مخرجــة فلســطينية حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي اإلخــراج الســينمائي 
مــن »أكادمييــة الفنــون« فــي القاهــرة، وحاصلــة علــى درجــة املاجســتير فــي اإلعــام واالتصــاالت مــن 
كليــة »جولدســميث« مــن جامعــة لنــدن. أخرجــت املظفــر عــددا مــن األفــام القصيــرة التي شــاركت 
ــن 25  ــر م ــى أكث ــت عل ــة. عمل ــارض الفني ــة واملع ــات الســينمائية الدولي ــن املهرجان ــد م ــي العدي ف
إنتاجــا ســينمائيا فلســطينيا ودوليــا، مبــا فــي ذلــك اثنــن مــن األفــام الروائيــة التــي مت ترشــيحها إلــى 
جائــزة األوســكار. عملــت كمنتجــة لألخبــار حملطــة الـــ CNN ومحطــات أخــرى.  إضافــة إلــى عملهــا 

كمستشــارة إعــام واتصــاالت وخبرتهــا فــي توجيــه املخرجــن/ات الشــباب.

ــام مســتقلة  ــى أف ــاوس وعمــل عل ــة آره ــي جامع ــب، درس األدب ف ــو مخــرج وكات ــس ه ــج راي اي
قصيــرة وروائيــة. قــام بإنتــاج افامــه بدعــم مــن ورشــة صناعــة األفــام فــي آرهــاوس وكوبنهاجــن. 
حصــل فيلمــه الروائــي األول الطويــل الــذي عــرض للجمهــور فــي 1996  »أنطــون – الطيــار« علــى 
تنويــه خــاص فــي مهرجــان برلــن الســينمائي الدولــي. قــام  بعــد ذلــك بإخــراج أفــام أخــرى منهــا 
”Kick'n Rush“ الــذي اختيــر لبانورامــا  مهرجــان برلــن الســينمائي الدولــي عــام 2004. يــرأس 

حالًيــا ورشــة آرهــاوس لصناعــة األفــام. يدعــم ويطــور املواهــب الســينمائية فــي غــرب الدمنــارك.

Karkouti is a renowned film analyst and an influential professional within the cinema 
and entertainment industry in the Arab world. He has been invited as guest speaker to 
various panels, filmmaking workshops, seminars, and juries in film festivals worldwide. 
He co-founded MAD Solutions, the first pan-Arab studio dedicated to the production, 
promotion and distribution of Arabic content to the Arab world and beyond. MAD 
Solutions launched the Arab Cinema Center (ACC) to function as an international 
platform to further support the Arab film industry and boost interest in Arab cinema and 
culture.

Al-Muthaffar holds a BA in Film Directing from the Academy of Arts in Cairo, and a 
MA in Media and Communications from Goldsmiths College. She has directed short 
films and participated in several international film festivals and art galleries. She has 
worked on more than 25 Palestinian and international film productions and as a news 
producer, amongst others for CNN. Furthermore, she is a communications adviser, and 
is experienced in teaching and mentoring.

Film director and writer. Studied Literature whilst making underground, independent 
short and fiction films, mostly produced with support from Aarhus and Copenhagen 
Filmworkshop. Feature film debut in 1996 with “Anton – The Flyer” which received a 
special mention at the Berlinale. A number of films followed the debut, “Kick'n Rush” 
was selected for the Berlinale Panorama 2004. Rais' work moves between fiction and 
documentary filmmaking. He is currently Head of Aarhus Filmworkshop, supporting 
and developing film talents in western Denmark.

Aage Rais

Alaa Karkouti

Enas al-Muthaffar
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ازرع حتصد
إخراج عاء أشقر         

إنتاج عاء أشقر وأفام فريبيرد        
فرنسا  2017                                                              

69 دقيقة          
عربي مع ترجمة لاجنليزية                         

ياال! ياال!
إخراج فرناندو رومانازو وكريستن بيروفانو

إنتاج فرناندو رومانازو، كريستن 
بيروفانو، سوزان شلبي وا.م هيجه                                                             
االرجنتن، فلسطن 2017                                                                                                                                  
74 دقيقة                                                                   

عربي وإسباني مع ترجمة لاجنليزية 

You Reap What You Sow
Director Alaa Ashkar
Producer Alaa Ashkar/Freebird Films
France 2017
69 min
Arabic with English subtitles

Yallah! Yallah!
Directors Fernando Romanazzo, Cristian Pirovano

Producers Fernando Romanazzo, Cristian Pirovano, 
Susan Shalabi, A. M. Hijjeh
Argentina / Palestine 2017
74 min 
Arabic, Spanish with English subtitles

مــن خــال زياراتــه الســنوية لعائلتــه فــي اجلليــل، يســلط املخــرج )املقيــم فــي فرنســا( الضــوء علــى تقــدم املشــاريع 
الســكنية اإلســرائيلية التــي تضيــق علــى شــفاعمرو )مدينتــه( وذلــك مــن خــال تصويــر عائلتــه التــي تبــدي 
خوفهــا مــن اهتمامــه بهــذا األمــر. ولفهــم واقــع وتخوفــات العائلــة، يعــود املخــرج بذاكــرة هــذا املــكان ليــروي 
كيــف أثــر الواقــع اإلســرائيلي بتشــكيل هويتــه، وكيــف أثــر ســفره للغــرب فيمــا بعــد علــى اكتشــافها مــن جديــد.

خــال  مــن  القدم.نتعــرف  بكــرة  بأخــرى  أو  بطريقــة  متعلقــة  حياتهــا  شــخصيات،  ســبع  حــول  الفيلــم  يــدور 
ممارســاتهم اليوميــة علــى شــغفهم لرياضــة كــرة القــدم، وعلــى نشــاطاتهم واملشــاكل التــي يواجهونهــا بســبب 
االحتــال. حياتهــم دائمــة املواجهــة والصــراع مــع االحتــال، لكنهــم يفعلــون املســتحيل مــن اجــل االســتمرار 

وحتمــل املشــاق ملمارســة شــغفهم األول واألخيــر: كــرة القــدم.

A Palestinian director living in France is about to start a documentary about the Palestinian 
memory in Israel. During his research for film locations in Galilee, his family who lives there 
expresses its concern regarding the idea of making the film.

The film focuses on the story of seven characters, who are connected to the world of football 
in one way or another. Through their daily lives, we get to know their bond with the sport, their 
activities and the problems they have to face due to the occupation by Israel. Even though they 
are constantly affected by Israel's subjugation of Palestine, they manage to survive and endure 
all sorts of issues in order to enjoy one of their biggest passions: football.
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خيوط الَسرد 
إخراج كارول منصور

Forward Film Production/إنتاج منى اخلالدي
لبنان 2017

78 دقيقة
عربي واجنليزي مع ترجمة لاجنليزية   

نادي غزة لركوب األمواج
إخراج فيليب غنات، ميكي يامن

إنتاج بيني ثايسن، ستيفاني يامن، أندرياس شاب، 
ميكي يامن 
املانيا 2016 

87 دقيقة
عربي واجنليزي ولغة جزيرة هاواي مع ترجمة لإلجنليزية 

Stitching Palestine 
Director Carol Mansour

Producer Muna Khalidi/Forward Film Production
Lebanon 2017 

78 min 
Arabic and English with English subtitles

Gaza Surf Club
Directors Philip Gnadt, Mickey Yamine
Producers Benny Theisen, Stephanie Yamine, Andreas 
Schaap, Mickey Yamine/Little Bridge Pictures
Germany 2016
87 min
Arabic, English and Hawaiian with English and Arabic 
subtitles

تتحدث اثنتا عشــرة امرأة فلســطينية عن حياتهن قبل الشــتات. تســتعدن ذكرياتهن وحياتهن وهويتهن. ترتبط الروايات 
اخلاصــة بهــن مبوضــوع دائــم هــو الفــن القــدمي: التطريــز. اثنتــا عشــرة امــرأة قــادرة علــى الصمــود والعــزم والتعبيــر عــن مناحــي 

متباينــة مــن حياتهــن. دمــج لقصــة الوطــن واحلرمــان مــن احلريــة، والتصميــم الثابــت علــى أن العدالة ستســود.

فيمــا يعيشــون محاصريــن داخــل "أكبــر ســجن فــي الهــواء الطلــق بالعالــم" وحتكمهــم احلــرب، ينجــذب جيــل جديــد مــن 
الشــباب للشــواطئ حيــث يجــدون حريتهــم الشــخصية فــي أمواج البحر املتوســط، بعيداً  عــن اإلحتال واجلمود السياســي. 

إنهــم راكبــو األمــواج فــي غــزة.

Twelve Palestinian women talk of their life before the Diaspora; of their memories, of their lives 
and of their identity. Their narratives are connected by the enduring thread of the ancient art 
of embroidery. Twelve resilient, determined and articulate women from disparate walks of 
life stitch together the story of their homeland, of their dispossession, and of their unwavering 
determination that justice will prevail. 

Trapped in "the world′s largest open-air prison" and ruled by war, a new generation 
is drawn to the beaches. Sick of occupation and political gridlock, they find their own 
personal freedom in the waves of the Mediterranean Sea. They are the surfers of Gaza.
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ما وراء اجلبهات: املقاومة والصمود في فلسطني
إخراج الكسندرا دولز
إنتاج الكسندرا دولز

فرنسا 2016
73 دقيقة 

اجنليزي وعربي وفرنسي مع ترجمة لإلجنليزية والعربية 
والفرنسية

Beyond the Frontlines: Tales of Resistance 
and Resilience from Palestine
Director Alexandra Dols
Producer Alexandra Dols/Hybrid Pulse
France 2016 
73 min
English, Arabic, French with Arabic, English subtitles

يذهــب الفيلــم فــي رحلــة فــي ذهــن املشــاهد وفي شــوارع فلســطن مع الطبيبة النفســية والكاتبة د.ســماح جابر. فــي أعقاب 
الطبيــب النفســي د. فرانــز فانــون لتكشــف االســتراتيجيات النفســية التــي يتخذهــا االحتــال اإلســرائيلي وأثرهــا، وطــرق 

املقاومــة والصمــود التــي تعلمهــا الفلســطينيون لتصــدي االحتال.
The film takes us on a journey both within our own minds and on the roads of Palestine, led 
by Palestinian psychiatrist and writer Dr. Samah Jabr. An heir to anticolonial psychiatrist 
Dr. Frantz Fanon, she exposes the psychological strategies and consequences of 
Israeli occupation, and the ways in which Palestinians have learned to cope.

مطعم مسك   
Misk Restaurant

البلدة القدمية،  مقابل البنك التجاري األردني
 Ramallah Old City across from Jordan Commercial Bank
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ابوكي خلق عمره 100 سنة، زي النكبة
اخراج رزان الصاح

انتاج كارال فريحة ورزان الصاح
الواليات املتحدة، لبنان، فلسطن 2017 

7 دقائق 
عربي مع ترجمة لإلجنليزية 

خبر عاجل 
اخراج اسمهان األحمر

انتاج رشيد عبد احلميد/صنع في فلسطن
منشور لانتاج

فلسطن 2017 
4 دقائق 

عربي مع ترجمة لإلجنليزية 

Your Father Was Born a 100 Years Old, and So 
Was the Nakba
Director Razan Al Salah 

Producers Carla Freiha, Razan Al Salah
USA / Lebanon / Palestine 2017 
7 min
Arabic with English subtitles 

Breaking News
Director Ismahane Lahmar

Producers Rashid Abdelhamid/made in palestine 

project, manshour production

Palestine 2017 

4 min

Arabic with English subtitles 

"لــو كنــت ماشــية عَ رجلیــي كنــت لقيتــه حتــى لــو بّطــل موجود" أم أمن، جدة فلســطينية تعود ملدينتها حيفــا عبر »جوجل 
ســتريت فیــو« الطريقــة الوحيدة التي من خالها ترى فلســطن.

ميكــن خلبرعاجــل أن يحــدث فــي أي بلــد حتــدث فيهــا حــرب. العنــف والهــدم هما جزء من احليــاة اليومية. 

She looks down at her virtual ghost marked with an X. "If I were walking, I would have 
found it, even if it′s not here anymore." Oum Amin, a Palestinian grandmother, returns 
to her hometown Haifa through Google Maps Streetview, today the only way she can 
see Palestine.

What could be breaking news in a country where war, violence and demolition are part 
of the daily life?
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ذاكرة السمكة 
اخراج يوسف الصاحلي

انتاج يوسف الصاحلي، أكرم دويك
فلسطن 2017

6 دقائق
عربي مع ترجمة لإلجنليزية  

باب
اخراج حمدي سمير الصليبي

انتاج جامعة القدس
فلسطن 2017

14 دقيقة 
دون حوار 

Memory of A Fish 
Director Yousef Salhi
Producers Yousef Salhi, Akram Dwaik
Palestine 2017 
6 min
Arabic with English subtitles 

Door
Director Hamdi Samir Al Salibi

Producer Al-Quds University

Palestine 2017 

14 min

No dialogue 

يحــاول ســامي تذكــر األشــياء دائمــًا ولكــن ذاكرتــه ال تســاعده، وهــو غيــر مهتــم بحــل هــذه املشــكلة ويتعامــل معهــا بشــكل 
طبيعــي، علــى عكــس أختــه يــارا التــي تســخر منــه دائمــًا. تضــع األم حــداً لهــذا وتقدم لــه احلل. مــع ذلك تبدو احللــول أحيانا  

مؤقتــة وليســت دائمــة.  كيــف ســيتصرف ســامي فــي هــذه احلالة؟

أغلقت الطريق أمام عمر بباب في وسط الطريق، ليبدأ مشواره بصحبة مجموعة من االشخاص العابرين في محاولة منه ومنهم 
الكتشاف السر وما الذي ينتظرهم خلف هذا الباب.

Sami always tries to remember things, but his memory does not always help. However, 
he doesn’t really care about solving this problem, he deals with it as if it were something 
normal - unlike his sister Yara who always makes fun of him. Their mother puts an end to 
this and presents Sami with solutions. Nonetheless, these solutions are often temporal, 
not permanent. How will Sami deal with that?

The film tells the story of Omar, a young man who always experiences doors being shut 
in his face in the middle of the road. With the help of others, he sets out on a journey to 
discover what is waiting for them behind the door. 
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بني موتني
اخراج أمير فخرالدين
انتاج أمير فخرالدين

سوريا 2016 
21 دقيقة 

عربي مع ترجمة لإلجنليزية  

الببغاء
م، أمجد الرشيد اخراج دارين ساَّ
انتاج رومان رويتمان، دميا عازر 

األردن، املانيا 2016 
18 دقيقة 

عربي، عبري واليديشية مع ترجمة لإلجنليزية 
 

Between Two Deaths 
Director Amir Fakhreddin

Producers Aida Kaadan, Amir Fakhreddin/Amir Fakhreddin Films

Syria 2016

21 min

Arabic with English subtitles

The Parrot
Director Darin Sallam, Amjad Al Rasheed

Producers Roman Roitman, Deema Azar

Jordan / Germany 2016 

18 min

Arabic, Hebrew, Yiddish with English subtitles 

الفيلم يسلط الضوء على عاقة كميل وزينب، مزارع وزوجته من مجدل شمس في اجلوالن احملتل، يتتبع رحلتهما إلى كرم 
الكرز احملاذي للشــريط احلــدودي بــن ســوريا و اســرائيل، بينما هما محاصــران بن نارين؛ صدى القصف السوري املتواصــل 

وخمســون عامــا حتــت االحتــال اإلســرائيلي.

يحكــي الفيلــم قصــة أفــراد عائلــة مزراحــي اليهوديــة القادمــة مــن املغــرب والذيــن يحاولون االســتقرار في حياتهــم اجلديدة في 
حيفــا في فلســطن بعــد أحــداث النكبة عــام 1948.

Kameel and Zenab are two Syrian peasants living under Israeli occupation in the 
occupied Golan Heights. The two are torn between the echoes of the constant shelling 
in Syria, and decades old Israeli forced occupation.

“The Parrot” tells the story of a Mizrahi Jewish family which emigrates from Morocco, 
trying to settle into their new life in Haifa, Palestine in 1948. 
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عيني
اخراج احمد صالح

انتاج ستيفان غيرين، احمد صالح 
فلسطن، األردن، أملانيا 2016

11 دقيقة 
عربي مع ترجمة لإلجنليزية 

خمسة اوالد وعجل
اخراج سعيد زاغة

انتاج أكرم االشقر، احمد اخلطيب، سعيد زاغة
فلسطن، األردن 2016

19 دقيقة 
عربي مع ترجمة لإلجنليزية 

My Second Eye
Director Ahmad Saleh

Producers Stefan Gieren, Ahmad Saleh

Germany / Jordan / Palestine 2016

11 min

Arabic with English subtitles

Five Boys and a Wheel
Director Said Zagha
Producers Ahmad Khatib, Akram Ashqar, 
Said Zagha
Palestine / Jordan 2016 
19 min 
Arabic with English subtitles 

يــدور فيلــم عينــي، املســتوحى مــن أحــداث حقيقيــة، مــن منظــور بضعة صبيــة صغار حــول مخاطر احلــرب ومهالكها، حيث 
يجمعهم شــغفهم باملوسيقى وســرورهم باألحلان.

تــدور احــداث الفيلــم حــول مــدرس اعــدادي يحــاول اكتســاب ثقــة ابنــه الصغيــر بشــتى الطــرق. تتفاقــم األمــور عندمــا يقــع االبــن 
فــي مشــكلة مــع اجليــران، وتخــرج عــن ســيطرة األب وتضعــه فــي اختبــار ملبادئــه وأخاقــه. تــدور دراما الفيلم فــي مدينة العقبة في 
األردن. أحداث الفيلم مقتبسة عن قصة قصيرة لألديب األمريكي راميوند كارفر بعنوان »دراجات هوائية وعضات وسجائر«.

A cruel war has taken the home of two brothers. Their mother fosters the seed of a new 
life and tries to shield them from danger. Despite her worries, the boys keep chasing 
their childhood dream to play music with an instrument they have fallen in love with – a 
beautiful oud.

A young father has to help his son out of a petty conflict with the neighbours. As the parents of 
each respective family are summoned to discuss the issue at hand, the discussions begin to 
quickly spin out of control, putting the values of the father to test. Set in Aqaba, Jordan, this short 
film is an Arabic-language adaptation of Raymond Carver′s “Bicycles, Muscles, Cigarettes”.
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السكني
اخراج ثائر العزة

انتاج كلية دار الكلمة 
فلسطن 2017 

5 دقائق
عربي مع ترجمة للإلجنليزية 

The Knife 
Director Thaer Al Azzah

Producer Dar Al-Kalima University

Palestine 2017 

5 min

Arabic with English subtitles 

يتجــادل املخــرج واملمثــل الرئيســي خــال تصويــر فيلــم يــروي قصــة شــاب فلســطيني ماحــق. يجــري تصويــر مشــهد يحتار 
فيــه الشــاب بــن املــوت كشــهيد او االستســام لقــوات جيــش االحتــال. حــن يطلــب املخــرج مــن املمثــل ان يضــع الســكن 
جانبــا، يعارضــه بحجــة ان ذلــك مهــن للشــهداء واملقاومــة. فــي الواقــع، يســتهدف جيــش االحتــال موقــع التصويــر فيقــوم 

املخــرج واملمثــل بنفــس ردة الفعــل.

During a shoot on a film set, a film director argues with his main actor over the course 
of action of a film about a young Palestinian fugitive. The film centers on a moment 
of hesitation between dying a martyr and surrendering to the Israeli army. While the 
director wants the knife to be left aside, his actor claims the action is insulting and 
undervalues the case of martyrdom. When, in reality, the army attacks the film set, both 
director and actor align in their reaction.

Darna Restaurant 

Al Sahel St. – Old City of Ramallah
 رام اهلل التحتا - شارع السهل

مطعم دارنا 
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واجب
اخراج آن ماري جاسر

انتاج أسامه بواردي \ أفام فلسطن
فلسطن 2017

97 دقيقة 
عربي مترجم لاجنليزية 

قضية رقم 23 
اخراج زياد دويري 

انتاج جان بريا، رشيد بوشارب، جولي غاييه، 
ناديا تورينسيف

فرنسا ولبنان 2017 
110 دقائق

عربي مترجم لاجنليزية 

Wajib
Opening film / avant premiere
Director Annemarie Jacir
Producer Ossama Bawardi/Philistine Films
Palestine 2017
97 min
Arabic with English subtitles

The Insult 
Closing film
Director Ziad Doueiri
Producers Jean Bréhat, Rachid Bouchareb, Julie Gayet, 
Nadia Turencev
France / Lebanon 2017
110 min
Arabic with English subtitles

أبــو شــادي هــو أب مطلــق فــي الســتينات مــن عمــره، يعيــش فــي مدينــة الناصــره. موعــد عــرس ابنتــه أمال بعد شــهر، ســتغادر 
البيــت ليبقــى وحيــدا بعدهــا. يصــل ابنــه شــادي مــن رومــا بعــد ســنن قضاهــا خــارج البــاد ليســاعده فــي إيصــال دعــوات 
العــرس لــكل املدعويــن. يتحتــم عليهمــا قضــاء يــوم كامــل فــي إيصــال الدعــوات مــن بيــت لبيــت، فتهــدد أبســط األمــور 

حياتهمــا املختلفــة وتــؤدي الــى توتــر عاقتهمــا.

فــي أحــد أحيــاء بيــروت، حتصــل مشــادة بــن طونــي، وهــو مســيحي لبنانــي، وياســر، وهو الجىء فلســطيني. تأخذ الشــتيمة 
بعــدا أكبــر مــن حجمهــا، ممــا يقــود الرجلــن إلــى مواجهــة فــي احملكمــة. تنــكأ وقائــع احملاكمــة جــراح الرجلــن وتكشــف 
الصدمــات التــي تعرضــا لهــا، يــؤدي التضخيــم اإلعامــي للقضيــة إلــى وضــع لبنــان علــى شــفير انفجــار اجتماعــي، ممــا يدفــع 

بطونــي وياســر  إلــى إعــادة النظــر فــي أفكارهمــا املســبقة ومســيرة حياتهمــا.

Abu Shadi is a divorced father in his mid-sixties living in Nazareth. After his daughter 
Amal’s wedding in one month he will be living alone. Shadi, his son, arrives from Rome 
after years abroad to help his father in hand delivering the wedding invitations to each 
guest as per local Palestinian custom. As the estranged pair spend the day together 
going house-to-house to deliver the invitations, the tense details of their relationship 
come to a head challenging their fragile and very different lives.

In today’s Beirut, an insult blown out of proportions finds Toni, a Lebanese Christian, and 
Yasser, a Palestinian refugee, in court. From secret wounds to traumatic revelations, the 
media circus surrounding the case puts Lebanon through a social explosion, forcing Toni 
and Yasser to reconsider their lives and prejudices.
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ذئب وغنم
اخراج شهربانو سادات

انتاج كاتيا ادوميت
الدمنارك، فرنسا، أفغانستان، السويد2016 

86 دقيقة 
لهجة االزركي مترجم لاجنليزية

آخر واحد فينا
اخراج عاء الدين سليم

انتاج عاءالدين سليم، كامل العريضي، 
شوقي كنيس، عمر بنعلي

تونس 2016
92 دقيقة 
دون حوار

Wolf and Sheep 
Director Shahrbanoo Sadat 
Producers Katja Adomeit/Adomeit Film, La Fabrica Nocturna 
Productions, Wolf Pictures, Zentropa 
Sweden / Denmark / France / Afghanistan 2016
86 min
Hazaragi with English subtitles 

The Last of Us
Director Ala Eddine Slim
Producers Ala Eddine Slim, Kamel Laaridhi, 
Chawki Knis, Omar Ben Ali                   
Tunisia 2016                                                                                                                     
92 min
No dialogue

يختلــق النــاس  فــي الريــف األفغانــي احلكايــا،  فهــم رواة للقصــص، يحكــون لبعضهــم القصــص واخلرافــات ليفســروا العالــم 
حســب رؤيتهــم. األطفــال الرعــاة ميتلكــون اجلبــال، حيــث ال كبــار هنــاك، وهــم يعرفــون القوانــن: اختــاط األوالد بالبنــات 

ممنــوع.

يقطــع »نــون« الصحــراء الكبــرى وبعدهــا البحــر مبفــرده مهاجــرا إلــى أوروبــا، يســلك املســار اخلاطــئ ليجد نفســه محــاط بغابة 
غامضــة ورجــل عجــوز صامت.

يجري بالعرض بالتعاون مع »ناس«.

In rural Afghanistan, people are storytellers who make up and tell each other tales of 
mystery and imagination to explain the world in which they live.The shepherd children 
own the mountains and, although no adults are around, they know the rules; they know 
that boys and girls are not allowed to be together.

N. travels from Sub-Saharan Africa through the desert and then by boat to Europe, only 
to end up stranded in a mysterious forest and be confronted by a silent old man. 
Presented in partnership with NAAS.
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َالية امريكية
اخراج خواكن ديل باسو

انتاج خواكن ديل باسو وسوزان برنال
املكسيك 2016  

86 دقيقة 
إسباني مترجم للعربية واالجنليزية 

محبس
اخراج صوفي بطرس

انتاج ناديا عليوات
لبنان، األردن 2017

92 دقيقة 
عربي مترجم لاجنليزية 

Panamerican Machinery
Director Joaquín Del Paso
Producers Joaquín Del Paso, Susan Bernal
Mexico / Poland 2016
86 min 
Spanish with English and Arabic subtitles

Solitaire
Director Sophie Boutros
Producers Nadia Eliewat/Screen Project
Lebanon / Jordan 2017
92 min 
Arabic with English subtitles

يكتشــف عمــال مــوت رئيســهم احملبــوب »دون اخلانــدرو« خلــف املصنع في مدينة مكســيكو.كان العمــال راضون بعملهم 
وســعيدون باســتثناء ذلــك اليــوم؛ املفاجــآت ال تتوقــف عنــد هــذا احلــد عندمــا يكتشــف العمــال إفــاس الشــركة. ليــس هناك 
مــكان عمــل أخــر يلجــؤون اليــه وليــس هنــاك أمــل باحلصــول علــى تعويضــات التقاعــد. في هــذا اجلو اليائــس واملرفــق باخلوف 

واحلــزن يقــررون إخفــاء خبــر مــوت رئيســهم، ويحبســون أنفســهم فــي املصنــع إليجــاد حل يخرجهم مــن موقفهم.  

تنشــغل اخلمســينية تيريــز؛ زوجــة رئيــس البلديــة لقريــة جبلّيــة لبنانية، بالتحضير لزيــارة اخلطيب املرتقب البنتهــا الوحيدة، الذي ســيأتي 
بصحبــة عائلتــه لقضــاء ليلــة فــي منزلهــم. تنقــل تيريز اخلبر الســعيد لشــقيقها الذي ُيطــلُّ عبر صور ُمعّلقة علــى نحو غريب في ســائر زوايا 

املنــزل؛ تذّكرهــا بالكراهيــة التــي تختزنهــا ضــد الســورين الذين حتّملهم مســؤولية قتله بقنبلــة، منذ أكثر من عشــرين عامًا. 
يصل الضيوف الذين طال انتظارهم عتبة منزلها، فتكتشف أنهم سوريون! تصّر تيريز على أّن هذه اخلطبة لن تتم مهما حدث.

A run-down construction machine factory in Mexico City. The employees are happily 
winding down for the weekend, until a shocking event breaks their routine: their beloved 
boss is found dead. This discovery leads to further ones: the company is bankrupt, the 
workforces have no prospects of employment elsewhere and no hope for any retirement 
funds. In a state of confusion, fear and grief they decide to hide his death and lock 
themselves in their dusty workplace to play out an improbable solution.
Presented in partnership with Berlinale Forum / Forum Expanded, the Arsenal Institute for Film & Video Art, and NAAS.

Therese, the mayor's wife in a Lebanese village, joyfully prepares for an overnight visit 
of her daughter's suitor and his parents. She excitedly shares the happy news of the 
engagement with pictures of her beloved brother who was killed by a Syrian bomb 20 
years ago and is still bizarrely present in every corner of her house. Only when the long-
awaited guests are at her doorstep, she discovers they are Syrian; this engagement will 
only happen over Therese's dead body.
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أنا، دانيال بليك
اخراج كن لوتش

انتاج ريباكا اوبراين
اململكة املتحدة 2016

97 دقيقة 
اجنليزي مترجم لإلجنليزية

نحبك هادي
اخراج محمد بنعطية

انتاج درة بوشوشة، ندمي شيخ 
روحه، وجان بيير لوك داردين.                                                               
تونس، فرنسا، قطر، األمارات، بلجيكا 2016                                                                                   
88 دقيقة.                                                              

عربي مع ترجمة للعربية واالجنليزية          

I, Daniel Blake
Director Ken Loach
Producer Rebecca O’Brien/Sixteen Films
UK 2016 
97 min 
English with English subtitles 

Hedi
Director Mohamed Ben Attia
Producers Dora Bouchoucha, Nadim Cheikhrouha, 
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Tunisia / Belgium / France / Qatar / UAE 2016
88 min 
Arabic with Arabic and English subtitles

عــاش النجــار دانيــال بليــك )59( أغلــب حياتــه فــي نيوكاســل. يحــاول بعــد مروره بســكتة قلبيــة، احلصول علــى اإلعانة من 
الدولــة. يلتقــي بكيتــي التــي تســكن مــع ولديهــا فــي شــقة ذات غرفــة واحــدة فــي نــزل فــي لنــدن. حتصــل علــى ســكن يليــق 
باملعيشــة فــي بلــدة ال تعــرف فيهــا أحــًدا وتبعــد 300 ميــل. دانيــال وكيــت يجــدان أنفســهما عالقــن فــي متاهــة بيروقراطيــة 

التأمــن الوطنــي فــي الوقــت الــذي يكافحــان فيــه مــن أجــل البقــاء.

يحكــي الفيلــم قصــة هــادي الــذي ال ينتظــر مــن احليــاة شــيئًا ُيذكــر، ويترك ألمه املتســلطة شــؤون تنظيم زواجــه من خديجة. 
يتعــرف هــادي قبــل زواجــه بيومــن فــي مدينــة املهديــة علــى رمي التــي جتذبــه حريتهــا والمباالتهــا، ليجــد نفســه مأخــوذاً بهــذا 

العشــق الناشئ.

Daniel Blake (59) has worked as a joiner most of his life in Newcastle. Now, for the first 
time ever, he needs help from the state. He crosses paths with single mother Katie and 
her two young children, Daisy and Dylan. Katie’s only chance to escape a one-roomed 
homeless hostel in London has been to accept a flat in a city she does not know, 
some 300 miles away.Daniel and Katie find themselves in no-man’s land, caught on the 
barbed wire of welfare bureaucracy as played out against the rhetoric of "striver and 
skiver" in modern-day Britain.

The film follows Hedi, a young man who does not expect much from the future. While 
his mother tries to decide his life for him, arranging for marrying him off to Khadija, 
Hedi meets Rym only two days before his wedding. Captivated by Rym's free spirit, 
Hedi finds himself obsessed with his newborn passion and suddenly discovers that 
his world goes beyond and above conventions.

18+
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اوربوروس
اخراج بسمة الشريف

انتاج ايال سيفان / إميلي دودوغون / مهند يعقوبي / 
سيرج كستمونت

فرنسا، فلسطن، بلجيكا، قطر 2017
77 دقيقة

شينوكي / اجنليزي / إيطالي مع ترجمة لاجنليزية       

Ouroboros
Director Basma Alsharif
Producers Eyal Sivan, Emilie Dudognon, Mohanad Yaqubi, 
Serge Kestemont
France / Palestine / Belgium / Qatar 2017
77 min
Chinook, English, Italian with English subtitles

اوربــوروس، هــو أول فيلــم جتريبــي طويــل لبســمه الشــريف، وهــو دعــوة لإلجــال والتقديــر لغــزة واألمــل بالعــودة. يتعقــب  
الفيلــم رحلــة رجــل فــي خمســة مناطــق مختلفــة تبــدا فــي أراضــي أمريــكا األصليــة وتنتهي بغــزة. رحلــة خارجة عــن الوقت، 

تتســاوى فيهــا النهايــة مــع البدايــة، تبحــث فيــه عــن العــودة األبديــة واالســتمرار وفقــد كل شــيء.
“Ouroboros” is acclaimed visual artist Basma Alsharif's first feature film. This 
experimental film is an homage to the Gaza Strip and to the possibility of hope based 
on the eternal return. The film follows a man through five different landscapes, upending 
mass-mediated representation of trauma. A journey outside of time, marking the end 
as the beginning, exploring the subject of the eternal return and how we move forward 
when all is lost.

اخر أيام املدينة 
اخراج تامر السعيد

انتاج تامر السعيد، خالد عبد اهلل
مصر، املانيا، األمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة 

2016
118 دقيقة. 

عربي مع ترجمة االجنليزية 

In the Last Days of the City
Director Tamer El Said

Producers Tamer El Said, Khalid Abdallah

Egypt / Germany / UAE / UK 2016

118 min

Arabic with English subtitles

القاهــرةـ   وســط املدينــة؛ ديســمبر 2009. يحــاول خالــد- صانــع األفــام الشــاب- أن يصنــع فيلمــًا يلتقــط فيــه نبــض املدينة 
فــي حلظــة يــكاد أن يفقــد فيهــا كل شــيء. مبســاعدة رســائل الفيديــو التــي تصلــه مــن أصدقائــه فــي بيــروت وبغــداد وبرلــن، 

علــى خالــد أن يجــد طريقــه عبــر قســوة وجمــال آخــر أيــام املدينــة.
Downtown Cairo, 2009. Khalid, a 35-year-old filmmaker, is struggling to make a film 
that captures the soul of his city while facing loss in his own life. With the help of his 
friends, who send him footage from their lives in Beirut, Baghdad and Berlin, he 
finds the strength to keep going through the difficulty and beauty of living In the Last 
Days of the City.
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أمثال إلينوي
اخراج و انتاج ديبورا ستارمان

الواليات املتحدة االمريكية 2016 
60 دقيقة

اجنليزي مع ترجمة للعربية

The Illinois Parables
Director & Producer Deborah Stratman
USA 2016
60 min
English with Arabic subtitles

أحــَد عشــَر مثــًا يحملــون حكايــات االســتعمار، الترحيــل، تطور التكنولوجيا، العنــف، اخلــاص واملقاومة. مبنــى والية  ألينوي 
عبــارة عــن خدعــة جتعــل مــن حكاياتهــا رموًزا تكشــف كيف أصبحنا مقتنعــن باملعتقــدات واأليدولوجيات. يفترض الفيلــم أن 
هناك عاقة بن التكنولوجيا وجتريدية الدين، يضعهما في حوار مع السلطات. األماكن حيث يكون اخليط رفيع بن العقاني 

والاعقانــي: »أماكــن ضئيلــة«  حتمــل ماضــي ثقيل، أينما تأخذنــا اإلرادة والعزلــة، أو تحونا من علــى األرض.
 يعرض الفلم بالشراكة مع : فوروم مهرجان برلني، معهد آرسينال للفلم والڤيديوآرت وشبكة ناس.

Eleven parables relay histories of settlement, removal, technological breakthrough, 
violence, messianism and resistance, all occurring somewhere in the state of Illinois. 
The state is a convenient structural ruse, allowing its histories to become allegories that 
explore how we’re shaped by conviction and ideology.
In partnership with Berlinale Forum / Forum Expanded, the Arsenal Institute for Film & Video Art, and NAAS.

الثورة لن تكون متلفزة
اخراج راما ثياو
انتاج راما ثياو

السينغال 2016
110 دقيائق

فرنسي وولوفية مترجم إلى اإلجنليزية
 

The Revolution Won’t Be Televised 
Director Rama Thiaw
Producer Rama Thiaw/Boul Fallé Images Senegal 
Senegal 2016
110 min 
Wolof, French with English subtitles

يبــدأ فيلــم »الثــورة لــن تكــون متلفــزة« مــع بدايــة مشــوار الدعايــة الرئاســية النتخابــات الســينغال فــي عــام 2012، عندمــا قام 
ــا كــرد فعــل علــى اإلخــال بالدســتور الســينغالي وفشــل  عبــد اهلل واد برشــوة املجلــس الدســتوري لكــي يصبــح مرشــًحا قانونّيً
املعارضــة االشــتراكية. ثاثــة أصدقــاء: ثيــات، وكليفــو ، وجاديجــا، يأسســون حركــة »ايــن مــار«، مــع بعــض املوســيقين 

والصحافيــن واألصدقــاء.
The film starts at the beginning of the Senegalese presidential campaign in 2012, 
when Abdoulaye Wade corrupted the Constitutional Council in order to be eligible 
as a candidate. As a reaction to the violation of the Senegalese Constitution and the 
failure of the socialist opposition, three friends, Thiat, Kilifeu and Gadiaga, created 
the Y’EN A MARRE movement, with some other musicians, journalists and friends.
In partnership with Berlinale Forum / Forum Expanded, the Arsenal Institute for Film & Video Art, and NAAS.
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عواصف
اخراج تتيانا هويزو

انتاج نيكوالس سيلس، سيباستيان سيلس، جيم ستارك، 
بيبي كوهن، جواكيم زيجلير

املكسيك 2016
105 دقائق

االسبانية مع ترجمة للعربية

حلم املنازل لالستشارات العقارية
اخراج و انتاج ألكسندرا صوفيا حنظل

فلسطن، اململكة املتحدة، الدمنارك
نسخة  2017-2007
عربي مترجم لإلنكليزية

 

Tempestad 
Director Tatiana Huezo

Producers Nicolás Celis, Sebastián Celis, Pepe Cohen, 
Joakim Ziegler, Jim Stark
Mexico 2016
105 min 
Spanish with Arabic subtitles 

Dream Homes Property Consultants (DHPC)
Director & Producer Alexandra Sophia Handal
Palestine / UK / Denmark
Edition 2007-2010, live screening
Arabic with English subtitles

ترحتــل امرأتــان مــن شــمال املكســيك إلــى جنوبهــا، ترويــان قصــة وقوعهمــا ضحيــة الفســاد والظلــم والعنف الذي ســيطر على 
حياتهمــا وخطــف أحامهمــا وآمالهمــا. رحلــة مليئــة باملشــاعر، عــن األلم والفقــدان وعن احلــب الكرامــة واملقاومة.

يعرض الفلم بالشراكة مع : فوروم مهرجان برلني، معهد آرسينال للفلم والڤيديوآرت وشبكة ناس.

ُتعــرض البيــوت الفلســطينية التــي مت االســتياء عليهــا، فــي ســوق العقــار اإلســرائيلي كبيــوت ذات »طــراز عربــي«. محاولــة 
لتبديــل الواقــع بهــذه املصطلحــات اجلماليــة وإخفــاء القصــص التاريخيــة لهــذه البيــوت. يعــود هــذا الوثائقــي التفاعلــي عبــر 
شــبكة األنترنــت إلــى التاريــخ الفــردي لهــذه البيــوت، يكشــف قصــص التشــريد، التجريــد، ومحــو الثقافــة الفلســطينية مــن 

غربــي القــدس.

Two women, their voices echoing over the landscape and highways of Mexico from 
North to South, as they tell how official corruption and injustice allowed violence to 
take control of their lives, desires and dreams. An emotional and evocative journey, 
steeped not only in loss and pain, but also in love, dignity and resistance.

Expropriated Palestinian houses are ironically repackaged on the Israeli real estate 
market as “Arab-style”. Their factual history is concealed behind this architectural 
euphemism. Taking the form of a property consultancy, this interactive web 
documentary art revisits the individual history of these homes, uncovering Palestinian 
stories of displacement, dispossession and cultural cleansing from West Jerusalem. 

In partnership with Berlinale Forum / Forum Expanded, the Arsenal Institute for Film & Video Art, and NAAS.
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مخدومني
اخراج ماهر ابي سمرا

انتاج جنان داغر وسابن صيداوي
لبنان، فرنسا، النرويج، االمارات العربية املتحدة 2016  

67 دقيقة
عربي مع ترجمة لانكليزية

 

A Maid for Each 
Director Maher Abi Samra

Producers Sabine Sidawi & Jinane Dagher
Lebanon / France / Norway / UAE 2016
67 min 
Arabic with English subtitles 

ُتعــّد اخلدمــة فــي املنــازل أعمــااًل جتاريــة حقيقيــة فــي لبنــان. ويصنــف العاملــون بحســب جنســيتهم وإثنيتهم، كمــا تتفاوت 
أجورهــم تبعــًا لتصنيفهــم. العاقــة فــي هــذا املجــال املعقــد بســيطة: رّب العمــل اللبنانــي هــو الســيد، العامــل فــي املنــزل هــو 
الســلعة. ميلــك زيــن وكالــة لتوظيــف وتأمــن عاملــي املنــازل فــي بيــروت. ويرتــب حلضــور النســاء اآلســيويات واإلفريقيــات 
للعمــل فــي املنــازل اللبنانيــة، يســاعد عمــاءه علــى اختيــار »طلبيــة بالبريــد« تائــم احتياجاتهــم، ويقــرر زيــن فتــح أبــواب 

وكالتــه أمامنــا، ألن القانــون والشــرطة وأنظمــة التســويق فــي صفــة.
يعرض الفلم بالشراكة مع : فوروم مهرجان برلني، معهد آرسينال للفلم والڤيديوآرت وشبكة ناس.

Domestic work is a real market in Lebanon, segmented according to the national 
and ethnic origins of the workers and in which the Lebanese employer is master. 
Zein owns a domestic worker agency in Beirut. He arranges for Asian and African 
women to work in Lebanese households and assists his clients in choosing “mail-
order” housemaids that will best suit their needs. Advertisement, justice and police 
are on his side. He decides to open his agency for the film.
In partnership with Berlinale Forum / Forum Expanded, the Arsenal Institute for Film & Video Art, and NAAS.

Ramallah
Al Kulleyye Al Ahleyye St. 
Asaad Building
7th and 8th Floor

رام اهلل
شارع الكلية األهلية

عمارة األسعد التجارية
الطابق السابع والثامن

Capers Restaurant
 مطعم كيبرز
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جسم غريب
I افالم قصيرة

اخراج مرتا ماجنوسكا
انتاج مرسن مالتينسكي

بولندا 2016 
7 دقائق

دون حوار

Foreign Body
Shorts I
Director Marta Magnuska
Producers Marcin Malatyński/Polish National Film School Łódź
Poland 2016 
7 min
No dialogue

جســم غريــب يعيــش حياتــه اخلاصــة. ليــس مبقــدوِرك التخلــص منــه، انــه دائمــا معــك وأنــت بحاجتــه. دائمــا يعانــق ذلــك 
اجلــزء الغريــب منــك. إيــاك أن حتــاول أن حتلــق فــروه األشــعث. أنهــا قصــة الشــيء الــذي يبــدو غريًبــا فــي بدايــة األمــر وبعدهــا 

يصبــح أعــز مــا لدينــا.

A foreign body lives its own life. You're not able to get rid of it, it's always with you, 
you need it. Caress that odd part of yours, don′t try to shave its long-tousled fur. 
This is a story about something that's considered to be strange at first but turns out 
to be the dearest thing to us. About the transformation of inside and outside.

أحمد
I افالم قصيرة

اخراج و انتاج أمير إحسان
العراق 2017

10 دقائق
عربي مع ترجمة لاجنليزية

Ahmad
Shorts I
Director & Producer  Ameer Ihsan
Iraq 2017
10 min
Arabic with English subtitles 

أحمــد، مراهــق فــي اخلامســة عشــرة مــن عمــره، مينعــه والــده مــن اخلروج مــن املنــزل، إال أن قــدوم أخيه يصبح حافًزا للتمــرد في وجه 
قوانن أبيه.

Ahmad is confined to his home by his father, but when his brother comes back from 
abroad, Ahmad is encouraged to rise up against his father .
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معزوفة ليلية باألسود 
I افالم قصيرة

اخراج جيمي كيروز
انتاج مارك فاضل، إيلي فومبي، فيليسياهنتر 

وجيمي كيروز
لبنان 2016

23 دقيقة
عربي مع ترجمة لاجنليزية

أبراهام
I افالم قصيرة

اخراج أمير إحسان
انتاج أمير إحسان

العراق، إيطاليا، الواليات العربية املتحدة 2016
8 دقائق

عربي مع ترجمة لاجنليزية

Nocturne in Black
Shorts I
Director Jimmy Keyrouz
Producers Marc Fadel, Ellie Foumbi, Felecia Hunter, 
Jimmy Keyrouz
Lebanon 2016
23 min 
Arabic with English subtitles

Abraham
Shorts I
Director Ali Kareem Obaid
Producer Baburka Production
Iraq / Italy / UAE 2016 
8 min
Arabic with English subtitles 

تدور حرب انتقامية في حّي شرق أوسطّي يجاهد فيه موسيقّي  إصاح  الپيانو بعد أن دمره األرهابيون.

عائلــة مســيحية ُأجبــرت علــى دفــع »جزيــة« فرضهــا تنظيــم »داعــش« علــى املواطنــن غيــر املســلمن. وتبــدأ العائلــة 
مبواجهــة خــوف كبيــر حلمايــة مســتقبل ابنتهــم الوحيــدة، وعندمــا ظنــوا أنهــم وجــدوا احلــل املناســب، تبــّن أن العواقــب 

املترتبــة علــى هــذا العمــل أكبــر وأكثــر تدميــًرا.

In a war-ravaged Middle Eastern neighborhood, a musician struggles to rebuild his 
piano after it is destroyed by terrorists.

Set against the backdrop of ISIS’ imposition of the “Jizya”, or tax, on non-Muslims 
in its territories, a Christian family devises a plan to protect its only daughter. 
However, their “perfect” solution might end up having more tragic consequences 
than intended.
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الساعة اخلامسة
I افالم قصيرة

اخراج و انتاج امين الشطري
العراق 2016

 14 دقيقة
عربي مع ترجمة لاجنليزية

ميشكا
I افالم قصيرة

اخراج استر جانكا
انتاج استر جانكا/

Academy of Media Arts Cologne - KHM 
املانيا 2016 

5 دقائق
دون حوار 

Five O’clock
Shorts I
Director & Producer Ayman Al-Shatri
Iraq 2016
14 min
Arabic with English subtitles 

Mishka
Shorts I
Director Eszter Jánka
Producer EszterJánka/Academy of Media Arts Cologne 
(KHM)
Germany 2016 
5 min
No dialogue 

يؤمــن انتحــاري أن جميــع األغبيــاء يســتحقون املــوت، لكنــه يكتشــف غبــاءه أيضــا، وأنــه بحاجــة للمســاعدة؛ فاملــوت وقتل 
األغبيــاء ليســا همــا احلل. 

قصــة عــن الكفــاح والوفــاء واإلحبــاط وســقوط األمنيــات واألحــام. ميشــكا والثعلــب، نقطــة بيضــاء، خــط احمــر وظــام الكــون 
األبــدي.

A suicidal person believes everyone deserves to die, but he soon discovers that he 
desperately needs help. Death is not a solution.

The story of an encounter, the fulfillment and the fail of wishes and phantasies. 
Mishka and Fox – a white dot, a red line and the infinite darkness of the universe.
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تفاح احمر
I I افالم قصيرة

اخراج جورج سيكاردلدز
انتاج اوفيا هاروتنيان

ارمينيا 2016
15 دقيقة

ارمني مع ترجمة لاجنليزية 

كل اجلهات
I افالم قصيرة

اخراج و انتاج بيلي روزيس وديتيركوفايسيك
النمسا 2017

14 دقيقة
دون حوار

Red Apples
Shorts II
Director George Sikharulidze
Producer Ophelia Harutyunyan/Zinahar Films
Armenia 2016
15 min 
Armenian with English subtitles 

All Directions
Shorts I
Directors & Producers Billy Roisz & Dieter Kovacic
Austria 2017
14 min 
No dialogue 

زواج صبية أرمينية يوضع حتت االختبار من اليوم األول، بعد تدخات حماتها.

كمــا يشــير العنــوان، فهــو يصــف حركتــا الصــورة )عبــر العالــم، في عمــق تصويري، مــن األعلى نحــو رؤوس األشــجار ثم إلى 
األســفل متطلعًا نحو انهيار غشــاء طريق الريف(. جتربة جمالية من خال املرئي كموســيقى، الســمعي كشــريط ســينمائي 
والعالــم احلقيقــي كنمــوذج جتريــدي. فيلــم طريــق مدتــه ثاثــة عشــر دقيقــة في احشــاء الليل حيث تســطع األشــياء احلقيقية 

وتظهــر فــي شــكل صــورة، ضــوء وصوت خالــص ) اليخانــدرو باخمان (

A young Armenian bride's relationship with her husband is put to the test on their 
first day of marriage when her mother-in-law interferes. 

"All Directions," as the title states, describes both the movements of the image (along the 
world, into the pictorial depth, upward in treetops rushing by, and downward, gazing at 
the crumbling patina of the country road) as well as an aesthetic experience, which is 
presented by the visual as music, the acoustic as motion picture, and the real world as 
abstract pattern. A thirteen-minute road movie into the night in which real things blur in 
order to appear as pure form, pure movement, pure light, and pure sound. 
(Alejandro Bachmann)
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الغواصة 
I I افالم قصيرة

اخراج مونيا عقل
انتاج سيريل عريس وجينن شعيا

لبنان، الواليات املتحدة االمريكية 2016
21 دقيقة 

عربي مع ترجمة لاجنليزية 

اشكال مستحيلة وقصص أخرى 
I I افالم قصيرة

اخراج مارتا باجيك
انتاج 

بولندا 2016
16 دقيقة
دون حوار 

Submarine 
Shorts II
Director Mounia Akl
Producers Cyril Aris, Jinane Chaaya
Lebanon / USA 2016 
21 min
Arabic with English subtitles 

Impossible Figures and Other Stories II
Shorts II
Director Marta Pajek
Producers Grzegorz Wacławek/Animoon, Piotr 
Szczepanowicz/Animoon
Poland 2016 
16 min 
No dialogue 

هالــة، امــرأة بــروح طفلــة شرســة، فــي ظــل التهديــد الوشــيك الــذي تفرضــه أزمــة النفايــات فــي لبنــان، تصبــح هالــة هــي 
الوحيــدة التــي ترفــض قــرار اإلخــاء، وتتشــبث بــكل مــا يتبقــى مــن وطنهــا.

ــي مــن الوهــم  ــًا آخــًرا، مغطــى بأغشــية ومبن ــح عامل ــأن بيتهــا اصب ــي بيتهــا، لتنهــض وتكتشــف ب ــرأة وتقــع ف ــر ام تتعث
واخليــال.

Under the imminent threat of Lebanon’s garbage crisis, Hala, a wild child inside of a 
woman, is the only one to refuse evacuation, clinging to whatever remains of home.

The protagonist of the film is a woman who trips and falls, while rushing around the 
house. She gets up only to discover that her home has unusual features – it is built 
from paradoxes, filled with illusions and covered with patterns.
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متويه
I I افالم قصيرة

اخراج و انتاج اميج اوزبيلج
بلجيكا 2016 

5 دقائق
دون حوار 

كل األجسام الصغيرة
I I افالم قصيرة

اخراج جينفير ريدير
انتاج الورا هيبيرتون، مايك ميا هوهن، ستيفن هودوش

املانيا/ الواليات املتحدة االمريكية  2017
20 دقيقة

اجنليزي

Camouflage
Shorts II
Director & Producer Imge Özbilge
Belgium 2016 
5 min
No dialogue

All Small Bodies
Shorts II
Director Jennifer Reeder
Producers Laura Heberton, Maike Mia Höhne/
Pink Movies, Steven Hudosh
Germany / USA 2017
20 min
English

تزهــر صداقــة محرمــة فــي حديقــة ســرية  فــي مدينــة يلتقــي فيهــا الشــرق مــع الغــرب. يأخــذ  فيلــم الرســوم املتحركــة املســتوحى من 
املنمنمــات العثمانيــة و »هيرونيمــوس بــوش« اجلمهــور لعالــم ســوريالي وغامــض الــذي يعكس واقــع املخرجة

كل األجســام الصغيــرة، فيلــم خيــال علمــي نســوي مســتوحى مــن حكايــة هانســل وغرتيــل مــن خرافــات جرميــس األملانيــة.  تدور 
األحــداث فــي املســتقبل البعيــد، فــي الوقــت الــذي يســود بــه الدمــار واخلــراب كوكــب األرض ممــا ســببته التكنلوجيــا والتاريــخ. جنا 
»زي« و »بلــو« مــن الكارثــة التــي حلــت بالكوكــب، فيتوهــان وحيــدان فــي غابــة موحشــة مــن عالــم أخــر، تســتيقظ قدراتهمــا 

الاإراديــة فــي بحثهمــا عــن اخلــاص مــن الظــام الــذي يهــدد وجودهمــا.

"Camouflage" tells the story of a forbidden friendship blossoming in a secret garden 
in the city where the East meets the West. This animated short inspired by Ottoman 
Miniatures and Hieronymus Bosch takes the audience to a mysterious and surreal 
world which is a reflection of the director′s reality.

“All Small Bodies” is a feminist, sci-fi take on the Grimm tale of Hansel and Gretel. It occurs in the 
distant future among the ruins of a planetary catastrophe, revealing the abuses of history and 
technology. In the wake of the chaotic aftermath, there are several resilient survivors including 
two young girls named Z and Bub. “All Small Bodies” follows these curious adolescents who 
have long been lost and alone in the haunted, other-worldly woods, as they awaken their 
extrasensory abilities and reclaim their autonomy from a menacing dark presence.
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اآلن: نهاية املوسم

اخراج امين ناهل 
انتاج امين ناهل، مايا شرباجي

لبنان، سوريا 2015
20 دقيقة

عربي واجنليزي مع ترجمة لاجنليزية

نيركوك
اخراج محمد كردفاني

Kordofani Films انتاج
السودان 2016

19دقيقة
عربي مع ترجمة لاجنليزية 

Now: End of Season
(shown with Ouroboros)
Director Ayman Nahle
Producers Ayman Nahle, Maya Shurbagi
Lebanon / Syria 2015 
20 min
Arabic and English with English subtitles

Nyerkuk
(shown with The Illinois Parables)
Director Mohamed Kordofani
Producer Kordofani Films
Sudan 2016
19 min
Arabic with English subtitles 

يقضــي آالف الســوريون الفــارون مــن دمــار احلــرب وقتهــم بانتظارالفرصــة لعبــور البحــر فــي مدينــة أزميــر فــي تركيا. يعيشــون 
مشــقة وعــذاب الهجــرة، واصــوات احلــرب الســابقة فــي اخللفية.

يهرب »آدم« ذو العشرة أعوام، بعد مقتل والده في غارة جوية الى املدينة. يلجأ للسرقة لكي يبقى على قيد احلياة فيصبح لًصا 
محترًفا. تتعقد األمور عندما يقرر االنفصال عن رئيسه ليبدأ حياة جديدة.

يعرض الفلم بالشراكة مع شبكة ناس.

In the cosmopolitan Turkish city of Izmir, thousands of Syrians fleeing Assad, ISIS, 
and the proxy forces lined up behind them bide their time, waiting to cross the 
Aegean Sea. On the soundtrack, voices from a previous war.

After having lost his father in an air raid, Adam, a ten-year-old child, is forced to flee 
to the city. To survive, he becomes a skillful burglar, the best and the most envied. 
Things became complicated when Adam decides to free himself from his boss and 
turn over to a new life.
In partnership with NAAS.

In partnership with Berlinale Forum / Forum Expanded, the Arsenal Institute for Film & Video Art, and NAAS.
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الفتى النملة: انتقام البرغوثة احلمراء 
اخراج اسك هاسلبالك

انتاج ايفاجاكوبسن/يانزنكرينا
الدمنارك وأملانيا 2014  

90 دقيقة 
دمناركي مع ترجمة للعربية

تنني اجلليد
اخراج مارتن هودجل

انتاج بيتر هيلتونن
Illusion Film

السويد 2012
77 دقيقة 

سويدي مع ترجمة للعربية. 

Antboy: Revenge of the Red Fury
Director Ask Hasselbalch
Producers Clara Jantzen Kreinøe, Eva Jakobsen/Nimbus Film
Denmark / Germany 2014
60 min
Danish with Arabic subtitles 

The Ice Dragon
Director Martin Högdahl

Producer Peter Hiltunen/Illusion Film & Television AB

Sweden 2012

77 min 

Swedish with Arabic subtitles

يعــود الفتــى النملــة بعــد انتصــاره علــى البرغوثــة احلمــراء ليواجــه عــدوه اجلديــد كريســتيان، الــذي يحــاول ان يســرق حبيبتــه 
كونــه أكثــر جاذبيــة ، لكــن مشــاكله ال تنتهــي عنــد هــذا احلــد مــع عــودة عــدوه القــدمي: البرغوثــة احلمــراء.

يخــرج  مايــك ذو األحــد عشــر عاًمــا فــي مغامــرة للبحــث عــن بيــت جديــد علــى ظهــر تنــن اجلليــد. يتعــرف فــي رحلتــه 
علــى أصدقــاء جــدد ويتعلــم أشــياء جديــدة عــن الصداقــة واحلــب، وفــي النهايــة يجــد بيتــه اجلديــد.

Antboy has defeated his arch-enemy The Flea. He is more popular than ever and 
enjoys life as a superhero. However his powers are useless against Christian, a new 
boy in school, who is trying to steal Ida away from him. As if that wasn't bad enough, 
our hero also finds himself being haunted by a mysterious invisible enemy: The Red 
Fury has announced her arrival.

“The Ice Dragon” is an adventure about Mik, aged 11, and his quest for a new home. 
He runs away on an ice dragon, owns a cat factory, befriends the brothers Bengt 
and Bertil, falls in love for the first time and eventually finds his way home.
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العصفور الصغير وورقة الشجرة
اخراج لينا فان دوهرين

انتاج رودي تشيك
سويسرا 2012

4 دقائق
با حوار  

العصفور الصغير والسنجاب 
اخراج لينا فاندوهرين

انتاج جيردجوكل، تيدسيزجير، جوشن يهمان
سويسرا 2014

4 دقائق
با حوار 

The Little Bird and the Leaf
Director Lena von Döhren
Producer Ruedi Schick
Switzerland 2012
4 min 
No dialogue

The Little Bird and the Squirrel
Director Lena von Döhren
Producers Ted Sieger, Gerd Gockell, Jochen Ehmann/
SCHATTENKABINETT GmbH, Schweizer Radio & Fernsehen 
SRF
Switzerland 2014
4 min
No dialogue

ورقــة شــجرة صفــراء معلقــة علــى الغصــن. تبــدأ الريــاح بالصفيــر عندمــا يحــل الشــتاء علــى الغابــة البيضــاء. العصفــور 
الصغيــر يحلــق باجلــو مبــرح، بينمــا الثعلــب األحمــر يلعــق شــفتيه انتظــاًرا.

ــاء  ــور األســود ليســقيها بامل ــي العصف ــدة. يأت ــى الغصــن وحي ــة عل ــراء معلق ــة صف ــى اخــر ورق ــف تبق ــدوم اخلري ــع ق م
ويواســيها، لكــن ذلــك ال يعجــب الســنجاب الــذي يشــق ابريــق العصفــور. مــن هنــا تبــدأ بينهمــا املطــاردة، بينمــا ينتظــر 

الثعلــب ذو الذيــل األحمــر فرصتــه.

A single yellow leaf hangs on a bare branch. A gust of wind blows and it begins 
to float through the white winter forest. In joyful pursuit, a little bird takes off into a 
breathtaking flight. In the meantime a fiery red fox licks its lips in anticipation.

It’s autumn. At the end of a branch hangs a yellow leaf. A little black bird comes 
along to water it, but a squirrel nicks the birds watering can. An exciting chase 
through the forest begins - and behind the trees the fiery red fox is already waiting 
for its chance.
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احلمقى الثالثة
اخراج بيتيرهاوسنير، سنوبارافاني

انتاج أريك ويلستراب
الدمنارك 2014

7 دقائق
با حوار  

العصفور الصغير واليرقة
اخراج لينا فان دوهرين

انتاج جيردجوكل، تيدسيزجير، جوشن يهمان، 
جابريابلوخستينمان

سويسرا 2017 
4 دقائق 
با حوار 

Three Fools
Directors Peter Hausner, Snobar Avani
Producers Erik Wilstrup/WILFILM
Denmark 2014
7 min
No dialogue

The Little Bird and the Caterpillar
Director Lena von Döhren

Producers Gerd Gockell, Ted Sieger, Jochen Ehmann, 

Gabriela Bloch Steinmann

Switzerland 2017 

4 min

No dialogue

احلمقــى الثاثــة -  عــن الطمــع، نشــأته وســقوطه، وكيــف أن الســعادة دائما موجــودة أمامنا.

يعيــش العصفــور الصغيــر فــي ســام واطمئنــان علــى شــجرته، حتــى يظهــر ضيــف غيــر متوقــع . تصــر اليرقــة علــى التهــام 
ــة عنــد املواجهــة  أوراق الشــجرة اخلضــراء التــي يقــوم العصفــور بعنايتهــا. يظهــر مخلــوق أخــر لينافســهم علــى الوجب

بينهمــا.

"Three Fools" discover the rise and fall of greed and how happiness is sometimes 
right in front of you.

The little bird has plenty of peace and quiet high up in its tree, until a brash 
caterpillar shows up and wants to devour the leaves that the little bird has cared for 
so tenderly. During the ensuing showdown, the two fail to notice that someone else 
is hard on their heels, craving a more savoury snack.
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املريخيون
اخراج نيلزسكابانز

انتاج روبيرتس فينفوسكس
Locomotive Productions ،Jarve Studio

التفيا، استونيا 2015 
7 دقائق

با حوار 

قط في كيس
اخراج نيلزسكابانز

انتاج روبيرتس فينفوسكس
Locomotive Productions, JarveStudio

التفيا، إستونيا 2015
6 دقائق
صامت

با حوار 

Martian
Director Nils Skapāns
Producers Roberts Vinovskis/Locomotive Productions, 
Jarve Studio
Latvia, Estonia 2015
7 min 
No dialogue

Cat in the Bag
Director Nils Skapāns
Producers Roberts Vinovskis/Locomotive Productions, 
Jarve Studio
Latvia / Estonia 2013

6 min

No dialogue

يربــح  ولــد دميــة مريخيــة مــن ماكنــة األلعــاب. األمــور ال تتوقــف عنــد هــذا احلــد، حــن يجــد الولــد نفســه علــى املريــخ، 
وعليــه أن يواجــه عــددا مــن املريخــن.

انــه شــيء رائــع أن ميلــك الشــخص قطــة أو أي حيــوان أليــف فــي املنــزل ليلعــب معــه. »انــه مــن الرائــع أن يكــون هنــاك بيــت« 
حتــى اللحظــة التــي يجــد القــط نفســه فــي داخلــه، يجــد القــط نفســه منــذ ذلــك احلــن عالقــا داخــل كيــس، فــي مــكان مــا في 

الشــارع، وحيــًدا ومتــروًكا ملصيــره. مــع ذلــك تتحســن األمــور، وتنتهــي علــى أحســن وجــه.

A boy wins a new toy in a claw machine – an ordinary Martian doll. It turns out that things 
are not that simple: the boy finds himself on Mars, having to fight with a whole bunch 
of Martians.

It is nice and fun to have a cat at home to play with. The cat also thinks to itself: it is so 
great to have a home! Until the moment it finds itself trapped in a bag, somewhere out 
on the street, all alone. Nevertheless – all is well that ends well.
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موروشكا
اخراج بولينا مينشينوك
انتاج اندري دوبرونوف

روسيا 2015 
8 دقائق 
با حوار 

مرحبا يا أيل! 
اخراج اورس بارسزي

املنتج ايفا م توث
املجر 2015 

 6 دقائق 
با حوار  

Moroshka
Director Polina Minchenok
Producer Andrey Dobrunov
Russia 2015 
8 min
Russian 

Hey Deer!
Director Örs Bárczy
Producers Éva M. Tóth/Budapest Metropolitan University
Hungary 2015
6 min
No dialogue

ذئــب رمــادي يثيــر رعــب وخــوف قريــة بأكملهــا، اال طفلــة صغيــرة وشــجاعة تقــوم مبســاعدة الذئــب وتصبــح صديقــة 
ــا للشــطائر والتــوت البــري، مــا يبعــث الســام والطمائنينــة فــي  ــه. تســعف الفتــاة جــرح الذئــب الــذي يصبــح محًب ل

قلــوب اخلــراف.

أيــل رائــع، يشــرب الــكاكاو، حريــص علــى جتريــف وإزالــة الثلــج مــن أمــام بــاب بيتــه كل يــوم. حتــدث هــزة أرضيــة طــوال 
الليــل  وتعكــر مــزاج صديقنــا. بــن كــوب الــكاكاو واالخــر تنكشــف احلقيقــة التــي ســتغير حياتــه لألبــد.

The whole village is scared of the big, grey and toothed wolf. But one small girl is brave 
enough to help him and to make a friend of this scary creature. While she is taking 
care of the wolf's wounded paw, he becomes a lover of pancakes and cloudberry. The 
sheeps are happy.

An adorable, cocoa-drinking deer is eager to tidy and shovel in front of his house 
every day. However, there is an earthquake all night, which causes a mess and 
makes our fella’s life unbearable. Between two cups of cocoa, the amazing truth 
reveals itself - it will change the deer’s life forever.
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الفيل والدراجة الهوائية
اخراج أوليسياششوكينا

Folimage Studio / La Boit Productions انتاج
فرنسا، بلجيكا 2014

9 دقائق
با حوار  

الرجل باجليبة
اخراج آنا تشوبينيدز

Folimage Studio انتاج
Nadasdy Film / Kvali XXI

فرنسا، سويسرا، جورجيا 2017 
8 دقائق 
با حوار 

The Elephant and the Bicycle
Director Olesya Shchukina
Producers Folimage Studio, La Boite Productions
France, Belgium 2014
9 min
No dialogue

The Pocket Man
Director Ana Chubinidze

Producers Folimage Studio, Nadasdy Film, Kvali XXI
France / Switzerland / Georgia 2017

8 min

No dialogue

فيــل يعيــش فــي املدينــة ويعمــل كعامــل نظافــة. فــي أحــد األيــام يــرى لوحــة إعــان كبيــرة لدراجــة هوائيــة تبــدو باحلجــم 
املناســب لــه! تكــون هــذه هــي اللحظــة التــي ســتغير حيــاة الفيــل: عليــه أن يحصــل علــى الدراجــة مهمــا كلفــه االمــر.

رجــل صغيــر يعيــش فــي حقيبــة ســفر قدميــة. يتعــرف يوًمــا مــا علــى صديــق جديــد، رجــل عجــوز أعمــى. الرجــل 
الصغيــر يقفــز فــي جيــب الرجــل األعمــى، وبواســطة املوســيقى يبــدأ مبســاعدة الرجــل االعمــى علــى الســير ورؤيــة 

االشــياء، ليصبحــا اســعد االصحــاب.

An elephant lives in a town among people and works as a street cleaner. One day, he 
sees a big billboard advertising a bicycle. It seems to have the perfect size for him! In 
this moment, the elephant's life changes: he has to get this bicycle whatever the cost.

A little man lives in an old suitcase. One day he finds a new friend - an old blind 
man. The little man jumps into the blind man's pocket. With music, the pocket man 
helps the blind man walk and see things in the street. Both are very happy together.
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دندر
اخراج اندري سكاندفر

انتاج ميريتكوسبرغ، اندري الند ايركسن
النرويج 2016 

10 دقائق 
با حوار 

حس اللمس
ملخرج جان شارل مبوتيمالولو.

Folimage Studio / La Boite Productions انتاج
فرنسا، سويسرا 2014 

15 دقيقة 
با حوار 

Dunder 
Director Endre Skandfer
Producers Merete Korsberg, Endre Lund Eriksen/Fabelfjord AS
Norway 2016 
10 min
No dialogue

The Sense of Touch
Director Jean-Charles Mbotti Malolo
Producers Folimage Studio, La Boite Productions
France / Switzerland 2014 
15 min
No dialogue

ــكا«،  ــزة »مودي ــه العزي ــع صديقت ــج م ــر« بكــرات الثل ــة ســاحرة، بينمــا يتعــارك »بلدي ــة وحــش خبيــث وصداق حكاي
ــاه »موديــكا«. »بلديــر« الــذي يشــعر باإلحبــاط ويســتعد الســتعادة صديقتــه مــن  يقاطعهــم »ليكــس« ويســرق انتب

خــال خطــة خبيثــة ينــدم عليهــا الحقــا.

ــان. يســتبدالن الكلمــات  ــي حــب اآلخــر لكنهمــا ال يعترف ــو« و »لويــس« هــم أصــم وخرســاء. يقــع كاهمــا ف »كل
ــى لغــة يتواصــان بهــا. باحلركــة، ويحــوالن الرقــص ال

Bulder's snowball fight with his best friend Modika is interrupted when Lex steals 
Modika's attention away for some quiet playtime. Frustrated, Bulder attempts to win 
her back, resulting in a mischievous plan that he may well come to regret.

Chloe and Louis are deaf and mute. They are secretly in love, but they do not admit 
it. Their gestures substitute for words. They dance, each word is choreography.
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السيد هوبلوت
اخراج لورينتويتز

ZEILT productions - انتاج لورينتويتز
لوكسمبورغ، فرنسا 2013

12 دقيقة 
با حوار 

استريد
اخراج فيونا يونوزي

Plattform Produktion - انتاج امياكياندر
السويد 2012 

15 دقيقة 
سويدي مترجم للعربية

Mr Hublot
Director Laurent Witz
Co-director Alexandre Espigares
Producers: Laurent Witz/ZEILT productions, Arte France, 
WATT frame
Luxembourg / France 2013
12 min 
No dialogue

Astrid 
Director Fijona Jonuzi
Producer Emma Kjellander
Sweden 2012 
15 min
Swedish with Arabic subtitles 

يعيــش الســيد »هوبلــوت« فــي عالــم شــخصياته املصنوعــة مــن قطــع ميكانيكيــة. يعانــي الســيد هوبلــوت املنطــوي علــى 
نفســه مــن متازمــة الوســواس القهــري فهــو يخشــى العالــم اخلارجــي. فــي يــوم مــن األيــام يدخــل رفيــق غيــر متوقــع علــى 

حياتــه: كلــب آلــي ال يعــرف احلــدود ويحتــل حيــًزا كبيــًرا فــي حياتــه.

 »اســتريد«، فتــاة فــي احلاديــة عشــرة مــن العمــر، تريــد أن تعيــش حياتهــا علــى طريقتهــا، لكــن أمهــا تظــن انهــا مــا زالــت 
صغيــرة. اســتريد تتمــرد وتبقــى خــارج البيــت مــع أصدقائهــا لوقــت متأخــر. تســتعد اســتريد للعــودة الــى البيــت عنــد 

انتهــاء اليــوم لكنهــا جتــد نفســها أمــام مشــكلة يجــب عليهــا مواجهتهــا.

Mr Hublot is scared of change and the outside world. His solution: he does not step 
foot outside his apartment! The arrival of the dog Robot Pet will turn his life upside 
down: he has to share his home with this very invasive companion.

11-year-old Astrid wants to do things her way, but her mother thinks she is too 
young. Astrid rebels and slips away for an afternoon in town. Overwhelmed by her 
freedom, she ends up out of her depth, and as the day draws to a close there is a 
problem she needs to deal with.
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بووو
اخراج اليشا بيورك جاووركي

Penn Film Studio AB  - انتاج كاس سيديرهولم
السويد 2009

7 دقائق
با حوار

أنا دائرية
اخراج ماريو ادمسون

Medusa Production - انتاج ماريو ادمسون
السويد 2011

14 دقيقة
با حوار 

Booo
Director Alicja Björk Jaworski
Producer Clas Cederholm/Penn Film Studio AB
Sweden 2009
7 min
No dialogue

I am round
Director Mario Adamson
Producer Mario Adamson/Medusa Production
Sweden 2011
14 min 
No dialogue

االرنــب »بــووو« أرنــب وحيــد، لكنــه ســعيد. »بــووو« يعمــل األشــياء بحكمة علــى طريقته اخلاصــة، وبقية األرانــب األخرى 
دائمــا تســخر ممــا يفعلــه. عندمــا تقــع مشــكلة بــن األرانــب األخــرى والكلــب، يعتمــد اجلميــع علــى »بــووو« الــذي يقــوم 

بحل املشــاكل.

ولــدت »ماتيلــدا« مختلفــة عــن اجلميــع، ولــم تخلــق مربعــة، أو أنهــا ال تريــد أن تكــون مربعــة. عندمــا كبــرت، حاولــت ان 
تتبنــى املعاييــر املربعــة لكــن دون جنــاح. تعرفــت علــى »اليكــس« فــي يــوم عمــل آخــر ممــل، الــذي يشــبهها تامــا، فهــو اآلخــر 

دائــري.

The lonely - but happy – rabbit Booo chooses to do things in his own way, despite 
the fact that the other rabbits laugh at him for doing so. This turns to his favour when 
Booo is able to solve a problem between the other rabbits and a dog.

Like everyone else, Mathilda is born round. Unlike everyone else, she can’t - or won’t - 
become quadratic. Growing up, she tries to adapt to the quadratic standards, but without 
success. One day at work she finally meets Alex. He is just like she is: round.
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شاحنات وكرات حلم
اخراج جوهان هيجلباك
انتاج جوهان هيجلباك

HB Johan - HagelbäckTecknad Film
السويد 2011

5 دقائق
با حوار

كرات اللحم السويدية
اخراج جوهان هيجلباك
انتاج جوهان هيجلباك

HB Johan HagelbäckTecknad Film
السويد 2010

7 دقائق
با حوار

Trucks and Meatballs
Director Johan Hagelbäck
Producer Johan Hagelbäck/HB Johan Hagelbäck 
Tecknad Film

Sweden 2011

5 min 

No dialogue

The Swedish Meatballs
Director Johan Hagelbäck
Producer Johan Hagelbäck/HB Johan Hagelbäck 

Tecknad Film

Sweden 2010 

7 min

Swedish with Arabic subtitles 

كــرة حلــم حزينــة، تتســائل بينهــا وبــن نفســها إذا كان اللــون واملظهــر هــو أمــر مهــم، وجتــد الســعادة عندمــا تلعــب 
مــع االخريــن.

كــرة حلــم شــابة تكتشــف مــع عائلتهــا بطريقــة بســيطة ودراميــة، أمــور احليــاة: القيــم اإلنســانية واملشــاعر.

This film is about seeking contingency, trying to impress and to comfort little sad 
meatballs. Do appearance and colour really matter? Anyhow, the most fun happens 
when you are playing together.

An animated film for children about a young meatball who discovers the world with 
his family in a simple and dramatic form, bringing up important issues about human 
values and emotions.



57

بيتربيكس: صندوق الكرتون
اخراج ترين هيلر جنسن

انتاج نينا لينغ، إيفا جويل هامريش
الدمنارك 2013

2 دقيقة
با حوار 

بيتربيكس: الكعكة
اخراج ترين هيلر جنسن

انتاج نينا لينغ، إيفا جويل هامريش
الدمنارك 2013

1 دقيقة
با حوار 

Peter Pix: The Cardboard Box
Director Trine Heller Jensen
Producers  Nina Lyng, Eva Juel Hammerich/Nepenthe Film
Denmark 2013
2 min
No dialogue

Peter Pix: The Cake 
Director Trine Heller Jensen
Producers  Nina Lyng, Eva Juel Hammerich/Nepenthe Film
Denmark 2013
1 min
No dialogue

لــدى »بيتــر بيكــس« كتــب كثيــرة، وعليــه ان يقــوم بترتيبهــا ووضعهــا فــي صناديــق الكرتــون. يبــداء بيتــر بعملــه، لكــن 
الصناديــق تتفــكك، فيقــوم بتركيبهــا مــن جديــد، مــرة يصنــع طائــرة، ثــم بــرج ايفــل وبالنهايــة تســاح.

يجلــس »بيتــر بيكــس« علــى الطاولــة ليســتمتع بكعكتــه، لكــن مــن القضمــة األولــى يســمع صــوت مــا. ماكينــة 
التنظيــف حيــة!

Peter Pix has lots of books to tidy up. He wants to put them in boxes, so he begins to 
fold. Suddenly he has formed an airplane, the Eiffel Tower and in the end a crocodile. 

Peter Pix sits down at his table to enjoy his cake, when suddenly he hears a sound, 
the vacuum cleaner is alive.
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بيتيربيكس: رسال احلب
اخراج ترين هيلر جنسن

انتاج نينا لينغ، إيفا جويل هامريش
الدمنارك 2013

2 دقيقة
با حوار 

بيتربيكس: البيضة
اخراج ترين هيلر جنسن

انتاج نينا لينغ، إيفا جويل هامريش
الدمنارك 2013

1 دقيقة
با حوار 

Peter Pix: The Love Letter
Director Trine Heller Jensen
Producers Nina Lyng, Eva Juel Hammerich/Nepenthe Film
Denmark 2013
2 min
No dialogue

Peter Pix: The Egg
Director Trine Heller Jensen
Producers Nina Lyng, Eva Juel Hammerich/Nepenthe Film
Denmark 2013
1 min 
No dialogue

يتلقــى »بيتــر بيكــس« رســالة بداخلهــا ورقــة حمــراء علــى شــكل قلــب. عندهــا يبــدأ بتجهيــز نفســه للقــاء 
. حبيبتــه

»بيتــر بيكــس« يجلــس بجانــب الطاولــة ليــأكل بيضــة علــى الفطــور. لكــن فجــأة تفقــز البيضــة مــن الصحــن 
وتختبــىء. فيحــاول »بيتــر« اإلمســاك بهــا.

Peter Pix receives a letter with a red paper heart. The next thing he knows, he starts 
to get ready for a date.

Peter Pix wants to eat an egg for breakfast, when suddenly, the egg jumps from the 
eggcup and runs away. The egg hunt begins.
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بيتيربيكس: غطاء الطاولة
اخراج ترين هيلر جنسن

انتاج نينا لينغ، إيفا جويل هامريش
الدمنارك 2013

2 دقيقة
با حوار

Peter Pix: The Tablecloth
Director Trine Heller Jensen
Producers Nina Lyng, Eva Juel Hammerich/Nepenthe Film
Denmark 2013
2 min
No Dialogue

»بيتــر بيكــس« يقــرأ الصحيفــة ويتنــاول الفطــور عندمــا يســكب القهــوة علــى غطــاء الطاولــة، يصبــح غطــاء الطاولــة 
ضــده. 

Peter Pix is reading the newspaper and eating breakfast. When he spills coffee on the 
tablecloth, the tablecloth suddenly turns against him.

Ramallah - Al Maahed St. / In front of Water Authority 
رام اهلل - شارع املعاهد / مقابل مصلحة املياه 

Azure Restaurant 
مطعم ازور
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Filmlab Productions and Co-Productions
Filmlab: Palestine supports production by cultivating a strong network 
of filmmakers in Palestine, and providing competitive opportunities for 
seed-funding and coaching for filmmakers to produce film art.
Filmlab constantly develops partnerships with international production 
companies, film institutes and film organizations worldwide, in 
an effort to facilitate opportunities for Palestinian filmmakers and 
filmmaking teams to take part in productions (i.e. co-production) 
abroad.  Furthermore, Filmlab facilitates and encourages production 
or post-production of international film projects in Palestine, and may 
advise and provide assistance to international productions to access 
location, to find crew, to organize casting and equipment, etc.

اإلنتاج واإلنتاج املشترك لفيلم الب في فلسطني
تقــوم مؤسســة فيلــم الب: فلســطن بدعــم اإلنتــاج عــن طريــق تنميــة شــبكة مــن الســينمائين فــي فلســطن، 

وفتــح بــاب املنافســة وإتاحــة الفرصــة لتمويــل األولــي وتدريــب الســينمائين الشــباب إلنتــاج فــن الســينما.
ــع  ــة، وم ــاج الدولي ــع شــركات اإلنت ــم الب:فلســطن اســتمرار اإلنتاجــات املشــتركة م تشــجع مؤسســة فيل
الســينمائية  اإلنتاجــات  فــي  والعمــل  املشــاركة  لتوفيــر فرصــة  مؤسســات ومنظمــات ســينمائية عامليــة، 
ــم  ــإن مؤسســة فيل ــك ف ــم العمــل الفلســطينية. عــدا عــن ذل ــي اخلــارج للســينمائين الفلســطينين وطواق ف
ــي فلســطن، تقــوم  ــة ف ــاج ملشــاريع ســينمائية دولي ــا بعــد اإلنت ــاج وم الب:فلســطن تســهل وتشــجع اإلنت
بتوفيــر االستشــارة واملســاعدة لإلنتــاج الدولــي للوصــول إلــى املواقــع، توفيــر وتنظيــم طواقــم عمــل وممثلــن 

ــى أخــره. ومعــدات وال

The Foreigner 
Director Natalie Al-Jubeh (2017, 15 min)
Producer Mashahid Production Co.
Don Hutchison, an American born in 
Pennsylvania, came to Palestine in 1965. Since 
then, he has considered himself Palestinian. 

The Chair  
Director Laila Abbas (2017, 15 min)
Producer Filmlab: Palestine
Executive Producer Hanna Atallah
Coming to visit her family in Palestine, Olga 
finds that her grandmother passed away, and 
she gets involved with helping her aunt with 
the funeral and the wake. Meanwhile, the 
family’s friend Maria is trying to find a husband 
for Olga. But Olga has another plan. 

األجنبي
اخراج نتالي اجلعبة )2017، 15 دقيقة(

انتاج مشاهد لإلنتاج
بنســيلفانيا،  فــي  مولــود  امريكــي  هاتشيســون،  دون 
يســافر  إلــى فلســطن فــي 1965. منــذ ذلــك احلــن يعتبــر 

نفســه فلســطيني.

الكرسي
اخراج ليلى عباس )2017، 15 دقيقة(

انتاج فيلم الب: فلسطن
منتج منفذ حنا عطا اللّه

أولغــا  تعــود  فلســطن،  فــي  لعائلتهــا   زيارتهــا  أثنــاء 
ــا  ــا مســاعدة عمته ــت، وعليه ــد توف ــا ق لتجــد أن جدته
ــة  ــة العائل ــا صديق ــزاء. أم ــازة والع ــرات للجن ــي التحضي ف
ماريــا، فتحــاول أن جتــد عريســا ألولغــا، ولكــن أولغــا 

لديهــا خطــة أخــرى.
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Empowering Storytellers
Empowering Storytellers is a yearly film production workshop 
for filmmakers from Denmark and Palestine. The purpose is 
to create possibilities for Danish and Palestinian filmmakers 
to develop Palestinian stories. Over the period of a month, 
Palestinian and Danish participants work closely together. The 
short documentary films produced during the workshop are 
presented during Days of Cinema.

متكني رواة القصص  
تكــن رواة القصــص   - ورشــة إنتــاج ســنوية لصنــاع األفــام مــن الدمنــارك وفلســطن. تهــدف هــذه الورشــة 

إلــى خلــق فــرص لتطويــر القصــة الفلســطينية ومــن منظورهــم اخلــاص.
تتــد هــذه الورشــة ملــدة شــهر كامــل حيــث  يعمــل املشــاركون جنبــا الــى جنــب . بنهايــة هــذه الورشــة يتــم 

إنتــاج مجموعــة مــن األفــام القصيــرة التــي تعــرض خــال مهرجــان أيــام ســينمائية .
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Essentials 
Director Jakob Valdemar Mørk (2017, 7 min)
Producers Jakob Valdemar Mørk, Donia Nader
English with English subtitles
By observing Palestinian poet Ahmed Yacoub who has 
ended in a limbo-like everyday, stuck in Ramallah, the 
film is studying the way a life is influenced by 
occupation and family separation. 

After the Sunset 
Director Elia Ghorbiah (2017, 11 min)
Producer Matilde Nørgaard
“After the Sunset” is a film about the feelings family and 
relatives are left with after an honor killing.

Art in Ramallah
Director  Raja Kanaan (2017, 6 min)
Producer Oline Paludan Jørgensen
An insight into an artist’s life and how he uses the walls 
and ruins of his city to express himself artistically.

Ya Rab (CAK ft. Saaleek) 
Director  Chadi Abdul-Karim and Mike Spooner 
(2017, 4 min)
A music video based on a meeting between the 
musicians CAK and Saaleek. The song is performed in 
Arabic and Danish, and takes us around Ramallah as 
well as the refugee camp Al Ama’ri.   

Mashi Halo 
Director Freja Nanadowa Rohde Monney (2017, 7 min)
Producer Ayah Jaber 
A portrait of a young Palestinian girl. We follow her day, 
from morning to evening, and are invited into her pri-
vate world. 

The Grand Theatre of Palestine
Director Isabel Bilde (2017, 12 min)
Producer Haneen Khaled 
What is the best way to meet strangers? And what do 
the surroundings mean in relation to expression? A 
group gets together in an apartment in Ramallah to 
create a theatre group.

I’m fine
Director Felipe Roa Pilar (2017, 17 min)
Producers Issa Shamali, Raja Zaal  
Mohamad lives in Al Ama’ri Refugee Camp in Ramallah 
with his family. His attachment to the camp throughout 
his life has created a high sense of home and family. 

أساسيات 
اخراج جاكوب فالدميار مورك )2017، 7 دقائق(

انتاج جاكوب فالدميار مورك، دنيا نادر
اجنليزي مع ترجمة اجنليزية

يتابــع الفيلــم الشــاعر الفلســطيني أحمــد يعقــوب الــذي يجد نفســه 
محاصــرا وعالقــا فــي رام اهلل كل يــوم مــن جديــد. يــدرس الفيلــم  
طريقــة حيــاة الفلســطيني الــذي يعيــش حتــت االحتــال وجتربــة 

االنفصــال العائلــي.

بعد الغروب  
اخراج ايليا غريبة )2017، 11 دقيقة(

انتاج متيلدا نورجارد
»بعــد الغــروب« هــو فيلــم عــن مشــاعر العائلــة واألقــارب بعــد جرميــة 

قتــل علــى خلفيــة الشــرف.

فن في رام اهلل 
اخراج رجا كنعان )2017، 6 دقائق(

انتاج  اولن بالودان جورجنسن
ــه  ــث مبدينت ــف يســتغل اجلــدران للعب ــان وكي ــاة فن ــى حي نظــرة عل

ــر عــن نفســه. لكــي يعب

يا راب )كاك والصعاليك(
اخراج شادي عبدالكرمي ومايك سبونير )2017، 4 دقائق(

الدمناركيــة  كاك  فرقــة  بــن  لقــاء  علــى  مبنــي  موســيقي  فيديــو 
والصعاليــك. االغنيــة مــؤداة بالعربيــة والدمناركيــة، وتأخذنــا فــي 

لاجئــن. العامريــة  ومخيــم  اهلل  رام  حــول  جولــة 

ماشي حاله  
اخراج فراجا ناندوا روهدي موني )2017، 7 دقائق((

انتاج ايه جابر 
ــع  ــا لعاملهــا اخلــاص، ونتاب ــاة فلســطينية تدعون صــورة شــخصية: فت

يومهــا مــن الصبــاح حتــى املســاء.

املسرح الفلسطيني الكبير
اخراج  إيزابيل بيلد )2017، 12 دقيقة(

انتاج حنن خالد 
مــا هــي أفضــل طريقــة للقــاء الغربــاء؟ مــاذا عاقــة مــن حولنــا بالنســبة 
لتعبيرنــا عــن ذاتنــا؟ املجموعــة مــن األشــخاص يلتقــون فــي شــقة فــي 

رام اهلل ليكونــوا فرقــة مســرح.

أنا بخير
اخراج   فيليب روا بيار)2017، 17 دقيقة(

انتاج عيسى شمالي ورجى زعل 
يعيــش محمــد مــع عائلتــه فــي مخيــم األمعــري لاجئــن فــي رام 
اهلل. ارتباطــه باملخيــم طــوال حياتــه باملخيــم خلــق لديــه شــعور عالــي 

نحــو األســرة والبيــت.
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Days of Cinema is dedicated to the celebration of world cinema 
and deepening the appreciation of film culture in Palestine. 
PFM provides local filmmakers with the opportunity to network 
and discuss their projects and career goals with top industry 
professionals attending Days of Cinema. It is also an opportunity 
for international film producers, festival programmers, and 
distributors to meet with Palestinian filmmakers and talents. 
PFM Talks will cover important topics around film and culture, 
creating possibilities for dialogue and discussion between 
international experts and upcoming talent. All talks are open to 
the public.

تهــدف فعاليــة أيــام ســينمائية، التــي تنظمهــا مؤسســة فيلــم الب:فلســطن ســنويا فــي شــهر تشــرين األول، 
إلــى الترويــج لألفــام احملليــة والدوليــة للمســاهمة فــي إحيــاء الثقافــة الســينمائية فــي فلســطن. ومــن خــال 
ملتقــى صنــاع الســينما. ســيتمكن العاملــون فــي قطــاع صناعــة األفــام احملليــون مــن التواصــل مــع محترفــي 
عالــم الســينما الدوليــن احلاضريــن لفعاليــة أيــام ســينمائية، إضافــة إلــى إتاحــة املجــال ملنتجــي األفــام العامليــة 
والعاملــن فــي املهرجانــات الدوليــة واملوزعــن لالتقــاء بصنــاع األفــام احملليــن. ســيغطي ملتقــى صنــاع 
الســينما أهــم املواضيــع املتعلقــة بالســينما والثقافــة وســيخلق مســاحة للحــوار بــن محترفــي عالــم الســينما 

الدوليــن واملواهــب صاعــدة. جميــع النــدوات مفتوحــة للجمهــور.
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Talk | Film Literacy 
(Charlotte Giese, Mette Hjort, Greet Stevens, Haneen Battrawi, Christina Zahran, 
Haneen Khairi, Khulood Badawi)
October 19, 12:00-3:00pm, Beauty Inn

PFM Talks | Low-Budget Film Production
 (Johnny Andersen)
October 19, 12:30-1:30pm, Ankars Suites

PFM Talks | Short Films, Festivals and Markets: Film Distribution Strategies for 
Newbies
(Enrico Vannucci)
October 19, 2:00-3:00pm, Ankars Suites

PFM Talks | New Ways of Cinema
(Sohail Dahdal)
October 19, 3:30-4:30pm, Ankars Suites

PFM Talks | How to Find an Audience: Film Distribution
(Serge Abiaad, Marc Boonen)
October 20, 1:30-2:30pm, Khalil Sakakini Cultural Center

محو األمية السينمائية
شارلوت جييز ، ميت هجورت ، غريت ستيفنز ، حنن بطراوي ، كريستينا زهران ، حنن خيري ، خلود بدوي 

اكتوبر 19- 2017/ 12:00-15:00، فندق بيوتي ان

ندوات ملتقى صناع السينما - إنتاج األفالم ذات امليزانية املنخفضة
جوني اندرسن

أكتوبر 19 ، 12:30- 12:30، فندق االنكر

ــع األفــالم  ــات: اســتراتيجيات توزي ــاع الســينما -  االفــالم القصيــرة، األســواق واملهرجان ــدوات ملتقــى صن ن
ــني للمبتدئ

انريكو فانوتشي 
أكتوبر 19، 14:00-15:00، فندق االنكر

ندوات ملتقى صناع السينما -  أسالية سينمائية جديدة
 سهيل دحدل 

أكتوبر 19،  15:30-16:30، فندق االنكر

ندوات ملتقى صناع السينما  -  كيفية ايجاد جمهور: توزيع االفالم
سيرج أبياد ، مارك بونن

اكتوبر 20، 13:30  -  14:30، مركز خليل السكاكيني الثقافي
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PFM Talks | Filmmaking without Infrastructure: A Case Study
(Rebecca Cremona)
October 20, 3:00-4:00pm, Khalil Sakakini Cultural Center

PFM Talks | Let’s Get Together! Theater and Film in Palestine
(Saleh Dabbah, Eman Oun, Kamel El Basha, Majd Mastoura)
October 20, 4:30-5:30pm, Khalil Sakakini Cultural Center

PFM Talks | Arab Cinema Today
(Talal Afifi, Butheina Kazim)
October 21, 5:00-6:00pm, Mahmoud Darwish Museum 

PFM Talks | Sound Design
(Ania Przygoda)
October 22, 2:00-4:00pm, Khalil Sakakini Cultural Center

Talk | Shooting Revolution
(Monica Maurer)
October 22, 4:00-5:00pm, Palestine TV

ندوات ملتقى صناع السينما  -  صناعة األفالم دون توفر بنية حتتية: دراسة احلالة لربيكا كرميونا
اكتوبر 20، 15:00- 16:00، املوقع مركز خليل السكاكيني الثقافي

ندوات ملتقى صناع السينما  -  لنجتمع! املسرح والسينما في فلسطني
حلقة نقاش. مع صالح دباح؛ اميان عون، كمال الباشا، مجد مستورة

اكتوبر 20، 16:00 - 17:00، مركز خليل السكاكيني الثقافي

ندوات ملتقى صناع السينما - السينما العربية اليوم
حلقة نقاش. مع: طال عفيفي، بثينة كاظم 

اكتوبر 21، 17:00- 18:00، متحف محمود درويش

ندوات ملتقى صناع السينما - تصميم الصوت
أنيا برزيغودا 

اكتوبر 22، 14:00- 16:00، مركز خليل السكاكيني الثقافي

تصوير الثورة
مونيكا ماورير 

اكتوبر 22، 16:00- 17:00، تلفزيون فلسطن
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Established in 2009, Ramallah Doc is an opportunity for 
Palestinian documentary filmmakers to build their capacities, 
develop new ideas and pitch them to a forum of international 
film producers and TV representatives that included in the past 
years: Ina Fichman (Intuitives Films), Irit Neidhardt (Mec Films), 
Aaqil Ahmed (BBC UK), Ann Julienne (France Télévisions), 
and Philippe Muller (Arte) among many others. In addition to 
the awarded prizes, Ramallah Doc has so far succeeded in 
matching several Palestinian filmmakers with international 
commissioning editors and production companies to develop 
their film projects, in addition to assisting many Palestinian 
directors secure pre-buy deals and post-production grants. 

يعمــل الشــركاء املنظمــون لـــ رام اهلل دوك منــذ العــام  2009، وهــم : مؤسســة عبــد احملســن القطــان، 
ــة  فــي رام اهلل، وفيلــم الب: فلســطن علــى تنظيــم  والقنصليــة الفرنســية العامــة فــي القــدس، ومعهــد غوت
املشــروع بشــكل ســنوي. يهــدف مشــروع رام اهلل دوك إلــى دعــم صنــاع األفــام الفلســطينين وصناعــة األفــام 
الوثائقيــة فــي فلســطن بشــكل عــام؛ مــن خــال توفيــر الفرصــة للســينمائين الفلســطينين الشــباب لعــرض 
مشــاريعهم الوثائقيــة، والدفــاع عنهــا مباشــرة أمــام مجموعــة تضــم عــدداً مــن املنتجــن واحملرريــن املفوضــن 
مــن أهــم احملطــات التلفزيونيــة العامليــة. شــارك فــي الــدورات الســابقة منتجــون عامليــون كان مــن بينهــم: آينــا 
فيشــمان )إنتويتــف فيلــم(، إيريــت نايتهــارت )ميــك فيلــم(، عقيــل أحمــد )بي.بي.ســي(، آن جوليــان 
)التلفزيــون الفرنســي(، وفيليــب مولــر )آر . تيــه( وآخــرون. كمــا يقــدم رام اهلل دوك جوائــز ماليــة ومنحــًا 

تطويريــة للمشــاريع الفائــزة.
جنح رام اهلل دوك في التشبيك بن عدد من السينمائين الفلسطينين الشباب وشركات إنتاج عاملية .  

JÉRUSALEM
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املدير الفني حنا عطا اهلل
املديرة التنفيذية بريجيت بوالد
منسقة أيام سينمائية سارة شلوسل

مساعدة املنسقة سيرافيم ريزنيكوف 
منسقة برنامج األطفال والشباب حنن بطراوي
مدير إنتاج سليم أبو جبل
مساعدة إنتاج لينا غامن
مساعد انتاج روجيه خليف
املدير التقني صايل جرار

مسؤول ملتقى صناع السينما مؤيد عليان
منسقة طاوالت احلوار وندوات ملتقى صناع السينما حنن بطراوي
عالقات عامة لينا محيسن
الناطقة اإلعالمية خلود بدوي
تصميم جرافيكي آية دار الديك
انتاج وتصميم الهدايا حمزه أبو عياش
منسق غزة وسام موسى

محررة امللحق الثقافي حنن صالح 
املديرة املالية إيناس شعيبي
مترجم نصوص بال كلش
منسق اللوجستيات شادي برغوثي
املوقع اإلكتروني زينة كامل
الفيديو والتوثيق نور اخلطيب، كرستينا زهران،
 دارين الما، محمد شلودي، مأمون أبو فرحة،

 سام قاسم، جمال موسى

مواقع التواصل االجتماعي شارلوتيه زونتجن
جلنة أختيار األفالم

 حنا عطا اهلل، ساره شلوسل، ليلى عباس، سليم أبو جبل، 
خلود بدوي، حنن بطراوي

Artistic Director Hanna Atallah

Executive Director Brigitte Boulad

Days of Cinema Coordinator Sarah Schlüssel

Coordination Assistance Séraphime Reznikoff

Kids & youth program Coordinator Haneen Battrawi

Production Manager Salim Abu Jabal

Production Assistance Lina Ghanem

Production Assistance Rojeh Khleif

Technical Manager Sayel Jarar

Head of Industry Muayad Alayan

Panels & PFM Talks Coordinator Haneen Battrawi

Public Relations Lina Mhaissen 

Spokesperson Khulood Badawi 

Graphic Design Ayah Dar Aldeek

Giveaways Production Hamza Abu Ayyash

Gaza Coordinator Wesam Mousa

Cultural Supplement Editor Haneen Saleh

Finance Manager Enass Shuaibi

Translator Belal Kalash

Logistics Shadi Barghouthi 

Website Zeinah Kamel

Documentation  Noor Khatib, Christina Zahran,

 Darine Lama, Mohammed Shalodi,Jamal Mousa

 Salam Kasem, Mamoun Abu Farha

Social Media Charlotte Söntgen

Selection Committee 

 Hanna Atallah, Sarah Schlüssel, Laila Abbas,

Salim Abu Jabal, Khulood Badawi, Haneen Battrawi

Days of Cinema Teamفريق عمل أيام سينمائية
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