ON TOUR PROGRAMMA

Good Stripes • SODE Yukiko
Japan 2016 | 119′ | Engels onder titeld | Bluray
Midori is van plan haar vriendje Masao na een lange relatie te
dumpen, maar dan blijkt ze zwanger te zijn. Het stel besluit te
trouwen en tijdens de voorbereidingen leren ze elkaar eindelijk
beter begrijpen. Een charmant en intelligent liefdesverhaal dat de
kijker niet onberoerd zal laten.

I Am a Weapon • MIMA Akihiro
Japan 2016 | 88′ | Engels onder titeld | Bluray
Een pianoleraar worstelt met een duistere familiegeschiedenis: ooit
zag hij zijn vader een man vermoorden. Bang dat hij een genetische
aanleg heeft voor geweld, probeert hij zijn hoofd koel te houden.
Maar dan stuit hij op een illegaal bedrijf dat huurmoordenaars
regelt voor zij die op zoek zijn naar wraak.

Joy of Man’s Desiring • SUGITA Masakazu
Japan 2014 | 86′ | Engels onder titeld | Bluray
In de nasleep van de aardbeving van 2011 worden twee
weeskinderen ondergebracht bij hun tante en oom. Haruna
probeert haar jongere broer Shota in het ongewisse te laten wat
betreft het lot van hun ouders, maar gemakkelijk is dat niet. De
piepjonge acteurs weten op imposante wijze deze
hartverwarmende en hartverscheurende film te dragen.

Interesse in een van onze films? Meer informatie? Een trailer bekijken? Op
zoek naar een andere Japanse film om te vertonen?
Neem dan contact op met onze On Tour Coordinator via email:
ontour@camerajapan.nl of kijk op onze website www.camerajapan.nl/ontour.
Films kosten 150 EUR per voorstelling.

Ken and Kazu • SHOJI Hiroshi
Japan 2015 | 98′ | Engels onder titeld | Bluray
Jeugdvrienden Ken en Kazu dealen drugs voor lokale schurk Mr.
Todo. Kazu wordt gierig en start zijn eigen handeltje, wat
problemen voor hen beiden oplevert. Deze debuutfilm, gemaakt
met een bescheiden budget, is een heerlijk speelse variatie op de
vertrouwde yakuza-film.

Lowlife Love • Eiji Uchida
Japan 2015 | 111′ | Engels onder titeld | Bluray
In deze zwarte komedie richt Eiji Uchida (Greatful Dead) zijn
camera op de onderste regionen van de filmindustrie: het bonte
gezelschap no-budget filmmakers en acteurs dat zich met een
mengsel van idealisme en opportunisme een weg probeert te
banen naar succes. Artistieke en persoonlijke integriteit gaan niet
altijd samen.-

Tokyo University of the Ar ts: Animation Selection • diverse regisseurs
Japan | 2015/2016 | 100′ | Engels ondertiteld | DCP
Een selectie van de beste afstudeerfilms (in de categorie animatie)
van de Tokyo University of the Arts, de eerste nationale
kunstacademie van Japan, die meer dan 120 jaar geleden werd
opgetreden. In 2010 werd de animatie-afdeling uitgeroepen tot
“Best Animation School’ tijdens het Zagreb World Animation
Festival.
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Who’s there? – INOUE Kojiro, Japan 2016, 2 min
First hand memories – UMEMURA Haruka, Japan 2016, 6 min
Out of My Mind – KOMAZAKI Tomomi, Japan 2016, 7 min
Nothing for them – WADA Kenshiro, Japan 2016, 5 min
4 stories – YAMANAKA Mio, Japan 2016, 6 min
In Inertia – KATAYAMA Takuto, Japan 2016, 8 min
JAPANESE CHESS – KURIBARA Moe, Japan 2016, 4 min
Starting Over – SEIKE Mika, Japan 2016, 9 min
The Question – KINOSHITA Eri, Japan 2016, 9 min
Sounds Over Seas – OH Yunjae, Japan 2016, 3 min
UMBRELLA – HUANG Wenrui, Japan 2016, 5 min
I think you’re a little confused – OGAWA Iku, Japan 2016, 9 min
At The Mouth Of Summer – LIU Xinxin, Japan 2016, 6 min
Mayumi – TANIGUCHI Chinami, Japan 2016, 6 min
TO HEEL – Madoka, Japan 2016, 10 min
Calling you – OHTAKARA Hitomi, Japan 2016, 10 mim

