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السبت ٧ سبتمبر/أيلول

Last Chance الفرصة األخيرة –

و»كارلــوس»  «تــرودي»  مــن  لــكل  الشــائكة  الطريــق  الفيلــم  يتابــع 

و»جينيفــر» و»زكــي» و»ألفــارو» الذيــن يأتــون إىل كنــدا بحًثــا عــن اللجــوء. 

فبعــد أن تمــت مالحقتهــم واضطهادهــم فــي بلدانهــم بســبب ميولهــم 

ــه  ــل. يواج ــوى الرحي ــار س ــم أي خي ــق له ــم يتب ــية، ل ــم الجنس أو هوياته

ــا  ــم دائًم ــدا ويرافقه ــم إىل كن ــد وصوله ــة بع ــات مختلف األشــخاص عقب

الخــوف مــن التعــرض للترحيــل، وهكــذا فإنهــم ينتظــرون القــرار فــي أمــر 

ــد. ــر حياتهــم إىل األب ــري مــن شــأنه أن يغي مصي

األحد ٨ سبتمبر/أيلول

Antboy الولد النملة –

ــد  ــا بع ــح فجــأًة بطــًال خارًق ــه يصب ــره أحــد، لكن ــم بأم ــد ال يهت ــل» ول «بي

أن تلدغــه نملــة، وتكــون لديــه قــدرات هائلــة، فيمكنــه مثــًال أن يمشــي 

عــىل الجــدران، أو أن يتنــاول الحلويــات كيفمــا يشــاء. وبالطبــع فهــو يريــد 

ــل األبطــال  ــم مث ــن أجــل أن يحمــي العال ــدة م ــه الجدي اســتخدام قدرات

الخارقيــن المشــهورين. ولكــن تبــدأ المشــاكل مــع ظهــور خصمــه 

ــوث». ــر «برغ الخطي

Solo Sunny
«صنــي» هــي عاملــة ســابقة فــي أحــد المصانــع، تجــول كمطربــة شــعبية 

ــم مــن  ــا الشــرقية، وتســعى بالرغ ــاف ألماني ــي أري ــة ألخــرى ف ــن حان م

ــا. ــق أحالمه ــة والشــخصية إىل تحقي المشــاكل المهني

Laila at the Bridge ليىل عند الجسر –

ــرب  ــن ح ــرًرا م ــر تض ــخاص األكث ــاعدة األش ــدري مس ــىل حي ــررت لي ق

المخــدرات فــي أفغانســتان، وذلــك رغــم كل الصعوبــات والعقبــات التــي 

ــة  ــا برعاي ــن» يومًي ــمونها «أم المدمني ــن يس ــوم م ــذا تق ــا. وهك تواجهه

عــدد ال يحصــى مــن النســاء والرجــال المدمنيــن عــىل الهيرويــن والذيــن 

يعيشــون تحــت أكثــر الجســور شــهرًة فــي قلــب كابــول.

الخميس ٢١ سبتمبر/أيلول

Tackling Life
يعــد فريــق «Berlin Bruisers» أول فريــق لرياضــة الرغبــي فــي ألمانيــا 

مبنــي عــىل فكــرة الشــمولية واحتــواء الجميــع وكذلــك أول فريــق خــاص 

ــدوري.  ــي ال ــل ف ــم كام ــالل موس ــق خ ــم الفري ــق الفيل ــن. يراف بالمثليي

ويتضــح أن أفــراد الفريــق ال يقاتلــون عــىل أرض الملعــب وحســب، 

وإنمــا يقاومــون األحــكام المســبقة أيًضــا فــي حياتهــم اليوميــة.

أسطورة كاسبار هاوزر

ــد،  ــرة إد أيالن تجــرف األمــواج الشــاب «كاســبار هــاوزر» إىل شــاطئ جزي

حيــث يتضــح أنــه ولــي عهــد الجزيــرة التــي شــاء القــدر أن يعــود إليهــا. 

ــا  ــل عقلًي ــل المخت ــم للرج ــجن القدي ــي الس ــأوى ف ــريف» م ــر «الِش يوف

الــذي ال يرتــدي إال بنطــال رياضــي وســماعات رأس، وســرعان مــا ينتشــر 

خبــر وصولــه فــي جميــع أنحــاء الجزيــرة. ويعتبــر وجــوده شــوكة فــي حلــق 

الكونتيســة التــي تحــرض «تاجــر المخــدرات» عليــه، والــذي يتضــح أنــه 

يــزود «الِشــريف» فــي آن الوقــت بالهيرويــن.

Other Stories قصص أخرى –

Other» أخــرى  «قصــص  القصيــرة  األفــالم  مشــروع  فكــرة  تقــوم 

والكلمــات  والفلســفة  الحــوار  بقــوة  اإليمــان  مبــدأ  عــىل   «Stories

ــرض  ــة أن نع ــعدنا للغاي ــس. ويس ــرة بالنف ــة والمخاط ــور والصداق والص

لكــم هــذا العــام مجــدًدا أفالًمــا مــن هــذا المشــروع بالتعــاون مــع كافيــه 

ــه. كون

السبت ٤١ سبتمبر/أيلول

– Park Fiction
 ستغادر األماني الشقة وتذهب إىل الشارع

Park» تعــرض المخرجــة الســينمائية «مارغيــت تشــينكي» فــي فيلمهــا

ــي  ــانكت باول ــي س ــي ح ــبيرغ ف ــارع بيناس ــكان ش ــراع س Fiction» ص

بهامبــورغ ضــد مشــروع بنــاء بقيمــة مالييــن مــن اليــورو. تــم التصويــر 

بواســطة كاميــرا ســوبر ٨، وربطــت المخرجــة مــا بيــن مقاطــع وثائقيــة 

ــى  ــر موجــودة حت ــة غي ــة حديق ــذه الطريق ــق به ــي تخل ــرة ك وأخــرى ُمدبّ

ــون. ــن أن تك ــا يمك ــة كم ــرض المدين اآلن ولتع

 – Not in My Neighbourhood
From Colonization to Gentrification

يــروي الفيلــم كيفيــة تفاعــل النــاس مــع السياســة والعمليــات الحضريــة 

والمؤسســات المســؤولة عــن وجــود األشــكال الحاليــة مــن العنــف 

المعمــاري واالســتطباق فــي كيــب تــاون ونيويــورك وســاو باولــو. 

ويهــدف الفيلــم إىل تعزيــز التضامــن بيــن الســكان الناشــطين مــن 

خــالل تســليط الضــوء عــىل األدوات والمنهجيــات التــي تســاعدهم عــىل 

تشــكيل وتوجيــه مدنهــم المتضــررة مــن االســتعمار والفصــل العنصــري 

ــتطباق. ــاري واالس المعم

األحد ٥١ سبتمبر/أيلول

وجدة

وجــدة فتــاة تبلــغ مــن العمــر ١١ عاًمــا، تصمــم عــىل شــراء الدراجــة 

الخضــراء الجميلــة المعروضــة فــي متجــر األلعــاب الــذي تمــر بــه كل يــوم 

فــي طريقهــا إىل المدرســة، وحلمهــا األكبــر هــو أن تتســابق بالدراجــة مــع 

ــًرا  ــر أم ــات يعتب ــوب الدراج ــن رك ــه. لك ــوق علي ــد هللا وتتف ــا عب صديقه

غيــر الئــق للفتيــات فــي الســعودية، لــذا فــإن أمهــا تمنعهــا مــن شــراء 

الدراجــة. لكــن وجــدة تحــاول كل شــيء كــي تجمــع المبلــغ الــالزم لشــراء 

الدراجــة بنفســها.

اليوم سأعود وحدي إىل البيت

ــو  ــده ه ــيء ال يري ــر ش ــوالدة، إال أن أكث ــذ ال ــف من ــو» كفي ــم أن «لي رغ

الحصــول عــىل معاملــة خاصــة. وكمــا هــو الحــال بالنســبة للعديــد ممــن 

ــا بــأن يخــوض تجربــة الحــب  هــم فــي عمــره، يحلــم الولــد ذو الـــ٥١ عاًم

ــف  ــي الص ــد ف ــه الجدي ــّن لزميل ــه يك ــو» أن ــف «لي ــا يكتش األوىل. الحًق

«غابرييــل» أكثــر مــن مجــرد مشــاعر صداقــة، ممــا يثيــر اســتياء صديقتــه 

ــة. المفضل

األحد ١ سبتمبر/أيلول

في الطريق إىل المدرسة

يرافــق المشــاهد فــي هــذا الفيلــم الوثائقــي «زهيــرة» و»جاكســون» 

و»ســامويل» و»كارليتــو» فــي طريقهــم إىل المدرســة، وهــو طريــق ملــيء 

ــة،  ــهوب الكيني ــر الس ــم عب ــافة ٥١ ك ــم مس ــع بعضه ــرات. يقط بالمغام

ــا، ويمشــي بعضهــم  ــر شــرق باتاغوني أو يجــول عــىل متــن الحصــان عب

اآلخــر مســافة ٢٢ كــم عبــر جبــال األطلــس فــي المغــرب، أو يعبــر منطقة 

البنغــال الشــرقية فــي الهنــد عــىل المقعــد المتحــرك بمســاعدة أشــقائه. 

يســلك األطفــال هــذه الطريــق الوعــرة ألنهــم يعلمــون أن التعليــم فقــط 

هــو الــذي ســيمهد لهــم الطريــق نحــو مســتقبل أفضــل.

Chasing Trains إلكة +

إلكة

فيلــم «إلكــة» هــو عبــارة عــن بورتريــه لشــخصية امــرأة وأم والجئــة. تجــول 

«إلكــة» شــوارع مدينــة اليبــزغ وتبيــع مجلــة «KIPPE». يربــط الفيلــم مــا 

ــة  ــا بطريق ــّور حياته ــنة ويص ــيدة المس ــذه الس ــر ه ــي وحاض ــن ماض بي

متقنــة.

Chasing Trains

ــام  ــذ ع ــوم من ــارات، ويق ــاق القط ــد عش ــو أح ــن» ه ــس إيدن-غري «كري

ــن  ــة م ــة مخلص ــت مجموع ــر. قام ــغفه الكبي ــن ش ــالم ع ــاج أف ٢١٠٢ بإنت

مشــجعيه بإهدائــه رحلــة إىل ألمانيــا عــن طريــق التمويــل الجماعــي 

ــة.  ــة األلماني ــرات البخاري ــن القاط ــم ع ــر فيل ــن تصوي ــن م ــى يتمك حت

يرافــق الفيلــم «كريــس» وأصدقــاءه «ســام» و»آدم» فــي رحلتهــم المليئــة 

بالمغامــرات.

٠٠:٤٠ م

KIDSLOID
وثائقي

٧٧ دقيقة

فرنسا ٣١٠٢

اإلخراج: باسكال بليسون

لغة النسخة المعروضة: األلمانية

لغة الترجمة: األلمانية

السن األدني المنصوح به: ٠

٠٣:٨٠ م

POLYWILDE
وثائقي

٤٢ دقيقة

  ألمانيا ٨١٠٢

اإلخراج: شيروان قاسم لغة 

النسخة المعروضة: األلمانية

لغة الترجمة: اإلنكليزية

وثائقي

٠٨ دقيقة

المملكة المتحدة ٨١٠٢

اإلخراج: دونا ليبوفيتس

لغة النسخة المعروضة: 

اإلنكليزية

الجمعة ٠٣ أغسطس/آب

ال أحد يعرف القطط الفارسية  

يخــرج الموســيقيان اإليرانيــان «أشــكان» و»نــگار» لتّوهــم مــن الســجن، 

ويخططــان لمغــادرة البــالد والفــرار إىل انكلتــرا مــن أجــل حبهــم لنوعيــة 

ــور  ــول أم ــرب الكح ــالت وش ــًة وأن الحف ــتقلة، خاص ــيقى المس الموس

ــال وال تأشــيرات  ــم ال م ــس لديه ــان لي ــّن اإلثن ــران. لك ــي إي محظــورة ف

أو جــوازات ســفر.

السبت ١٣ أغسطس/آب

La Haine الكراهية –

يرافــق فيلــم «La Haine» الشــباب العاطليــن «فينــس» و»ســعيد» 

باريــس  ضواحــي  فــي  ســاعة  وعشــرين  أربــع  لمــدة  و»هوبــرت» 

المهمشــة. تندلــع انتفاضــات فــي جميــع أنحــاء الحــي بعــد إصابــة 

ــاء  ــرطة أثن ــال الش ــدي رج ــىل أي ــر ع ــكل خطي ــِدل» بش ــم «عب صديقه

ــوره عــىل  ــأر لصديقــه بعــد عث ــي، ويقــرر «فينــس» أن يث تفتيــش روتين

مســدس فقــده أحــد رجــال الشــرطة خــالل معــارك الشــوارع.

مجلس اآللهة  

يتنــاول فيلــم «مجلــس اآللهــة» تــورط شــركة «إي غــه فاربــن» فــي إنتــاج 

األســلحة وكذلــك إنتــاج الغــاز الســام الــذي تــم اســتعماله لقتــل البشــر 

فــي معســكرات االعتقــال النازيــة. فــي عــام ٨٤٩١ تكشــف كارثــة انفجــار 

مدمــرة فــي مدينــة لودفيغســهافن أن الشــركة كانــت قــد عــاودت إنتــاج 

ــاء.  ــوى الحلف ــل ق ــن قب ــروض م ــر المف ــن الحظ ــم م ــرات بالرغ المتفج

٠٠:٨٠ م

POLYWILDE
دراما، موسيقى

٦٠١ دقائق 

إيران ٩٠٠٢

اإلخراج: بھمن قبادي

لغة النسخة المعروضة: 

الفارسية

لغة الترجمة: األلمانية

السن األدني المنصوح به: ٦

٠٠:٧٠ م

WUNSCHLOID
دراما اجتماعية

٦٩ دقيقة

فرنسا ٥٩٩١

اإلخراج: ماتيو كاسوفيتز

لغة النسخة المعروضة: 

الفرنسية

لغة الترجمة: اإلنكليزية السن 

األدني المنصوح به: ٢١

٠٣:٨٠ م

بالتعاون مع: إي غه 

IG FORTUNA فورتونا

دراما 

١١١ دقيقة 

ألمانيا الشرقية ٠٥٩١

الجمعة ٦ سبتمبر/أيلول

الخروج من روزنهايم

ــي  ــا ف ــع زوجه ــا م ــًدا عطلته ــن ج ــا ع ــة أبً ــمين» البافاري ــي «ياس تقض

وتجــد  الزوجيــن،  بيــن  كبيــر  شــجار  فينشــب  المتحــدة،  الواليــات 

ــد  ــل بع ــراء، وتص ــط الصح ــي وس ــا ف ــأة وحده ــها فج ــمين» نفس «ياس

ــك اســمه «مقهــى بغــداد»، وســرعان مــا تنشــأ  ــك إىل موتيــل متهال ذل

ــل  ــدا»، وتعم ــى «برين ــة المقه ــن صاحب ــا وبي ــا بينه ــة م ــاك صداق هن

ــدة. ــة جي ــل إىل حال ــادة الموتي ــىل إع ــيء ع ــيًئا فش ــمين» ش «ياس

Shortloid
ــن  ــة ضم ــرة العربي ــالم القصي ــن األف ــة م ــم مجموع ــرض لك ــوف نع س

فقــرة عــرض  Shortloid فــي كافيــه كونــه، حيــث ستشــاهدون أعمــاًال 

ــك،  ــن والمضح ــجاع والحزي ــي والش ــا التجريب ــة، منه ــينمائية متنوع س

ــة  ــأة ومواجه ــر المفاج ــو عنص ــا ه ــا بينه ــترك فيم ــل المش ــن العام ولك

ــبقة. ــكام المس األح

Delicatessen مأكوالت فاخرة –

يزدهــر عمــل الجــزار «كالبيــه» أثنــاء إحــدى فتــرات المجاعــة بشــكل مثيــر 

للعجــب. فالبوابــون الذيــن يعّينهــم «كالبيــه» بانتظــام ينتهــي بهــم األمــر 

ــع لحمهــم جــزًءا فجــزء لســكان البيــت  ــم بي تحــت ســاطور الجــزار، ويت

الجيــاع. لكــن أجــدد البوابيــن «لويســون» يســبب لــه المشــاكل، فالمهــرج 

الســابق ليــس شــديد الدهــاء وحســب، بــل وإّن ابنــة «كالبيــه» «جولــي» 

تقــع فــي غرامــه.

٠٣:٨٠ م

POLYWILDE
كوميديا

٨٠١ دقائق

الواليات المتحدة / ألمانيا ٧٨٩١

اإلخراج: بيرسي أدلون

لغة النسخة المعروضة: األلمانية

لغة الترجمة: اإلنكليزية

السن األدني المنصوح به: ٢١

٠٠:٩٠ م

SHORTLOID

٠٣:٠١ م

WUNSCHLOID
كوميديا سوداء

٩٩ دقيقة

فرنسا ١٩٩١

اإلخراج: جان بيير 

جونيه / مارك كارو

لغة النسخة المعروضة: 

الفرنسية

لغة الترجمة: األلمانية

السن األدني المنصوح به: ٦١

٠٣:٨٠  م

بالتعاون مع:

WIDE-QUEER-WORLD
وثائقي

٤٨ دقيقة

كندا ٢١٠٢

اإلخراج: بول إميل دانترومون

لغة النسخة المعروضة: 

اإلنكليزية / الفرنسية/ 

العربية / اإلسبانية

لغة الترجمة: اإلنكليزية

٠٠:٤٠ م

KIDSLOID
مغامرة، خيال

٤٧ دقيقة

الدنمارك ٣١٠٢

اإلخراج: أسك هاسلبالك

لغة النسخة المعروضة: األلمانية

السن األدني المنصوح به: ٦

٠٠:٦٠ م

WUNSCHLOID
دراما، موسيقى

٤٠١ دقائق

ألمانيا الشرقية ٠٨٩١

اإلخراج: كونراد فولف

لغة النسخة المعروضة: األلمانية

لغة الترجمة: اإلنكليزية

السن األدني المنصوح به: ٢١

٠٣:٨٠ م

POLYWILDE
وثائقي

٦٩ دقيقة

أفغانستان / كندا ٨١٠٢

اإلخراج: إليزابيث ميرزاي 

وگلستان ميرزاي

لغة النسخة المعروضة: 

داري / بشتو

لغة الترجمة: اإلنكليزية

٠٠:٦٠ م

POLYWILDE
وثائقي

٣٩ دقيقة

ألمانيا ٨١٠٢

اإلخراج: يوهانيس ليست

لغة النسخة المعروضة: األلمانية

لغة الترجمة: اإلنكليزية

السن األدني المنصوح به: ٦

٠٣:٨٠ م

WUNSCHLOID
ويسترن حديث

١٩ دقيقة

إيطاليا ٣١٠٢

اإلخراج: دافيده مانولي

لغة النسخة المعروضة: 

اإليطالية

لغة الترجمة: األلمانية

السن األدني المنصوح به: ٠

٠٠:٩٠ م

OTHER STORIES

٠٠:٨٠ م

بالتعاون مع:

PARK DER VIELEN
كوالج من أفالم

٠٦ دقيقة

ألمانيا ٩٩٩١

اإلخراج: مارغيت تشينكي

لغة النسخة المعروضة: األلمانية

لغة الترجمة: اإلنكليزية

٠٣:٨٠ م

GLOBALE :بالتعاون مع

وثائقي

٦٧ دقيقة

البرازيل وجنوب أفريقيا 

والواليات المتحدة ٧١٠٢

اإلخراج: كورت أوردرسون

لغة النسخة المعروضة: 

اللغة األصلية

لغة الترجمة: لغة الترجمة

٠٠:٤٠ م

KIDSLOID
دراما

٧٩ دقيقة

السعودية / ألمانيا ٢١٠٢

اإلخراج: هيفاء المنصور

لغة النسخة المعروضة: العربية

لغة الترجمة: األلمانية

السن األدني المنصوح به: ٠

٠٣:٨٠ م

WUNSCHLOID
أفالم بلوغ سن الرشد، دراما

٥٩ دقيقة

البرازيل ٤١٠٢

اإلخراج: دانييل ريبيرو

لغة النسخة المعروضة: 

البرتغالية

لغة الترجمة: األلمانية

السن األدني المنصوح به: ٦

هيربرت

أھًال وسھًال بكم في مھرجان أفالم ال «بولیلوید»

أغسطس/آب و ٥١ سبتمبر/أيلول ٩١٠٢ في جميع أماكننا المحبوبة في شرق مدينة اليبزغ!

رغــم مواجهتنــا فــي البدايــة لبعــض المشــاكل بخصــوص التمويــل، إال أننــا ســعداء ألن 

المهرجــان ســيقام هــذا العــام وألننــا قــد تمكنــا فضــًال عــن ذلــك مــن إضافــة بعــض الفقــرات 

الجديــدة إىل البرنامــج. حيــث أن برنامــج هــذا العــام ال يحتــوي فقــط عــىل الفقرتيــن المعروفتين 

Kidsloid وإنمــا تمــت إضافــة فقــرة ،Polywildeو Wunschloid مــن األعــوام الماضيــة وهمــا

المناســبة لألســر وكذلــك فقــرة Shortloid الخاصــة باألفــالم القصيــرة.

ــه مــن دواعــي ســرورنا أن نقــدم لكــم هــذا العــام ١٢  ــا هــو التنــوع، فإن وبمــا أن أصــل مهرجانن

فيلًمــا طويــًال باإلضافــة إىل العديــد مــن األفــالم القصيــرة مــن مختلــف البلــدان والتصنیفــات. 

حيــث تتنــاول األفــالم قصًصــا متنوعــة مــن حيــث شــخصياتها أو األوضــاع التــي تســتعرضها. 

ولــم يكــن لنــا أن نقــدم كل هــذه األفــالم إال بفضــل تفاعلكــم الكبیــر بعــد دعوتنــا لكــم لتقدیــم 

اقتراحاتكــم بخصــوص األفــالم التــي تــودون أن یتــم عرضھــا فــي المھرجــان. وقــد رافــق 

ــة تقديمكــم لالقتراحــات بعدســته مجــّدًدا.  ــن هــذا العــام مرحل ــان هويبالي المصــور فابي

ــا لألفــالم»، وكمــا اعتدنــا لــم یقــم بتلبیتھــا  دعوتنــا لكــم كانــت بعنــوان «ھیــا بنــا نقیــم مھرجانً

ــادرات  ــات والمب ــن الجمعی ــد م ــا العدي ــا أیًض ــب، وإنم ــي وحس ــكان الح ــن س ــر م ــدد كبی ع

والفنانیــن الناشــطين فــي المنطقــة. كمــا أن فريقنــا التنظيمــي قــد توســع ليشــمل المزيــد مــن 

ــا لمــدة أســبوعين بأفــالم شــيقة  ــراء حّين ــع ســويًا إىل إث األشــخاص الرائعيــن. وهــا نحــن نتطل

ــة. وحــوارات بنائ

نــود أن نتقــدم أیًضــا بجزيــل الشــكر إىل جمیــع األطــراف التــي فتحــت لنــا أبوابهــا ووفــرت لنــا 

شاشــات العــرض إلقامــة المھرجــان هــذا العــام:

Pöge-Haus / HAL Atelierhaus / Querbeet / Nebenan / Café Kune /  Seniorenbüro

Inge & Walter / Ost-Passage-Theater / Vary / IG Fortuna / MiO Mädchentreff /

GlobaLE / Park der Vielen / Rabet / Brache / wide queer world.

ــص  ــوم الترخی ــن رس ــة، لك ــه المختلف ــان وفعالیات ــالم المھرج ــع بأف ــتمتع الجمی ــا أن یس ھدفن

الباھظــة وقلــة الدعــم الحكومــي یشــكالن عائقیــن كبیریــن لتنظیــم مثــل ھــذا المھرجــان. لــذا 

ــا! ــاج إىل تضامنكــم ونرحــب بتبرعاتكــم مــن أجــل دعــم عملن ــا نحت فإنن
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3

8

الخميس ٥ سبتمبر/أيلول

!ورشة عمل لصناعة كراسات الطي في بيت بوغة

اصنــع فيلمــك القصيــر بنفســك - ورشــة العمــل مخصصــة لــكل 

ــرة بواســطة الصــور  ــة ســرد قصــص قصي ــم كيفي مــن يرغــب فــي تعل

ــدًءا مــن ســن ٨ ســنوات. وال داٍع  ــار والصغــار ب المتحركــة. نرحــب بالكب

ألن تكــون لديكــم معرفــة مســبقة فــي هــذا المجــال، فالجميــع مرحــب 

ــه فــي الورشــة! ب

Homo Botanicus
قــام «خوليــو بيتانكــور» بجمــع أكثــر مــن ٠٠٠٩١ نــوع مــن النباتــات وحفظهــا 

فــي معشــبة ضخمــة فــي مدينــة بوغوتــا بكولومبيــا. يرافــق الفيلــم عالــم 

ــز  ــال األندي ــي جب ــر أعال ــافية عب ــة استكش ــي رحل ــهور ف ــات المش النبات

لتوســيع  «بيتانكــور»  يتطلــع  حيــث  االســتوائي،  بالمنــاخ  المتميــزة 

ــتيان». ــذه «كريس ــاعدة تلمي ــه بمس مجموعت

Other Stories قصص أخرى –

Other» أخــرى  «قصــص  القصيــرة  األفــالم  مشــروع  فكــرة  تقــوم 

والكلمــات  والفلســفة  الحــوار  بقــوة  اإليمــان  مبــدأ  عــىل   «Stories

ــرض  ــة أن نع ــعدنا للغاي ــس. ويس ــرة بالنف ــة والمخاط ــور والصداق والص

لكــم هــذا العــام مجــدًدا أفالًمــا مــن هــذا المشــروع بالتعــاون مــع كافيــه 

ــه. كون

التاريخ والمدة: ٥ و٦ 

سبتمبر/أيلول ٩١٠٢، من 

الساعة ٣ م إىل ٥ م

للتسجيل:

office@poege-haus.de

٠٣:٨٠ م

QUERBEET بالتعاون مع

وثائقي

٨٨ دقيقة

كولومبيا / فرنسا ٨١٠٢

اإلخراج: غييرمو كوينتيرو

لغة النسخة المعروضة: 

اإلسبانية

لغة الترجمة: اإلنكليزية

٠٠:٩٠ م

OTHER STORIES

أسطورة كاسبار هاوزر

وجدة

الجمعة ٣١ سبتمبر/أيلول

L‘Chaim – To Life!
عــاش «حاييــم لوبيلســكي» حيــاة مليئــة بالحكايــات، فقــد كان مــن 

الهيبيــز قبــل أن يصبــح تاجــر مخــدرات، وكان رجــل أعمــال ناجــح، 

وكذلــك العــب شــطرنج محتــرف. عندمــا تمــرض والدتــه، وهــي إحــدى 

الناجيــن مــن الهولوكوســت، ينتقــل للعيــش معهــا وهــو فــي ســن الـ٣٦، 

ويبــذل كل مــا فــي وســعه مــن أجــل رعايتهــا، دون التخلــي عــن حــس 

ــة. الفكاه

Latcho Drom رحلة سعيدة –

يصطحــب الفيلــم المشــاهد خــالل ثمانيــة فصــول فــي رحلــة موســيقية 

عبــر ثمانيــة بلــدان مختلفــة، ويطلعــه عــىل الثقافــة الموســيقية المتنوعــة 

ــتان  ــة راجس ــراء والي ــي صح ــم ف ــدأ الفيل ــا. يب ــعب الروم ــة بش الخاص

ــر المنشــأ األصلــي لشــعب الرومــا، ويســتكمل  فــي الهنــد، والتــي تعتب

األحــداث فــي شــمال إفريقيــا عبــوًرا بآســيا ومنهــا إىل أوروبــا.

Shortloid
ــن  ــة ضم ــرة العربي ــالم القصي ــن األف ــة م ــم مجموع ــرض لك ــوف نع س

فقــرة عــرض  Shortloid فــي كافيــه كونــه، حيــث ستشــاهدون أعمــاًال 

ــك،  ــن والمضح ــجاع والحزي ــي والش ــا التجريب ــة، منه ــينمائية متنوع س

ــة  ــأة ومواجه ــر المفاج ــو عنص ــا ه ــا بينه ــترك فيم ــل المش ــن العام ولك

ــبقة. ــكام المس األح

٠٠:٦٠ م

WUNSCHLOID
وثائقي

٢٩ دقيقة

ألمانيا / هولندا / فرنسا /

البلجيك / إسرائيل ٥١٠٢

اإلخراج: إلكان شبيلر

لغة النسخة المعروضة: األلمانية 

واإلنكليزية واليديشية والفرنسية

لغة الترجمة: األلمانية السن 

األدني المنصوح به: ٠

٠٣:٨٠ م

WUNSCHLOID
وثائقي، موسيقى

٣١١ دقيقة

فرنسا ٣٩٩١

اإلخراج: توني غاتليف

٠٠:٩٠ م

SHORTLOID

Querbeet
Neustädterstraße 20

Parkplatz am Rabet
Eisenbahnstraße 64

IG Fortuna
Eisenbahnstraße 162

Pöge-Haus Garten
Hedwigstraße 20

Seniorenbüro Ost
Eisenbahnstraße 66

Ost-Passage-Theater
Konradstraße 27

HAL Atelierhaus
Hildegardstraße 49/51

Vary
Eisenbahnstraße 7

Kune
Eisenbahnstraße 107

Nebenan
Hermann-Liebmann-Str. 89

Brache
Eisenbahnstraße 103/105

MiO
Konradstraße 64

Pöge-Haus Saal
Hedwigstraße 20

Brachfläche
Mariannenstraße

Mariannenstraße 93

1

2

3

4

5

6

7

10

11

8

9

13

12

14

جدول العروض

ال أحد يعرف القطط الفارسية Ost-Passage-Theater ٠٠:٨٠ م الجمعة ٠٣ أغسطس/آب

حفل االفتتاح Ost-Passage-Theater ٠٣:٠١ م

La Haine الكراهية – VARY ٠٠:٧٠ م السبت ١٣ أغسطس/آب

مجلس اآللهة    IG Fortuna ٠٣:٨٠ م

في الطريق إىل المدرسة Pöge-Haus ٠٠:٤٠ م األحد ١ سبتمبر/أيلول

Chasing Trains إلكة + HAL ٠٣:٨٠ م

ورشة عمل Pöge-Haus ٠٠:٣٠ م الخميس ٥ سبتمبر/أيلول

Homo Botanicus Queerbeet ٠٣:٨٠ م

Other Stories Kune ٠٠:٩٠ م

الخروج من روزنهايم Pöge-Haus ٠٣:٨٠ م الجمعة ٦ سبتمبر/أيلول

Shortloid Kune ٠٠:٩٠ م

Delicatessen مأكوالت فاخرة – Pöge-Haus Garten ٠٣:٠١ م

 Last Chance الفرصة األخيرة – Pöge-Haus Garten ٠٣:٨٠ م السبت ٧ سبتمبر/أيلول

Antboy الولد النملة – Pöge-Haus ٠٠:٤٠ م األحد ٨ سبتمبر/أيلول

Solo Sunny Seniorenbüro ٠٠:٦٠ م

 Laila at the Bridge ليىل عند الجسر – Nebenan ٠٣:٨٠ م

Tackling Life Brache ٠٠:٦٠ م الخميس ٢١ سبتمبر/أيلول

أسطورة كاسبار هاوزر Brache ٠٣:٨٠ م

Other Stories Kune ٠٠:٩٠ م

L´Chaim – To Life! Pöge-Haus ٠٠:٦٠ م الجمعة ٣١ سبتمبر/أيلول

Latcho Drom رحلة سعيدة – Brachfläche Mariannenstr. ٠٣:٨٠ م

Shortloid Kune ٠٠:٩٠ م

– ستغادر األماني Park Fiction

الشقة وتذهب إىل الشارع

Brachfläche Mariannenstr. ٠٠:٨٠ م السبت ٤١ سبتمبر/أيلول

Not in My Neighbourhood Pöge-Haus Garten ٠٣:٨٠ م

وجدة MiO ٠٠:٤٠ م األحد ٥١ سبتمبر/أيلول

اليوم سأعود وحدي إىل البيت Rabet Parkplatz ٠٣:٨٠ م

بصمة
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La Haine - الكراهية

البرنامج

Pöge-Haus e.V.
Hedwigstraße 20

04315 Leipzig

Anika Strümper, Iris Strehmann, Judith Schein :فريق المشروع

Beate Müller, Lea Glaser, Henriette Weisbach, Antonia Stagge

     matthiaswerner.info  :بياني

www.polyloid.de


