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HRH Princess Rym Ali's Note Note

This year’s edition of the European Union Film Festival may be its second to be held online, because of 
the pandemic. It is, however, the 33rd annual “rendez-vous” of this festival, an accomplishment, which 
speaks as much to the hard work of its organisers as it does to its audience.

It also has not prevented its line-up of stories from being rich and diverse, this year again, the kind of films 
you will not see on your streaming services or in cinemas. The mobile film competition will also surely see 
new talents emerge.

Among the 17 narratives and 4 documentaries coming from some 21European countries, there are 
dramas, comedies, family, teen movies and even a sci-fi and an animation.

You will see family ties being tested, friendships born, or renewed, and love stories develop.  You will see 
a documentary in which real life situations showing there is hardship even in countries where we think life 
is “easy”. And others that bring us knowledge and understanding of the world in which we live.

Through it all, you will travel through a continent that is truly diverse, one that is also not far from our 
region, and with which we share so much more than we are often led to believe.

A Film Festival, whether in person or online, is, as I mentioned earlier, a “rendez-vous”, where people from 
all walks of life meet around stories told through film: they can discuss them, often they learn from them. 
Sometimes it is enough to enjoy them and think about them long after you have seen them, because some 
films “stay” with us beyond that “rendez-vous”.

It is always an active process, never a passive one.

A movie alone can be a meeting place between an audience and a filmmaker, a meeting of the minds 
between thinking individuals, an emotional revelation of sorts, and especially in the case of the EUFF in 
Jordan, an exchange between cultures.

The artist produces an artwork through images, the spectator watches it, interprets it, understands it and 
through it all, there is a valuable exchange that takes place.

With its selection of films from throughout the European continent, the EUFF is a reminder that we are all 
human beings doing our best, that we all have emotions, strengths, weaknesses, and that human bonds 
are what is most valuable.

I hope you will all take advantage of this wonderful opportunity to get to know our European neighbours 
from the other side of the Mediterranean, to understand their different cultures, and enjoy watching their 
stories unfold on your screens.

HRH Princess Rym Ali
Commissioner - The Royal Film Commission - Jordan



كلمة سمو األميرة ريم علي

أهًال بكم جميعاً 

 افرتايض بسبب الجائحة اليت نمر بها، ولكنها بنفس 
ٍ
قد تكون هذه السنة الثانية اليت يقام بها مهرجان األفالم األوروبية يف األردن بشكل

الوقت ملتقانا السنوي الـ٣٣ لهذا املهرجان، اليت يتجسد خاللها للجميع الجهود اليت قام بها منظموه ليخ�� املهرجان كما هو. 

كما أن الجائحة مل تؤثر على تنوع األفالم املشاركة، أو تمزي محتواها، حيث أنك لن تجد األفالم املشاركة يف دور العرض املحلية أو أي من 
منصات عرض األفالم اإللكرتونية، كما أنين واثقة بظهور مواهب جديدة من خالل مسابقة األفالم القصرية.

سيعرض املهرجان ١٧ فيلماً روائياً باإلضافة إىل ٤ أفالم وثائقية وصلتنا من ٢١ دولة أوروبية، سرتوي هذه األفالم قصصاً درامية، كوميدية، 
عائلية، شبابية وحىت عدداً من أفالم الرسوم املتحركة والخيال العلمي. سرتى يف هذه األفالم كيف تمتحن الروابط األرسية، وكيف تولد -أو 
تتجدد- الصداقات الحقيقية، وكيف تنشأ قصص الحب. ستشاهد أيضاً يف هذه األفالم قصصاً ومواقفاً حقيقيًة تظهر أن الناس يواجهون 
املصاعب يف حياتهم حىت يف الدول اليت نعتقد أن الحياة سهلة بها. ومن خالل هذه القصص، سزتور قارًة متنوعة  ال تبعد عنا كثرياً، كما أننا 

كرث مما يصور لنا.  نتشارك مع شعوبها أ

يعترب مهرجان األفالم - سواًء بنسخته االفرتاضية أو االعتيادية - ملتقاً يجتمع فيه الناس من مختلف الخلفيات حول القصص اليت ترويها 
األفالم، ليتناقشوا حولها، أو يتعلموا منها، ويكفي أحياناً أن يستمتعوا بها قبل أن يفكروا بها طويًال، ألن هذه األفالم تبقى معنا طويًال بعد 
انتهاء هذا "اللقاء". ويمكن للفيلم أن يكون طاولًة يجتمع حولها املخ�� مع املشاهد، أو أن يكون لقاء تتحاور خالله العقول، وخاصة يف 

مهرجان األفالم األوروبية، تتبادل فيه الثقافات. 

ومن خالل األفالم املختارة من مختلف دول القارة، سيذكرنا مهرجان األفالم األوروبية، أننا كلنا برش نحاول فعل أفضل ما لدينا، وأننا كلنا 
مليئون باملشاعر، كلنا نشعر بالقوة أحياناً وبالضعف أحياناً أخرى، وأن أغلى ما لدينا كبرش هو روابطنا اليت تجمعنا.

كرث عن جرياننا األوروبيني على الضفة األخرى من البحر األبيض املتوسط، وأن نفهم ثقافاتهم  آمل أن تستغلوا هذه الفرصة املمزية لتعرفوا أ
كرب، وأن تستمتعوا بالقصص اليت سرتوى من خالل شاشاتكم.  أ

ٍ
املختلفة بشكل

يم علي سمّو األمرية ر
مفوض - الهيئة امللكية األردنية لألفالم



كلمة سفيرة بعثة االتحاد األوروبي في األردن

أصدقايئ األعزاء،

أترشف أن أرحب بكم يف النسخة الـ٣٣ من مهرجان األفالم األوروبية يف األردن! 

يعترب مهرجان األفالم األوروبية من أهم الفعاليات املتعلقة بعملي يف األردن، وأنا فخورة جداً بأننا نجحنا بإقامة املهرجان بشكل افرتايض على 
الرغم من التحديات اليت تفرضها علينا جائحة كورونا، حيث تكيف منظمو املهرجان برسعة مع الظروف املتغرية، مما أعطى الفرصة لجمهور 

أفالم السينما يف األردن، وأنا وعائليت من ضمنهم، لالستمتاع بمشاهدة أفالمهم األوروبية املفضلة من منازلهم.

يمكننا مهرجان األفالم األوروبية أن نقرّب املجتمعني األردين واألورويب من بعضهما مما يفسح مجاًال للتعاون والتبادل الثقايف، وتعزيز قيمنا 
املشرتكة.

ية مع عدد  كما سيواصل املهرجان مسريته بتعزيز قدرات صّناع األفالم الطموحني يف األردن من خالل إقامة ورشات عمل وجلسات حوار
من املمثلني واملنتجني األوروبيني، باإلضافة لتنظيم مسابقة األفالم القصرية اليت توفر الفرصة لألردنيني ملشاركة إبداعاتهم وعرض مهاراتهم.

وأحب أيضاً أن أستغل هذه الفرصة ألشكر سمّو األمرية ريم علي، راعي املهرجان، لدعمها املتواصل ملهرجان األفالم األوروبية. 

ونطمح لنسخة أخرى ممزية من املهرجان هذا العام، تحمل معها أفالماً متنوعة من جميع الفئات، ونأمل أن نحتفل يف املستقبل بإقامة 
املهرجان بشكله االعتيادي، باإلضافة لنسخته اإللكرتونية، لنصل ألكرب عدد من محيب األفالم يف اململكة!

يا هادجيثيدوسيو مار
سفرية بعثة االتحاد األورويب يف األردن



EU Ambassador's Note

Dear Friends,

It is an honour for me to welcome you to the 33rd edition of the European Film Festival in Jordan!
The film festival has been one of the main highlights of my work in Jordan, and I am very proud that we 
succeeded in continuing with the annual event by hosting it virtually despite the challenging times of the 
COVID-19 pandemic. The Festival’s organisers quickly adapted to these fast changing circumstances, 
providing the audiences in Jordan, including myself and my family, the possibility to continue enjoying 
European films from the comfort of our own homes.

Through the European Film Festival, we bring the Jordanian and European communities together, 
opening up a space for intercultural cooperation, exchange, dialogue and enhancement of our shared 
values.
 
This year’s festival will continue to benefit aspiring filmmakers in Jordan, with workshops, masterclasses 
and Q&A sessions hosted by European actors and producers and a short film competition that offers  
Jordanians the opportunity to showcase their skills and creativity.

I would like to take this opportunity to thank H.R.H Princess Rym Ali, patron of the festival, for her continu-
ous support and dedication to the European Film Festival.

We are looking forward to another exceptional year, with a wide variety of films, and hopefully in the future 
we will be able to embrace a hybrid form of celebrating European film and culture, and reaching larger 
numbers of film enthusiasts all over Jordan!
 

Maria HADJITHEODOSIOU
European Union Ambassador to Jordan



EUNIC Presedent's Note

Dear Friends and Film Lovers,

Welcome to the 33rd edition of the longest running Film Festival in Jordan!

The tradition of running the longest film festival in Jordan with its virtual version for the second year, shows 
the great interest of the EU Delegation in Jordan, EUNIC and the Member States to keep this important 
cultural manifestation ongoing by creating a cultural dialogue between the EU Member States and Jordan, 
through a variety of films.

Last year’s virtual version of the festival proved to be an equal success; despite it being the first time we 
tried an online film festival, the advantage was that we reached out to a larger audience who, under 
normal circumstances, wouldn’t have been able to attend the festival physically.
The 33rd edition of the festival will offer 21 different movies from 21 different European countries to be 
screened online, where viewers can visit the festival’s website and click on a movie to watch it which will 
provide the opportunity for a larger public to watch European productions. As every year, we chose to offer 
a variety of recent movies ranging between drama, comedy, fiction and real life stories, answering to all 
tastes.

In terms of trainings, EUNIC will conduct a major workshop in cooperation with the RFC on “Novel’s 
adaptation’’. This project is the first of its kind in Jordan and focusses on turning novels into scripts fit for 
movies. In addition, there will be other training workshops conducted by actors and directors from the 
Member States.

Last but not least, our sincerest thanks to HRH Princess Rym Ali for granting her patronage to the 33rd 
edition of the festival and for her continuous support.

Jessica G. Batshone
EUNIC President - 2021



 EUNIC كلمة رئيسة

أصدقايئ ومحيب األفالم، 

أهال بكم يف النسخة الـ٣٣ من مهرجان األفالم األوروبية!

إن إقامة مهرجان األفالم األوروبية، الذي يعترب أقدم مهرجان أفالم أجنبية يف األردن، للسنة الثانية بشكله االفرتايض، يظهر اهتمام بعثة 
االتحاد األورويب، وهيئة املعاهد الثقافية األوروبية، والدول األعضاء باستمرار هذا الحدث الثقايف السنوي من خالل عرضه ألفالم متنوعة، 

مما يعزز بناء الجسور الثقافية بني الدول األعضاء يف االتحاد األورويب واألردن. 

أثبتت نسخة املهرجان االفرتاضية العام املايض نجاحها، على الرغم من أنها كانت املرة األوىل اليت تمت إقامته بهذه الطريقة، ويرجع ذلك 
كرب مل نكن نستطع الوصول إليه يف النسخ االعتيادية من املهرجان.   أ

ٍ
لوصولنا لجمهور

يارة موقع املهرجان واختيار  ستوفر النسخة الـ٣٣ من املهرجان ٢١ فيلماً من ٢١ دولة أوروبية ليتم عرضها إلكرتونياً حيث يمكن ألي شخص ز
كرب من الجمهور بمشاهدة األعمال األوروبية. وككل عام، حرصنا على  الفيلم الذي يود مشاهدته بكل سهولة، مما سيعطي  الفرصة لعدد أ

عرض أفالم جديدة ومتنوعة، منها أفالم درامية وكوميدية وخيالية، باإلضافة ألفالم مبنية على قصص حقيقية، إلرضاء جميع األذواق. 

وبالنسبة لدعم قدرات صناع األفالم يف األردن، ستقوم هيئة املعاهد الثقافية األوروبية يف األردن بعقد ورشة عمل تعد األوىل من نوعها يف 
الرشق األوسط بالرشاكة مع الهيئة امللكية األردنية لألفالم، مختصة يف موضوع "االقتباس األديب يف األفالم"، حيث تهدف ورشة العمل إىل 
أخرى من قبل عدد من  كما سيتم عقد ورشات عمل ودورات  أديب لنص سينمايئ.  لتحويل نص  الالزمة  باملهارات  يو  السينار كّتاب  لرفد 

املخرجني واملمثلني من الدول األعضاء.

وآخراً وليس أخرياً، أحب أن أعرب عن شكري العميق لسمّو األمرية ريم علي لرعايتها للنسخة الـ٣٣ من مهرجان األفالم األوروبية، ولدعمها 
املتواصل على مدى األعوام السابقة.

جيسيكا بطشون
رئيسة هيئة املعاهد الثقافية األوروبية لعام ٢٠٢١



Mayor of Amman's Note

As we are stepping into the doors of the 33rd edition of the European Film Festival in Jordan, and with the 
unprecedented challenges that all nations of the world are facing due to the COVID-19 pandemic, I would 
like to quote the late Arab screenplay writer, Saad Allah Wannous: "We are only judged by our hopes, for 
all what is happening around us today can never mark the end of time".

And I would like to add to that quote that "Indeed, for all humans are creative, visionary, and passionate 
about life” 
 
I appreciate all the efforts that the European Union is doing to build cultural bridges in Jordan and in other 
parts of the world, and we welcome all the creative filmmakers, and the Jordanian audience who passion-
ately loves all that is new when it comes to arts and culture, and especially cinema, which is represented 
by the the European Film Festival in its 33rd edition. 

The Greater Amman Municipality was keen on supporting this festival as an influential and  productive key 
player in society. 

I would like to express my warmest thanks to the European Union in Jordan and all the other esteemed 
organisers, and I am thrilled to see how successful it will be, and I am sure that the Jordanian audience 
will be in for a treat!

Dr. Yousef Shawarbeh
Mayor of Amman



كلمة أمين عمان 

ونحن ندخل أعتاب الدورة الثالثة والثالثني ملهرجان الفيلم األورويب يف األردن، ويف ظل تحديات غري مسبوقة تواجهها شعوب العامل أجمع 
بمواجهة جائحة كورونا فإنين سوف أنحاز ملقولة الكات ب العريب املرسحي الراحل (سعد هللا ونوس): 

" إننا محكومون باألمل، وما يحدث اليوم ال يمكن أن يكون نهاية التاريخ." وكنت ألضيف " نعم، ألن اإلنسان كائن مبدع وحامل، ويحب الحياة 
أيضا. "

 
نرحب بالجهد املعطاء والخالق الذي تنرثه السينما األوروبية يف وعي وثقافة املجتمعات هنا يف األردن ويف كل مكان يف العامل. نرحب بصناع 
 خاص السينما 

ٍ
السينما املبدعني، والجمهور األردين املتابع وبشغف لكل ما هو جديد على صعيد الفنون واملنجزات الثقافية األوروبية وبشكل

واليت يمثلها النسخة الثالثة والثالثني ملهرجانكم هذا، وإذ حرصت أمانة عمان الكربى برعايته كحقل منتج ومؤثر يف الثقافة املجتمعية، أشكر 
بامتنان وأثمن جهود االتحاد األورويب وجميع الهيئات القائمة على املهرجان، معربا عن أملي وأمنيايت بالتوفيق والنجاح لكم، والفائدة واملتعة 

لجمهوركم األردين وللمقيمني يف العاصمة عمان.

الدكتور يوسف الشواربة
رئيس لجنة أمانة عمان الكربى







The United Kingdom
Rocks
Director:
Sarah Gavron

Actors:
Bukky Bakray, Kosar Ali

2019 | 93 min
Drama

Languages: English

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
A young teenage girl finds herself struggling to take care of herself and her younger brother 
after being abandoned by their single mother with no choice but to live out on the streets.

Winner of the Best Casting Award, BAFTA Awards

اململلكة املتحدة
صخور

املخ��:
سارة جافورن

املمثلون:
بايك باكراي، كوسار علي

٢٠١٩ | ٩٣ دقيقة
دراما

اللغة: اإلنجلزيية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
تضطر فتاة مراهقة لالعتناء بنفسها وأختها األصغر منها بعدما تركتهما أمهما ومل ترتك لهما أي خيار سوى العيش على الطريق.

الفائز بجائزة أفضل طاقم تمثيل، جوائز البافتا.

PG +15



Ukrain - Guest Country
The Guide
Director:
Oles Sanin

Actors:
Stanislav Boklan, Jeff Burrell,
Andriy Haddad

2014 | 122 min
Drama/ History

Languages: Ukrainian, Russian, English

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
American boy Peter and blind minstrel Ivan are thrown together by fate amidst the turbulent 
mid-1930s Soviet Ukraine.

Winner of the Best Acting award, Odesa International Film Festival

أوكرانيا - الدولة الضيف
املرشد

املخ��:
أوليس سانني

املمثلون:
ستانيسالف بوكالن، جيف بوريل، أندريه حداد

٢٠١٤ | ١٢٢ دقيقة
دراما / تاريخي

اللغة: األوكرانية، الروسية، اإلنجلزيية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
يجمع القدر بني بيرت، الطفل األمرييك واملنشد األعمى إيفان يف أوكرانيا السوفيتية خالل الفرتة غري املستقرة يف منتصف ثالثينيات 

القرن املايض.

الفائز بجائزة أفضل ممثل، مهرجان أوديسا السينمايئ الدويل

PG +15



Romania
Graduation
Director:
Cristian Mungiu

Actors:
Adrian Titieni, Maria Dragus,
Lia Bugnar

2016 | 128 min
Crime/ Drama

Languages: Romanian

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
After an attack before a college entrance exam jeopardises his daughter's future, Romeo Aldea 
thinks up ways of solving the situation, but none of them follow the principles he taught his 
daughter.

Winner of the Best Director award, Cannes Film Festival

رومانيا
التخ��

املخ��:
كريستان مونجو

املمثلون:
يا دراجوس، يان تيتيين، مار ادر

ليا بوجنا

٢٠١٦| ١٢٨ دقيقة
جرائم / درامي

اللغة: الرومانية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
بعد اعتداء يهدد مستقبل ابنته الدرايس، يفكر "روميو" بطرق عديدة لحل املشكلة اليت تعاين منها ابنته، ولكن جميع هذه الحلول 

تناقض جميع املبادئ اليت علمها "روميو" البنته "إلزيا"

الفائز بجائزة أفضل مخ��، مهرجان كان السينمايئ

PG +18



Spain
The Method
Director:
Marcelo Piñeyro

Actors:
Eduardo Noriega, Najwa Nimri,
Eduard Fernández

2005 | 112 min
Drama / Thriller

Languages: Spanish, English, French

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
7 Spanish top corporate job candidates are left in a room and informed on computer screens 
about their tasks and that one of them is an observer. Let the psyching begin.

The winner of the Best Actor award, Butaca Awards

إسبانيا
يقة الطر

املخ��:
مارسيلو بينريو

املمثلون:
إدواردو نوريجا، نجوى النمري،

إدوارد فرينانديز

٢٠٠٥ | ١١٢ دقيقة
دراما / تشويق

اللغة: اإلسبانية، اإلنجلزيية، الفرنيس

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
اليت يجب عليهم  باملهام  الكمبيوتر  لنيل وظيفة مرموقة يف غرفة مغلقة، ويتم إعالمهم من خالل شاشات  ُيرتك ٧ مرشحني 

فعلها، وبأن واحداً منهم هو من يمتحنهم.

الفائز بجائزة أفضل ممثل، حفل جوائز بوتاكا

PG +18



Portugal
São Jorge
Director:
Marco Martins

Actors:
Nuno Lopes, Mariana Nunes,
David Semedo

2016 | 114 min
Drama

Languages: Portuguese

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
Jorge, an unemployed boxer, accepts a job with a debt-collection agency, which drags him into 
a world of violence and crime.

Winner of Best Film award, Autores Awards, Portugal

الربتغال
ساو جو��

املخ��:
ماركو مارتيزن

املمثلون:
ينا نونزي، نونو لوبزي، مار

دافيد سيميدو

٢٠١٦ | ١١٤ دقيقة
دراما

اللغة: الربتغالية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
"جو��"، مالكم عاطل عن العمل، يقبل وظيفة برشكة تسديد ديون، مما يدخله لعامل العنف والجريمة.

الحائز على جائزة أفضل فيلم، جوائز أوتوريس - الربتغال

PG +18



Austria
Once Were Rebels
Director:
Johanna Moder

Actors:
Johann Bednar, Josef Hader,
Julia Jentsch

2019 | 104 min
Comedy

Languages: German

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
Two urban couples in their 30s decide to help Pavel, a Russian friend in trouble, escape to 
Austria. Though initially thrilled by the adventure, they soon find the foundations of their friend-
ships and relationships are threatened.

Winner of Best Director, Max Ophüls Festival

النمسا
كانوا متمردين يوماً ما

املخ��:
 جوانا مودر

املمثلون:
جوان بندر، جوزيف هادر،

جوليا جينتش

٢٠١٩ | ١٠٤ دقيقة
كوميدي

اللغة: األملانية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
يحاول زوجان يف عقدهما الرابع مساعدة صديقهما الرويس "بافل" بعد أن وقع يف عدة مشاكل على الهرب إىل النمسا، ولكن 

يتحول رسيعاً شعورهم بتشويق مغامرتهم إىل قلق بعد أن يحسوا بأن روابط صداقتهم أصبحت على املحك.

الفائز بجائزة أفضل مخ��، مهرجان ماكس أوفولس.

PG +18



Cyprus
Senior Citizen
Director:
Marinos Kartikkis

Actors:
Giannos Antoniou, Alexia Charalambidou,
Marina Argyridou

2020 | 84 min
Drama

Languages: Greek

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
Theoharis, an elderly and lonely man, takes refuge every evening in the hospital to spend the 
night on the benches and chairs of the outpatients' wing. Every morning he returns to his 
house, where his only companion is his cat and his memories. One night he is discovered by a 
young nurse, Evgenia, who tries to learn more about him. Theoharis is initially skeptical and 
refuses to give her any information. Gradually, however, a relationship of trust between the two 
begins to build.

قربص
مواطن كبري بالسن

املخ��:
مارينوس كارتيكيس

املمثلون:
جيانوس أنتونيو، أليكسا شاراالمبيدو،

ينا أرجرييدو مار

٢٠٢٠ | ٨٤ دقيقة
دراما

اللغة: اليونانية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
"ثيوهاريس" هو رجل كبري بالسن، يهرب من الوحدة ويذهب كل ليلة إىل قسم العيادات الخارجية يف أحد املستشفيات ليقيض 
ياته. يف إحدى الليايل تتعرف عليه "إفينا"، ممرضة شابة  الليلة هناك، ويف الصباح، يعود ملزنله حيث ال يشاركه إياه إال قطته وذكر

كرث عن ماضيه، وعلى الرغم من خوفه من التحدث عن حياته إال أن عالقتهما تصبح أقوى تدريجياً.  وتحاول أن تعرف أ

PG +13



Poland
I never Cry
Director:
Piotr Domalewski

Actors:
Zofia Stafiej, Kinga Preis,
Arkadiusz Jakubik

2020 | 98 min
Drama/ Comedy

Languages: English, Polish

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
Olka must travel to Ireland to bring her father's body back to Poland after he died working at a 
construction site. But never mind her dad, Olka wants to know if he saved money for the car he 
had promised. Dealing with foreign bureaucracy in her own street-smart way, Olka learns that 
her biggest dream wasn't a car, but getting to know her dad.

Nominated for Best Film Award, Polish Film Awards

بولندا
أنا ال أبيك أبداً

املخ��:
بيوتر دوماليسيك

املمثلون:
صوفيا ستافيج، كينجا بريس،

اركاديسوز جاكوبيك

٢٠٢٠ | ٩٨ دقيقة
درامي / كوميدي

اللغة: اإلنجلزيية، البولندية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
يتحتم على "أولكا" السفر إىل أيرلندا إلرجاع جسد أبيها لبولندا بعد وفاته يف موقع بناء. ولكن قبل فعلها لذلك، تحاول "أولكا" 
 ذكية ومبتكرة، 

ٍ
معرفة إذا كان أباها قد جمع املال الالزم ألن يشرتي لها السيارة اليت وعدها بها، ولكن بعد بدءها بخطتها بطرق

كرث. وقد تبدو ملتويًة أحياناً، تدرك "أولكا" أن ما تريده حقاً ليس الحصول على سيارة جديدة، ولكن معرفة أباها أ

تم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم، حفل جوائز األفالم البولندية

PG +15



France
Man Up
Director:
Benjamin Parent

Actors:
Thomas Guy, Benjamin Voisin,
Isabelle Carré

2019 | 88 min
Drama/ Comedy

Languages: French

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
Tom, a shy and sensitive teenager, is about to return to a new high school. To help him 
integrate, he can count on the advice of Leo, his older brother and true mentor.

فرنسا
كن رجًال

املخ��:
بينجامني بارينت

املمثلون:
توماس جاي، بينجامني فويسن،

إزابيل كاري

٢٠١٩ | ٨٨ دقيقة
درامي / كوميدي

اللغة: الفرنسية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
"توم" هو مراهق خجول وحساس على وشك الذهاب ملدرسة ثانوية جديدة، وملساعدته على التأقلم، يلجأ "توم" إىل أخيه األكرب 

ومعلمه الحقيقي ألخذ النصيحة.

PG +13



Netherlands
Buladó
Director:
Eché Janga

Actors:
Tiara Richards, Everon Jackson Hooi,
Felix de Rooy

2020 | 87 min
Family/ Drama

Languages: Dutch

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
As the different mentalities of rational father Ouira and spiritual grandfather Weljo start to clash, 
eleven-year-old Kenza is determined to find her own path into adult life. A magical-realism film 
placed on a junkyard in Curaçao.

Winner of the Best Film award, Nederlands Film Festival

هولندا
بوالدو

املخ��:
إيك جانجا

املمثلون:
تيارا ريتشاردز، إفريون جاكسون هوي،

فيليكس دي روي

٢٠٢٠ | ٨٧ دقيقة
عائلي/ دراما

اللغة: األملانية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
يتصا�� األب الواقعي والعقالين "أويرا" والجد ذو التفكري الروحاين "ويلجو" على التأثري بحياة الطفلة "كيزنا" ذات ال١١ عاماً، إال 

أنها تقرر أن تبحث عن الطريقة اليت تريد أن تعيش بها حياتها بنفسها.

الحائز على جائزة أفضل فيلم، مهرجان هولندا لألفالم

PG +18



Slovenia
Don’t Forget to Breathe
Director:
Martin Turk

Actors:
akob Cilensek, Nikola Djuricko,
Iva Krajnc

2019 | 97 min
Drama

Languages: Slovenian

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
Klemen adores his older brother, Peter. When Peter becomes distracted with his affair with the 
beautiful Sonja, Klemen is angry that he’s been cast aside. At the same time, he struggles to 
ignore his growing obsession with Sonja’s feminine sensuality.

Winner of the Best Feature Film - Fiction, Slovene Film Festival

سلوفينيا
ال تنس أن تتنفس

املخ��:
مارتني ترك

املمثلون:
يكو، جاكوب كلينسيك، نيكوال دجور

إيفا كراجنيك

٢٠١٩ | ٩٧ دقيقة
عائلي/ دراما

اللغة: السلوفاكية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
 يحب كليمن أخاه األكرب بيرت كثرياً، ولكن عندما يصبح بيرت متعلقاً بعالقته مع صديقته سونجا، يشعر كليمن بأن أخاه مل يعد يهتم 

به كما كان بالسابق، ويف نفس الوقت، يحاول كليمن جاهداً إخفاء إعجابه الشديد بسونجا. 

الفائز بجائزة أفضل فيلم روايئ، مهرجان األفالم السلوفانية 

PG +18



Croatia
My Grandpa is an Alien
Director:
Marina Andree Skop, Drazen Zarkovic

Actors:
Lana Hranjec, Nils Ole Oftebro,
Petra Polnisová

2019 | 79 min
Family/ Sci-Fi

Languages: Croatian

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
Una and an alien robot have 24 hours to find her Grandpa who was kidnapped by aliens. The 
extraordinary adventure leads to friendship, the rational robotic logic is replaced by emotions 
and Una's selfless love saves her partly alien family.

Winner of Best Family/ Children Film, Calcutta International Cult Film Festival
Winner of Best Feature Film, Flicks Film Festival

كرواتيا
جدي من الفضاء

املخ��:
ينا أندريه سكوب، درازين زاركوفيك مار

املمثلون:
النا هرانجيك، نيلز أويل أوفتيربو،

بيرتا بولنيسوف

٢٠١٩ | ٧٩ دقيقة
عائلي/ خيال علمي

اللغة: الكرواتية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
الفضائيني.  قبل  من  اختطافه  تم  الذي  جدها  إليجاد  فقط  ساعة   ٢٤ يرافقها  الذي  الفضايئ  والروبوت  "أونا"  الطفلة  لدى 
تقودهما هذه املغامرة لبدء عالقة صداقة قوية بينهما، مما يعطي الروبوت الفضايئ مشاعر إنسانية ليساعد "أونا" املليئة بمشاعر 

الحب واإليثار على إنقاذ عائلتها اليت تنحدر جزئياً من الفضاء.

الفائز بجائزة أفضل فيلم عائلي، مهرجان كولكاتا الدويل لألفالم
الفائز بجائزة أفضل فيلم، مهرجان فليكس لألفالم



Sweden
Catwalk
Director:
Johan Skog

Actors:
Nicklas Hillberg, Ida Johansson

2020 | 85 min
Documentary

Languages: Swedish

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
Emma wants to become a fashion model and ask Pär Johansson and the Glada Hudik-theatre 
for help. An unattainable dream for most, especially if you have a disability. Together with a 
group of unusual models they begin a bewildering journey.

السويد
املنصة

املخ��:
جوهان سكوج

املمثلون:
نيكالس هيلبريج، إيدا جوهانسون

٢٠٢٠ | ٨٥ دقيقة
وثائقي

اللغة: السويدية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
ياء. حلٌم صعب املنال ألغلب الناس، وخاصة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. تطلب إيما  تحلم إيما بأن تصبح عارضة أز

يد املساعدة من بار ومرسح جالدا هوديك، ومع بعضهم، يبدؤون رحلتهم غري العادية.



Bulgaria
Loving Carmen
Director:
Nayo Titzin

Actors:
Aris Argiris, Ninotchka D. Bennahum,
Henri Chamoux

2016 | 66 min
Documentary

Languages: English

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
The documentary “Loving Carmen,”builds on the earliest studies of Carmen in art, literature, 
music, and cinema. The film shows the history of the recording industry at the end of 19th and 
early 20th century and presents multiple rare archive images of the play.

Winner of the Feature Documentary award, Accolade Competition
Winner of the Best Art Direction award, Arte Non Stop Film Festival

يا بلغار
عن حب كارمن

املخ��:
نايو تيزتين

املمثلون:
إيريس أرجرييس، نينوتشكا بينهام،

هرني شاموكس

٢٠١٦ | ٦٦ دقيقة
وثائقي

اللغة: اإلنجلزيية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
يرتكز الفيلم الوثائقي "عن حب كارمن" على أقدم الدراسات عن "كارمن" يف الفن واألدب واملوسيقى والسينما. ويروي الفيلم 
تاريخ مجال التسجيل الصويت يف نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين، كما يعرض العديد من الصور األرشيفية النادرة 

الخاصة باملرسحية.

كواليد الفائز بجائزة أفضل فيلم وثائقي، مسابقة أ
الفائز بجائزة أفضل إخراج، مهرجان أريت نون ستوب



Hungary
Mom and Other Looniesin
the Family
Director:
Ibolya Fekete

Actors:
Eszter Ónodi, Tibor Gáspár

2015 | 110 min
Drama

Languages: Hungarian

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
The movie presents the stories of four generations of women in Hungary through the 20th 
century. Despite harsh times of war, revolution and poverty, the family is able to maintain their 
good humor and strength.

Nominated for the Best Picture Award, World Premieres Film Festival

يا هنجار
ين يف العائلة أمي واملجانني اآلخر

املخ��:
إيبوليا فيكييت

املمثلون:
إسترث أوندي، تيبور جاسرب

٢٠١٥ | ١١٠ دقيقة
دراما

اللغة: الهنجارية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
يا يف القرن العرشين. فعلى الرغم من األحداث الصعبة اليت  يتحدث الفيلم عن قصص تعود ألربعة أجيال من النساء يف هنجار

تحيط بهن، مثل الثورة والفقر، تستطيع هذه األرسة الحفاظ على قوتها وعلى روح الدعابة لدى أفرادها.

تم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم، مهرجان أفالم وورلد بريميري



Germany
Oeconomia
Director:
Carmen Losmann

Actors:
Samirah Kenawi, Dag Schulze,
Marc Sierszen

2020 | 89 min
Documentary

Languages: German

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
An exploration of the complex rules of modern capitalism. The relationship between debt 
accumulation and the concentration of wealth is explained within an episodic narrative 
structure.

Winner of the Best Testimony on Politics award, Jihlava International Documentary Film 
Festival

أملانيا
اقتصاد

املخ��:
كارمن لوسمان

املمثلون:
سمرية كيناوي، داج شولزي،

مارك سريزن

٢٠٢٠ | ٨٩ دقيقة
وثائقي

اللغة: األملانية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
الوثائقي القواعد املعقدة للرأسمالية الحديثة، كما يستعرض العالقة بني تراكم الدين وتركز الرثوة من  يستكشف هذا الفيلم 

خالل طريقة عرض روائية مبنية على عدة حلقات.

الفائز بجائزة أفضل شهادة سياسية، مهرجان جيهالفا الدويل لألفالم السينمائية الروائية



Slovakia
Summer Rebels
Director:
Martina Sakova

Actors:
Eliás Vyskocil, Pavel Nový,
Liana Pavlíková

2020 | 92 min
Teen - Adventure 

Languages: Czech, Slovak

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
Jonas(11) wants to visit his cool grandpa for a summer of fun on the river, but his mom has 
other plans. Undeterred, Jonas takes off on an adventure of his own in this tale of rebellion, 
friendship, catastrophe and, ultimately, redemption.

Winner of the Teen Screen award, Molodist International Film Festival

سلوفاكيا
متمردو الصيف

املخ��:
مارتينا ساكوفا

املمثلون:
إالياس فيسكوشيل، بافيل نويف،

ليانا بافليكوفا

٢٠٢٠ | ٩٢ دقيقة
مغامرات للشباب

اللغة: التشيكية، السلوفاكية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
يارة جده الذي يستمتع برفقته خالل فرتة الصيف، ولكن أمه لديها مخططات أخرى له.  يريد "جوناس" ز

يبدأ توماس حازماً بمغامرته املليئة بمعاين التمرد، والصداقة، الكوارث، وبالنهاية، التعايف.

الفائز بجائزة أفضل فيلم للشباب، مهرجان مولوديست السينمايئ الدويل



Finland
Master Cheng
Director:
Mika Kaurismäki

Actors:
Pak Hon Chu, Anna-Maija Tuokko,
Lucas Hsuan

2019 | 114 min
Drama

Languages: English, Finnish, Mandarian

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
Following the death of his wife, professional chef Cheng travels with his young son to a 
remote village in Finland to connect with an old Finnish friend he once met in Shanghai.

Winner of Best Film award, Lübeck Nordic Film Days

فنلندا
السيد تشينج

املخ��:
ميكا كاوريسماك

املمثلون:
باك هون تشو، آنا ميجا توكو،

لوكاس هسون

٢٠١٩ | ١١٤ دقيقة
دراما

اللغة: اإلنجلزيية، الفنلندية، املاندارين

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
بعد موت زوجته، يبدأ الشيف "تشينج" وبصحبته ابنه رحلته إىل قرية نائية يف فنلندا ليعيد التواصل مع صديقته الفنلندية اليت 

كان قد التقى بها سابقاً يف شنغهاي. 

الفائز بجائزة أفضل فيلم، مهرجان لوبيك لألفالم.



Italy
7 Hours to Win your Heart
Director:
Giampaolo Morelli

Actors:
Giampaolo Morelli, Serena Rossi Diana,
Del Bufalo

2020 | 104 min
Comedy/ Romance

Languages: Italian

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
Valeria, a beautiful and determined woman disillusioned about love, is an implacable teacher 
of picking up for single men. One day she met Giulio, who is struggling to regain his ex. With 
her help.

 Nominated for Best Comedy award, Golden Globes - Italy

إيطاليا
لدي ٧ ساعات ألفوز بقلبك

املخ��:
يللي جيامبولو مور

املمثلون:
يللي, سريينا رويس, جيامبالو مور

ديانا ديل بافالو

٢٠٢٠ | ١٠٤ دقيقة
رومانيس/ كوميدي

اللغة: اإليطالية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
"فالرييا" فتاة جميلة وذات عزيمة قوية، خذلت من الحب كثرياً يف املايض، وهي أيضاً أمهر معلمة للشبان يف أمور مساعدتهم 

على مواعدة الشابات. تلتقي "فالرييا" "بجوليو" الذي يحاول جاهداً بمساعدتها العودة لصديقته السابقة.

تم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم كوميدي، الجولدن جلوبز - إيطاليا



Belgium
Emma Peeters
Director:
Nicole Palo

Actors:
Monia Chokri, Fabrice Adde,
Stéphanie Crayencour

2018 | 90 min
Comedy

Languages: French

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
After 10 years of struggle in Paris, Emma Peeters has to face the facts: she will never be an 
actress. She decides to commit suicide on her 35th birthday. That is when she meets Alex, a 
funeral home employee.

Winner of Best Actress award, Monte-Carlo Comedy Film Festival
Winner of Best Director award, Monte-Carlo Comedy Film Festival

بلجيكا
إيما بيرتز

املخ��:
نيكول بالو

املمثلون:
مونيكا شكري، فابريس ادي،

ستيفاين كراينكور

٢٠١٨ | ٩٠ دقيقة
كوميدي

اللغة: الفرنسية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
بعد عناء دام ١٠ سنوات يف باريس، أصبح على "إيما" أن تتقبل حقيقة أنها لن تصبح ممثلة، مما يدفعها لالنتحار يف عيد ميالدها 

ال٣٥، ولكن عندها تقابل "أليكس"، املوظف يف دار الجنائز. 

الفائز بجائزة أفضل ممثلة، مهرجان مونيت كارلو لألفالم الكوميدية
الفائز بجائزة أفضل مخ��، مهرجان مونيت كارلو لألفالم الكوميدية

PG +18



Latvia
Nearby
Director:
Alise Zariņa

Actors:
Anta Aizupa، Āris Matesovics

2019 | 80 min
Comedy/ Romance

Languages: Latvian, Russian

Subtitles: English & Arabic

Synopsis
Louise and Kaspars meet on a trip to celebrate Midsummer's Eve. They're both running away 
from their lives; they're young, talented, and lost, and the trip turns into a shared journey 
through a relationship over the course of 3 years.

 Winner of the Best Screenplay award, Latvian National Film Festival

التفيا
يب قر

املخ��:
ينا أليس زار

املمثلون:
أنتا أيزوبا، أيريس ماتيسوفيكس

٢٠١٩ | ٨٠ دقيقة
رومانيس/ كوميدي

اللغة: الالتفية، الروسية

الرتجمة: اإلنجلزيية والعربية

ملخص الفيلم:
"لويس" و "كاسبارس" يلتقيان يف رحلتهما خالل العطلة الصيفية، كالهما يحاول أن يهرب من حياته ومسؤولياته، وكالهما 

شخص موهوب وضائع. وتتحول اإلجازة إىل رحلة مرشكة يخوضانها معاً ملدة ٣ سنوات.

الفائز بجائزة أفضل نص سينمايئ، مهرجان التفيا السينمايئ

PG +18







Jakob Pretterhofer
2005 - 2012: Studied at the University of Music and Performing Arts Vienna, 
Institute for Film and Television, specialization in “Book and Dramaturgy” with 
Prof. Walter Wippersberg.

Jakob Pretterhofer, born 1985 in Graz, Austria. Studied script writing at 
“Filmakademie“ in Vienna. Works as a writer and script advisor. Last publica-
tion: the novel „Tagwache“. Currently working on a documentary for cinema 
and a TV-Series.

يرتهوفر كوب بر جا
مع  واملرسحيات"  "الكتاب  يف  تخصص   ، والتلفزيون  السينما  معهد  فيينا،  يف  املرسحية  والفنون  املوسيقى  جامعة  يف  درس   :٢٠٠٥-٢٠١٢

الربوفيسور والرت ويربزب��.

يو.  كاديمية السينما يف فيينا. يعمل ككاتب ومستشار سينار يو يف أ جاكوب بريتريهوفر مواليد ١٩٨٥ يف جراتس، النمسا. درس كتابة السينار
آخر إصدار: رواية "تاجواش". يعمل حالًيا على فيلم وثائقي للسينما ومسلسل تلفزيوين.



LISA WEBER
Lisa Weber was born in Vienna in 1990.  Spent her childhood between 
tomatoes and cucumbers in the family business. After graduating from high 
school , Lisa Weber completed a two-semester course in Slavic Studies in 
Vienna. Then she began to study directing at the Vienna Film Academy in 
2009.

Her cinematic approach is primarily a documentary and observational one. At 
the international short film festival Vienna Shorts 2010 she received the 
Austrian Short Film Award for the film A ray of sunshine comes into the 
deep-freeze department and softens everything. "Running on Empty" is her 
second feature film.

ليسا ويرب
كملت لزيا ويرب دورة من فصلني  ولدت لزيا ويرب يف فيينا عام ١٩٩٠. أمضت طفولتها يف مزرعة العائلة. بعد تخرجها من املدرسة الثانوية ، أ

كاديمية فيينا لألفالم عام ٢٠٠٩. دراسيني يف الدراسات السالفية يف فيينا. ثم بدأت دراسة اإلخراج يف أ

نهجها السينمايئ هو يف املقام األول أسلوب وثائقي. يف مهرجان فيينا شورتس الدويل لألفالم القصرية ٢٠١٠ ، حصلت على جائزة األفالم 
القصرية النمساوية عن فيلمها ، "يدخل شعاع الشمس إىل قسم التجميد العميق ويخفف كل يشء”. فيلمها الطويل الثاين هو “قارب 

على النفاذ".



PAUL-JULIEN ROBERT
1979 born in Paris, he grew up in Austria and Switzerland. Studied at the 
Academy of Fine Arts Vienna, department of conceptual art and at the Berlin 
University of the Arts.

In 2003 he received his MA at the Academy of Fine Arts Vienna. Since then he 
shot several movies and participated in art exhibitions with his photographic 
work.

He is currently working on a scientific-artistic project called "PERFORMING 
PRIMAL COMMUNISM" in cooperation with the the Academy of Fine Arts 
Vienna and the Austrian Museum of Folk Life and Folk Art.

بول-جوليان روبرت
كاديمية الفنون الجميلة بفيينا ، قسم الفنون املفاهيمية وجامعة الفنون  ولد عام ١٩٧٩ يف باريس ونشأ يف النمسا وسويرسا. درس يف أ

بربلني.

كاديمية الفنون الجميلة يف فيينا. ومنذ ذلك الحني ، صور عدة أفالم وشارك يف املعارض  يف عام ٢٠٠٣ حصل على درجة املاجستري من أ
الفنية بأعماله الفوتوغرافية.

كاديمية الفنون الجميلة يف فيينا واملتحف النمساوي  يعمل حالًيا على مرشوع علمي فين يسمى "أداء املجتمع األسايس" بالتعاون مع أ
للحياة الشعبية والفنون الشعبية.



Piotr Domalewski 
Film director, scriptwriter and actor. Winner of the Golden Lions award for the 
film Silent Night. Born on April 17, 1983.

After graduating from secondary school, he got admitted to the Aleksander 
Zelwerowicz Academy of Dramatic Art in Białystok and he began his studies 
at the puppetry department. After graduating, until 2009 he continued his 
education at the faculty of acting at the National Academy of Theatre Arts in 
Kraków.

Piotr Domalewski is one of today’s emerging talents in his native Poland. His 
first feature, Silent Night was showered with accolades, including top gongs at 
the Polish Film Festival in Gdynia and the Polish Film Awards. His second 
narrative film, I Never Cry, opened in local cinemas on 25 September, while 
the world premiere took place in the San Sebastián Film Festival’s New 
Directors section.

بيوتر دوماليسيك
يو وممثل. الحائز على جائزة Golden Lions عن فيلم  الليلة الصامتة. مخ�� سينمايئ وكاتب سينار

من مواليد ١٧ أبريل ١٩٨٣.

كاديمية Aleksander Zelwerowicz للفنون املرسحية يف Biaystok وبدأ دراسته يف  بعد تخرجه من املدرسة الثانوية ، تم قبوله يف أ
قسم الدمى. بعد التخ�� ، واصل حىت عام ٢٠٠٩ تعليمه يف كلية التمثيل يف األكاديمية الوطنية لفنون املرسح يف كراكوف.

بيوتر دوماليسيك هو أحد املواهب الناشئة اليوم يف موطنه بولندا. فيلمه السينمايئ األول ، الليلة الصامتة ، نال الكثري من الجوائز، بما يف 
ذلك أفضل الصنوج يف مهرجان الفيلم البولندي يف “جدينيا” وجوائز األفالم البولندية. افتتح فيلمه الرسدي الثاين،” أنا ال أبيك” ، يف دور 

السينما املحلية يف ٢٥ سبتمرب ٢٠٢٠، بينما أقيم العرض العاملي األول يف قسم املخرجني الجدد بمهرجان سان سيباستيان السينمايئ.



AUSTRIAN 
EMBASSY
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Kingdom of Jordan





مسابقة
األفالم القصيرة

SHORT FILM
COMPETITION



Short Film Competition 
The Short Film Competition was held as part of the 33rd edition of the European Film Festival in Jordan, to support 
filmmaking professionals and provide them with the tools they need to elevate the overall quality of their productions. In 
the competition, participating directors can submit their productions regardless of its theme or category to allow for more 
submissions to be received. The films are then assessed by a Jury that comprises figures from the filmmaking industry 
and the cultural scene. 

The winner of the Short Film Competition will be provided with a voucher that is worth 2,000 JDs to rent filming equipment 
and use post-production services from Beit Al Shawareb, which has contributed in half of the amount to support Jordan’s 
aspiring directors.

مسابقة األفالم القصرية

األفالم  صناعة  مجال  يف  املتخصصني  لدعم   األردن،  يف  األوروبية  األفالم  مهرجان  فعاليات  ضمن  القصرية  األفالم  مسابقة  أقيمت 
ولزتويدهم باألدوات الالزمة لرفع الجودة الكلية لألفالم اليت يتم إنتاجها. ويستطيع املخرجون املشاركة بأعمالهم بغض النظر عن موضوعها 
أو نوعها إلتاحة املجال ألكرب عدد من املخرجني بالتقدم بطلبات املشاركة للمسابقة، ويتم بعدها تقييم األفالم من قبل لجنة مكونة من 

شخصيات متخصصة يف صناعة األفالم باإلضافة إىل شخصيات ثقافية. 

بيت  رشكة  من  دينار   ٢٠٠٠ بقيمة  اإلنتاج  بعد  ما  وخدمات  تصوير  معدات  استخدام  بقسيمة  الفائز  الفيلم  صاحب  املخ��  مكافأة  ويتم 
الشوارب، حيث أن رشكة اإلنتاج قد ساهمت بنصف املبلغ لدعم املخرجني الصاعدين يف اململكة.

Short Film Competition 

مسابقة
األفالم القصيرة

SHORT FILM
COMPETITION



Oh Neighbour 

About the Short Film:
Two retired neighbours, Abu Ragheb and Abu Hadi have gotten used to their daily fights they have fought over the years 
over a small plant that has grown right between their houses. Their battles take a special turn when something 
unexpected happens.

About the Director: 
Ishaq Ilias, a Jordanian actor and director, who was born in 1984. He studied Radio and TV at the University of 
Yarmouk, and throughout his career, Ilias has won many awards for his contributions in acting and directing. A recent 
example is the Best Director award he won at the Jordanian Film Award. He also participated in several high caliber 
international productions that have gained praise from the audiences and movie critics.

Honorable mentions by the jury: 
      Plastic - By the Director Marwa Sulaiman
      Family Portrait - By the Director Nour Al Zawatin 

Short Film Competition Winner



الفائز بجائزة األفالم القصيرة

يا جار

عن الفيلم:
أبو الراغب وأبو هادي عجوزان متقاعدان يعيشان يف مزنلني متجاورين، تدور بينهما معارك يومية جمدت صداقة سنوات طويلة، هذه 

املعركة مرتبطة بأصيص ز�� يقع على الرصيف بني مزنليهما. تتخذ املعركة منحىن خاص حني يحدث ما مل يكن يف الحسبان.

عن املخ��:
إسحق إلياس، ممثل وصانع أفالم أردين، ولد يف عام ١٩٨٦، درس اإلذاعة والتلفزيون يف جامعة الريموك، حاز إلياس خالل مسريته الفنية 
على العديد من الجوائز ملشاركاته يف التمثيل واإلخراج، من ضمنها جائزة أفضل إخراج يف مهرجان الفيلم العريب. كما شارك إلياس يف العديد 

من األعمال العاملية املشهورة، واليت حازت على قبول من الجماهري ونقاد األفالم. 

أفالم أخرى جديرة بالذكر من اختيار اللجنة: 
      بالستيك - إخراج مروة سليمان

      صورة عائلية - إخراج نور الزواتني



Abedalsalam Al Haj
In 2010, Abedalsalam completed his MFA, majoring in Cinematography & 
Directing. He produced and directed many films, which participated in many 
international film festivals. He worked on designing curricula for youth & 
children in the art of filmmaking for many community organizations. In addition 
to that, he worked more than three years in well-known Universities & 
institutions in Jordan as an industrial professor and this launched his 
professional educational career in the cinematic arts. Since 2012, Alhaj is the 
Capacity Building Manager at the Royal Film Commission–Jordan, in charge 
of the Film educational programs for Jordanians working or aspiring to work in 
the film industry.

عبدالسالم الحاج
. أنتج وأخ�� العديد من األفالم اليت  كمل عبد السالم دراسته العليا وكان قد تخصص يف االخراج والتصوير السينمايئ  يف عام ٢٠١٠ ، أ
للعديد من  األفالم  واألطفال يف فن صناعة  للشباب  مناهج  الدولية. عمل على تصميم  السينمائية  املهرجانات  العديد من  شاركت يف 
كرث من ثالث سنوات يف جامعات ومؤسسات معروفة يف األردن كمدرس صناعة أفالم ، وقد  املنظمات املجتمعية. باإلضافة إىل ذلك ، عمل أ
أطلق هذا مسريته التعليمية املهنية يف الفنون السينمائية. منذ عام ٢٠١٢ ، الحاج هو مدير بناء القدرات يف الهيئة امللكية األردنية لألفالم ، 

املسؤول عن الربامج التعليمية لألفالم يف االردن للشباب الذين يعملون أو يطمحون للعمل يف صناعة السينما

Jury



Esraa Radaydeh
A journalist who Has a 12 years’ experience in technical and monetary writing in art and 
cinema, works in the daily Al Ghad newspaper, with a degree in journalism, media and 
English literature from Yarmouk University.

She publishes special analytical articles and cinematic coverage, interviews with Arab 
and international stars, through covering local, Arab, and international film festivals.

Traveling the world provided her with the opportunity to learn about the various types of 
cinematographic art in the world presented by such prestigious film festivals as Berlin 
and Cannes, Malmo, Dubai Film Festival, the Cinematography, Cairo, Carthage Film 
Days, and more.
 
She participated twice as a jury member in the Jordanian short film competition which is 
held during the Franco-Arab film festival, which was chaired by late Egyptian director 
Mohamed Khan in 2014, and again participated with the jury committee headed by 
Tunisian director Farid Boughdir for the (Falcon Awards) in 2017.

 Israá, also works as a web editor for Al Ghad newspaper website closely follows and 
supports the local and international film industry by highlighting it with special articles that 
support and encourage young talented filmmakers.

 إرساء الردايدة
تملك خربة ١٢ عاماً يف مجال الكتابة الفنية والنقدية يف الفن والسينما يف صحيفة الغد اليومية، تحمل شهادة يف الصحافة واإلعالم وأدب اللغة اإلنجلزيية 

من جامعة الريموك

تنرش مقاالت تحليلية وتغطيات سينمائية خاصة، ومقابالت مع نجوم عرب وعامليني خاصة من خالل تغطيتها ملهرجانات سينمائية:محلية، عربية ودولية.
السفر والتنقل أتاح لها فرصة التعرف على مختلف أنواع الفن السينمايئ يف العامل اليت تقدمها مهرجانات سينمائية رفيعة مثل برلني وكان السينمايئ، ماملو، 

ديب السينمايئ، الجونة السينمايئ، القاهرة، أيام قرطاج السينمائية وغريها.
 

 شاركت مرتني كعضو لجنة تحكيم يف مسابقة الفيلم األردين القصري  يف مهرجان الفيلم الفرنيس العريب اليت ترأسها املخ�� املرصي  الراحل دمحم خان يف ٢٠١٤ 
، ومرة أخرى شاركت مع اللجنة اليت ترأسها  املخ�� التونيس فريد بو غدير.

تعمل أيضا كمحرر إخباري ملوقع  جريدة الغد، وتتابع  قطاع صناعة األفالم املحلي والعاملي عن كثب وتدعمه محليا من خالل تسليط الضوء عليه بمقاالت 
خاصة تدعم الشباب وتشجعهم.

Jury



Shima Al Tal
Greater Amman Municipality
Shima Al-Tal, manager of Cultural Department at Greater Amman Municipality," 
passionate of Culture and Arts which made a rite of passage, from being 
Agricultural Engineer to indulging into  my passion and deepest belief of 
Cultural development, the basis of enrichment of other aspects of life,2016  I 
was decorated of Chevalière des Arts et Lettres, by The French Republic", 
social activist especially in Jabal Lweibdeh, keen supporter  of Youth Creativities 
which will brighten the future. " Being patriotic is within actions paving positive 
change and contributions to Jordan and local community. 

شيمة التل
مديرة الدائرة الثقافية يف أمانة عمان الكربى ،"شغفي بالثقافة والفنون هو ما حول مسار حيايت من الهندسة الزراعية اىل التنمية الثقافية 

اليت تشكل اساس التنميات األخرى.”

ية الفرنسية، ناشطة اجتماعية، وداعمة لالبداعات الشبابية اليت ستشكل   يف عام ٢٠١٦، قلدت وسام الفارسة للفنون واألدب من الجمهور
املستقبل، االنتماء للوطن يكمن باألفعال اليت تصنع التغيري اإليجايب واملساهمات اليت تكرس لألردن واملجتمعات املحلية.

Jury



Linda Keis
Embassy of Sweden
“Linda Keis works as the deputy head of mission at the Swedish embassy in 
Amman. Previous to Amman, she was posted in Mali, Austria and Sweden. She 
has a deep love for cinematic art, and used to study media and communication 
before she earned her L.L.M. in public international law and joined the ministry.”

ليندا كيس
السفارة السويدية

ليندا كيس تعمل نائبة لرئيس البعثة يف السفارة السويدية يف األردن. عملت قبلها يف عمان يف مايل والنمسا والسويد. لديها حب عميق 
للفن السينمايئ ، وكانت تدرس اإلعالم واالتصال قبل أن تحصل على شهادة يف القانون الدويل العام والتحقت بالوزارة الخارجية“.

Jury



Johanna Rohland-Lindner
Austrian diplomat Johanna Rohland-Lindner is the Deputy Head of Mission of 
the Austrian Embassy Amman where she also serves as Cultural Attachée.

She studied business administration and international relations at Université 
Paris-Dauphine and at the Diplomatic Academy Vienna and worked as a 
business consultant before joining the Austrian Foreign Ministry. 

Her passion for culture and art has been fueled by her life in major cultural 
capitals like Vienna, Paris and New York.

She is married and has one daughter.

يوهانا روالند-ليندنر
الدبلوماسية النمساوية يوهانا روالند-ليندنر وهي القائم باألعمال لدى السفارة النمساوية يف عمان وحيث تعمل أيضاً كملحق ثقايف.

 لقد درست إدارة األعمال والعالقات الدولية يف جامعة باريس دوفني ودرست كذلك يف األكاديمية الدبلوماسية يف فيينا،  ولقد عملت 
كمستشار أعمال قبل التحاقها بوزارة الخارجية النمساوية.

 إن قضاء حياتها يف العواصم الثقافية الكربى مثل فيينا، باريس ونيويورك قد قام بتعزيز شغفها للثقافة والفن.

 مزتوجة ولديها إبنة واحدة.

Jury



Short Film Competition

Film Name Director's Name Duration   

Missing Bashar Obaid 7:41

Breaking News Karam Awadat 9:00

Family Portrait Nour Al Zwatin 25:58

The Last Chapter Mutasim Al Smairat 4:30

We Want to Live Ra’fat Al Kasasbeh 7:20

Gaza Calls on You Majeed AlKathmi 2:04

Plastic Marwa Sulaiman 4:30

The Captain Omair Tabikh 16:00

On the Edge of Oblivion Abdulhadi Al Rikib 7:00

Oh Neighbour Ishaq Ilias 19:00

Close Up of Jordan Amal Al-Fa3ouri 30:00    

Fire Tendon Hasan Bahlawi 30:00

Hidden Pronouns Amal Al Adini 14:00

My Brother Bara’a AlJa3bari 6:00

Unedited Video Aasim Al Nator 16:00

Dabdoob Mohammad Al Dabbas 8:00

Refugee || Equal || Human Being Bayan Al NAsser 6:00  ||  || 

Everyone on Earth Has a Story Mute’e Yasin 4:30

Tuta and Zagzoog Nidal Al Bazam 6:00

End of the Message Anas Abu Sneineh 11:00

Al Manaih Mohammad Khabour 15:00

Pictures Sally Al Akhras 10:00

Repentance Ehab Khader 12:00

Grounded Aysar Yousef 4:00

The Girl Adeeb Dasan 11:00

A Normal Day Omar Attar 5:00

Luminous Black Hiba Ayasrah 9:00







مسابقة األفالم
 على الموبايل
MOBILE FILM
COMPETITION



Mobile Film Competition 

The Mobile Film Competition was held as part of the 33rd edition of the European Film Festival in Jordan, with an aim to 
support filmmaking amateurs in the Kingdom, where participants are asked to film a short documentary or a fiction film 
under the theme “New Beginnings” using their mobile phones. The films are then assessed by a jury from SAE Jordan 
to qualify the most well made films, to allow the Jordanian audience to vote for their favorite films on social media.

The winners of both categories will be announced during the Closing Ceremony of the festival and will be awarded 
scholarships to filming courses provided by SAE Jordan and ultra-modern phones provided by Orange Jordan.

مسابقة األفالم على املوبايل

التصوير  بهدف دعم هواة  األردن،  األورويب يف  األفالم  الـ٣٣ من مهرجان  النسخة  املوبايل ضمن فعاليات  األفالم على  أقيمت مسابقة 
يتحدث عن  الذكية  باستخدام هواتفهم  وثائقي  أو  روايئ  املتسابقني تصوير فيلم قصري  اململكة، حيث يطلب من  الشباب يف  السينمايئ 
موضوع "البدايات الجديدة"، ترتاوح مدته بني دقيقة وثالث دقائق، ويتم تقييم هذه األفالم من ضمن لجنة تحكيم متخصصة يعينها 
معهد SAE األردن، وتعرض بعدها األفالم املتأهلة على الجمهور األردين الختيار األفالم الفائزة باملسابقة من خالل التصويت لها على مواقع 

التواصل االجتماعي.

وسيتم اإلعالن عن الفائزين بمسابقة األفالم على املوبايل ضمن فعاليات ختام املهرجان وسيتم منح الفائزين بكلتا الفئتني دورات تصوير 
مقدمة من SAE Institute باإلضافة لهاتف ذيك مقدم من أورانج األردن.

Mobile Film Competition 

مسابقة األفالم
 على الموبايل
MOBILE FILM
COMPETITION





Female Representation in the Screen and Film Industry: Reality and Aspirations
The session will aim to present the audience with a realistic and honest discussion about the current contribution of female 
film practitioners and the challenges they face in our modern days. It will also venture into exploring the reality of working 
in the film and screen industry as a woman in the Middle East and the differences -if any- to that on the global level.
Lastly it will aim to shed light on key milestones and film/screen projects led by women in the last few years in Jordan and 
the UK. 
The session will precede the screening of the British film ROCKS by Sarah Gavron, who had deliberately chosen an 
approximately 75 per cent female crew for her film, as she wanted the cast of teenage young actors to see a female crew, 
people they might aspire to be.
To enrich the conversation, guest speakers from the film industries of both Jordan and the UK will be joining the discussion 
which will be moderated by the British Council.

Workshops

نقاش: تمثيل املرأة يف صناعة التلفاز والسينما - الواقع والتطلعات

تهدف الجلسة إىل تقديم نقاش واقعي وصادق للجمهور حول مساهمة املرأة يف الوقت الحايل يف مجال األفالم والتحديات اليت تواججها 
يف أيامنا الحديثة. كما سنتعمق باستكشاف واقع العمل يف صناعة السينما والشاشة بالنسبة للمرأة يف الرشق األوسط واالختالفات - إن 

وجدت - على املستوى العاملي.

املاضية يف األردن واململكة  القليلة  الرئيسية واملشاريع اليت قادتها نساء يف السنوات  املعامل  إلقاء الضوء على  الجلسة إىل  أخرياً، ستهدف 
املتحدة يف السينما والتلفاز.

يباً لفيلمها، حيث  ستسبق الجلسة عرض الفيلم الربيطاين ROCKS لسارة غافرون ، اليت اختارت عمداً طاقم نسايئ بنسبة ٧٥ يف املائة تقر
أرادت أن يرى فريق املمثلني الشباب يف سن املراهقة طاقماً نسائياً.

ية اليت سيديرها  وإلثراء املحادثة ، سينضم متحدثون ضيوف من صناع السينما من كل من األردن واململكة املتحدة إىل الجلسة الحوار
املجلس الثقايف الربيطاين.



Novel Adaptation Workshop
In partnership with the Royal Film Commission, this extensive workshop aims to produce a number of scenarios excerpted 
from literary texts to enhance the strength and maturity of the scenarios currently being presented by Jordanian screenwrit-
ers, so that they are suitable for direct cinema production.

The workshop provides the opportunity for writers of Arabic novels, from Jordan and the Arab world, to present their 
novels (for the purpose of training participants to convert them into cinematic texts). It invites Jordanian screenwriters 
inside Jordan or screenwriters residing in Jordan to register for the course to learn the art, skills and techniques of film 
adaptation from literature.

Writers will be enrolled in a four-phase five-week program consisting of the following activities:
1. The first stage:
The lecturer nominates two or three novels through virtual meetings to read them carefully and watch films based on them. 
The writers will be assigned to write a full report on the difference between the novel and the film adapted from it at the 
level of specific axes that are mainly related to the process of analyzing the work in a drama.
2. The second stage:
This stage includes practical applications from the theoretical foundations that the writer received during the first week. 
The lecturer determines a number of films and novels that will be read at home, then watch the films collectively, and then 
meet after each viewing session to discuss the work and clarify the difference between the film and the novel, thus adding 
experiences to the writers, stimulating their creative faculties, and ensuring that they understand the theoretical founda-
tions they received during the first week.
3. Third stage:
The lecturer selects three or two novels, and every two writers work to turn a novel into a cinematic work through the 
common writing system.
4. Fourth stage:
The writers begin writing the script for the work in the form of complete scenes that include dialogue.

Workshops



ورشة عمل: االقتباس السينمايئ من األدب
بالتعاون مع الهيئة امللكية األردنية لألفالم تنظم هذه الورشة املكثفة على هامش املهرجان، وتهدف الورشة اىل إنتاج عدد من السيناريوهات 
يو األردنيني، بحيث تصلح لإلنتاج السينمايئ  املقتبسة من نصوص أدبية لتعزيز قوة ونضج السيناريوهات اليت تقدم حاليا عرب ُكّتاب السينار

بشكل مبارش.

املشاركني على تحويلها اىل  برواياتهم (لغايات تدريب  التقدم  العريب،  العربية، من األردن والوطن  الروايات  لُكّتاب  الفرصة  الورشة  وتتيح 
يو املقيمني يف األردن للتسجيل يف الدورة لتعلم فن  يو األردنيني داخل األردن أو ُكَتاب السينار نصوص سينمائية). وتدعو ُكَتاب السينار

ومهارات وتقنيات االقتباس السينمايئ من األدب.

سيلتحق الُكَتاب بربنامج من أربع مراحل ملدة خمسة أسابيع يتألف من األنشطة التالية:
١. املرحلة األوىل:

املقتبسة  األفالم  بتأين ومشاهدة  لقراءتهم  االفرتاضية  اللقاءات  أو ثالث عرب  روايتني  املحارض برتشيح  يقوم  ملدة أسبوع.  افرتاضية  مرحلة 
عنهم. وسيتم تكليف الُكَتاب بكتابة تقرير واف عن الفرق بني الرواية وبني الفيلم املقتبس عنها على مستوى محاور محددة ترتبط بشكل 

أسايس بعملية تحليل العمل دراميا.
٢. املرحلة الثانية:

مرحلة وجاهية ملدة أسبوع. تشمل هذه املرحلة تطبيقات عملية من واقع األسس النظرية اليت تلقاها الكاتب خالل األسبوع األول. يحَدد 
جلسة  كل  عقب  االجتماع  ثم  جماعي  بشكل  األفالم  مشاهدة  ثم  مزنليا  قراءتها  يتم  سوف  اليت  والروايات  األفالم  من  عددا  املحارض 
كد من  اإلبداعية والتأ للُكَتاب وتحفزي ملكاتهم  الفيلم والرواية، وبالتايل إضافة خربات  العمل وبيان االختالف ما بني  ملناقشة  مشاهدة 

استيعابهم األسس النظرية اليت تلقوها خالل األسبوع األول.
٣. املرحلة الثالثة:

مرحلة وجاهية ملدة أسبوع. يحّدد املحارض ثالث روايات أو روايتني ويعمل كل اثنني من الُكَتاب على تحويل رواية إىل عمل سينمايئ وذلك 
من خالل نظام الكتابة املشرتكة.

٤. املرحلة الرابعة:
يو الخاص بالعمل على شكل مشاهد كاملة تشمل الحوار. مرحلة وجاهية ملدة أسبوعني. يبدأ فيها الُكَتاب بكتابة السينار

Workshops



Documentary Script Writing Workshop
How do you write a concept for a documentary? How to you get a concise script without limiting yourself in the shooting 
process? What can and should we know before we start shooting? Is the script solely an instrument for financing, or can 
it help making a better, more dramatic film?

This workshop wants to tackle questions like the above. After a short theoretical introduction about the topic we will dive 
deeper by talking to two acclaimed Austrian filmmakers: Lisa Weber, writer and director of Jetzt oder morgen, which 
premiered at the Berlinale 2020, and Paul Julien Robert, writer and director of „Meine keine Familie“, a prize-winning 
documentary, will be joining us and sharing their insights concerning the writing process of documentaries.

The talks will focus on the writing process of these two documentaries, but naturally  will also talk about what changed 
from the initial script throughout the process of shooting and editing.

By taking a closer look at two actual and varied examples of superb documentary film making, the participants can learn 
a lot about the difficulties and pleasures of writing scripts for a documentary in a very practical way.

Workshops

يو لألفالم الوثائقية ورشة كتابة السينار
كيف تكتب مفهوًما لفيلم وثائقي؟ كيف تحصل على نص موجز دون تقييد نفسك يف عملية التصوير؟ ما الذي يمكننا وما يجب أن نعرفه 

كرث دراماتيكية؟ يو مجرد أداة للتمويل، أم يمكنه املساعدة يف صنع فيلم أفضل وأ قبل أن نبدأ التصوير؟ هل السينار

كرث من خالل التحدث  تريد ورشة العمل هذه معالجة أسئلة مثل املذكورة أعاله. بعد مقدمة نظرية قصرية حول املوضوع، سوف نتعمق أ
 Berlinale اليت ُعرضت ألول مرة يف ، Jetzt oder Morgen إىل اثنني من صناع األفالم النمساويني املشهورين: لزيا ويرب ، كاتبة ومخرجة
، كاتب ومخ�� "Meine keine" Familie ”، فيلم وثائقي حائز على جوائز، سينضموا ويتبادلوا وجهات  ، وبول جوليان روبرت   ٢٠٢٠

نظرهم فيما يتعلق بعملية كتابة األفالم الوثائقية.

سرتكز املحادثات على عملية كتابة هذين الفيلمني الوثائقيني ، ولكن بطبيعة الحال ستتحدث أيًضا عما تغري من النص األويل خالل عملية 
التصوير والتحرير.

عن  الكثري  تعلم  للمشاركني  يمكن   ، الرائعة  الوثائقية  األفالم  لصناعة  ومتنوعني  حقيقيني  مثالني  على  فاحصة  نظرة  إلقاء  خالل  من 
الصعوبات واملتعة يف كتابة النصوص لفيلم وثائقي بطريقة عملية للغاية.



Workshops
Day Date and Time Workshopname Location Instructor Language

Sunday 12 September -
14 October 

Novel Adaptation Workshop The Royal 
Film 
Commission

Rami Abed Al Razeq:
Writer and Cinema 
Critic 

Arabic 

Sunday 12 September
at 7:00 PM

"Panel Discussion:
Female Representation in the 
Screen and Film Industry 
- Reality and Aspirations "

Virtually on 
social 
media 
platforms

Jordanian and 
British Directors

English

Monday 20 September
at 4:00 PM

Documentary Script Writing 
Workshop

Virtually on 
social 
media 
platforms

Jakob Pretterhofer: 
Writer and Script 
Advisor

English

يخ والوقتاليوم لغة الفعاليةاملدرب/الضيفاملكانعنوان الورشةالتار

رامي عبدالرازق: الهيئة امللكية لألفالماالقتباس السينمايئ من األدب١٢ أيلول - ١٤ ترشين األولاألحد

كاتب وناقد سنمايئ مرصي

اللغة العربية

"نقاش:١٢ أيلول، الساعة ٧:٠٠ مساًءاآلحد

تمثيل املرأة يف صناعة التلفاز 

والسينما

- الواقع والتطلعات"

إفرتاضياً على مواقع 

التواصل االجتماعي

مجموعة من املخرجني 

السنمائيني الربيطانني 

واألردنيني

اللغة اإلنجلزيية

يو لألفالم ٢٠ أيلول، الساعة ٤:٠٠ عرصاًاالثنني ورشة كتابة السينار

الوثائقية

إفرتاضياً على مواقع 

التواصل االجتماعي

جاكوب بريرتهوفر: كاتب 

ومرشد سيناريو

اللغة اإلنجلزيية





12 September - 14 October 

Novel Adaptation
Workshop 

EUNIC and RFC

7:00 PM

The Gide

7:00 PM

The Method

6:00 PM

Announcing Short
Film Competition

Winner

9:00 PM

Graduation

7:00 PM

Panel Discussion:
Female Representation

in the Screen and
Film Industry -

Reality and Aspirations 

9:00 PM 

Rocks

9:00 PM

Saint George

Sunday 12/9 Monday 13/9 Tuesday 14/9

FILM

EVENT

WORKSHOP

PG +15

PG +18

PG +18

PG +18

PG +15

صخور

املرشد

التخ��

يقة الطر

سانت جو��



7:00 PM

Once Were Rebels

7:00 PM

I never Cry
7:00 PM

Buladó

9:00 PM

Senior Citizin

9:00 PM

Don't forget
to breathe

Thursday 16/9 Friday 17/9Wednesday 15/9

FILM

EVENT

WORKSHOP

9:00 PM

Man up

8:30 PM

Q&A
With Director:

Piotr Domalewski

PG +18

PG +18

PG +18

PG +13

PG +15

PG +13

كانوا متمردين يوماً ما

مواطن كبري بالسن

أنا ال أبيك أبداً

كن رجًال

بوالدو

ال تنس أن تتنفس



7:00 PM

My Grandpa
is an Alien

7:00 PM

Loving Carmen

4:00 PM

Documentary Script Writing
Workshop with Austrian

Director Jakob Pretterhofer

9:00 PM

Catwalk

9:00 PM

Mom and other
loonies in the family

7:00 PM

Oeconomia

9:00 PM

Summer Rebels

Saturday 18/9 Monday 20/9Sunday 19/9

FILM

EVENT

WORKSHOP

جدي من الفضاء

املنصة

عن حب كارمن

ين يف العائلة أمي واملجانني اآلخر اقتصاد

متمردو الصيف



7:00 PM

Master Cheng

6:00 PM

Winners Mobile film
competition announced

Winning videos
screening

9:00 PM

7 Hours to Win Your Heart

7:00 PM

Emma Peeters

9:00 PM

Nearby

Tuesday 21/9 Wednesday 22/9

FILM

EVENT

WORKSHOP

PG +15 PG +18

PG +18

السيد تشينج

لدي ٧ ساعات ألفوز بقلبك إيما بيرتز

يب قر
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Amro Shmaisani
Translator and Visual Artist
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