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Струмица е град на ѕвездите. 

Струмица е град на вечната пролет. 

Струмица ја има „Еден прекрасен мајски ден”, за своја неофи-
цијална химна... 

Имајќи ги предвид овие нешта, се надевам дека седмиот Астер-
фест ќе биде убава можност за многумина да доживеат ѕвездени 
мигови во прекрасните мајски денови од струмичката пролет. 

Oпштина Струмица уште во самиот зародиш на Астерфест пре-
позна добра идеја и амбициозен концепт, како извонредна плат-
форма за надградба и создавање респектабилна културна мани-
фестација. Од тогаш до денес, седум години по ред, моралната и 
финансиска поддршка од Локалната самоуправа, претставува све-
доштво за доверба во континуитет. Растежот на таа доверба оди 
рака под рака со растежот на Астерфест. Се надевам дека така ќе 
биде и во иднина затоа што убавите работи треба едноставно да 
продолжат. Струмица и струмичани тоа го заслужуваат. Гордоста 
за постоењето на Астерфест е наша заедничка придобивка. 

Нека седумката како реден број на овој фестивал се покаже на-
вистина среќен за сите што ќе бидат дел од него. 

Цврсто сум убеден дека мотото на фестивалот „Струмица, отво-
реност, креација”, ќе доживее целосен спој со филмската магија, 
на задоволство на организаторите, филмаџиите и љубителите на 
филмската уметност. 

Ајде да бидеме побогати со уште еден духовен дар од градот со 
традиционални културни вредности!

ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО СТРУМИЦА!

ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА 7-миот АСТЕРФЕСТ!

Градоначалник на Општина Струмица
Зоран ЗАЕВ

Strumica is a city of stars. 

Strumica is a city of everlasting spring. 

Strumica’s unofficial anthem is “One fine day in May” ... 

Considering all these things, I hope that the seventh Asterfest will be 
a good opportunity for many to experience astral moments during 
the beautiful May days in spring in Strumica. 

From the very beginnings of Asterfest, the municipality of Strumica 
recognized a good idea and an ambitious concept, as an outstanding 
platform for structuring and creating a respectable cultural event. 
Since then, seven years in a row, the moral and financial support 
from the local government is a continuing testimony of confidence. 
Growth of that trust goes hand in hand with the growth of Asterfest. 
I hope that it will go on in the future as well, because beautiful things 
should continue. 

Strumica and its citizens deserve it. The pride of having Asterfest is 
our mutual benefit.

Let’s just hope number seven brings good luck to all taking part in it.

I am firmly convinced that the motto of the festival “Strumica, open-
ness, creation” will come into a complete cohesion with the film mag-
ic, to the satisfaction of the organizers, filmmakers and film lovers.

Let’s be richer for another spiritual gift from the city with traditional 
cultural values! 

WELCOME TO STRUMICA!

WELCOME TO 7th ASTERFEST!

Mayor of the Municipality of Strumica 
Zoran ZAEV



Почитувани, 

Конципиран од потребата на македонската филмска публика да ги 
види најдобрите филмски остварувања, „Астерфест“ е еден од нај-
посетените културни настани во државава, бренд достоен за почит. 

Со поддршката што Министерството за култура на Република Ма-
кедонија традиционално ја дава за овој фестивал, ги поздравуваме 
отвореноста, енергијата, мајсторството и инвентивноста кои 
секоја година се дел од „Астерфест“. Вложувањето во неговото 
развивање претставува интернационална ратификација на она 
што го поседуваме, но и можност за отворање нови перспективи 
за развој на филмската дејност во нашата земја поттикнати од 
искуствата селектирани во делата на странските автори.

Годинашново фестивалско издание, кое се одржува под мотото 
„Струмица, отвореност, креација“, кореспондира со творечката 
фан тазија што ја поседува древна Струмица. Внимателно под гот-
ве ната програма ќе им овозможи на љубителите на филмската 
умет ност да присуствуваат на репрезентативен меѓународен 
филм ски фестивал кој претендира да ги задоволи вкусовите и на 
нај пребирливите. 

Уверена сум дека размената на креативната енергија со нашата 
пуб ли ка која докажа дека знае да распознава вистински вред-
нос ти, е едно од најголемите задоволства за сите автори што ја 
афир мираат македонската уметност, но и за оние што ни ги носат 
ме ѓународните достигнувања. 

Се надевам дека „Астерфест“, како динамичен полигон на умет-
нос та, ќе претставува квалитетна заложба на организаторите за 
ширење и афирмирање на филмската уметност во Струмица, гра-
дот непресушен извор на значајни културни вредности.

Со почит,
Министер за култура на Република Македонија
Елизабета КАНЧЕСКА-МИЛЕВСКА

Dear all, 

Originating from the need of the Macedonian film audience to see 
the best films, “Aster fest” is one of the most visited cultural events in 
the country, a brand worthy of respect. 

With the support provided traditionally by the Ministry of Culture 
of the Republic of Macedonia, we welcome the openness, energy, 
excellence and inventiveness that are part of Asterfest each year. 
The investment in its development represents an international rati-
fication of what we possess, but also an opportunity for opening 
new perspectives for the development of film industry in our coun-
try, prompted by experiences selected in the works of international 
authors. 

This year’s festival, which is held under the motto “Strumica, open-
ness, creation” corresponds to the creative imagination of ancient 
Strumica. Its carefully structured program will give the film fans the 
opportunity to attend the international film festival that strives to 
satisfy even the pickiest audience. 

I am convinced that the creative energy exchange with our audience, 
which proved able to recognize real values, is one of the greatest 
pleasures of all authors who promote the Macedonian art, but also 
for those who bring us the international achievements.

I hope that “Asterfest“, as a dynamic polygon of art, will correspond 
to the high-quality effort of the organizers to expand and promote 
the film art in Strumica, the town which is an inexhaustible source of 
significant cultural values. 

Sincerely, 
Minister of Culture of the Republic of Macedonia 
Elizabeta KANCHESKA-MILEVSKA



СТРУМИЦА е мој роден град.

Во Летото Господово 2003-то во Скопје се роди мојот син Лука.

Во Летото Господово 2005-то се роди моето второ чедо, Астерфест. 
Го велам тоа така зашто првите години последната семејна заш те-
да ја вложивме во развитокот на овој фестивал.

Сега, кога Астерфест и Тивериополската филмска алијанса рас тат 
врз цврста база, во свој дом, би требало некако да се за га ран ти-
ра ат условите за долгорочност на овој концепт.

Тоа, со други зборови, би значело барем двојно зголемување на 
материјалната поддршка. Доколку тоа е навидум и веднаш не при-
фатливо, тогаш тоа сигурно ќе биде изводливо кога за перс пек-
ти вите на манифестацијата ќе се разгледаат и изнајдат и некои 
ал тернативни патеки. Со повеќе ресурси, со непресушен духовен 
агенс и со доволно средства, достојно ќе ги опслужиме сите места 
за проекции и ќе собереме уште повеќе филмски професионалци 
и автори.

Овој фестивал го карактеризира пред се ОТВОРЕНОСТА, во поглед 
на кинематичкиот потенцијал, но и во поглед на оплеменувањето 
на градот и државата.

Заеднички именител на сиве овие размисли, сепак би била 
КРЕАЦИЈАТА. Оти филмот е креативна уметност, поинаква и не 
може да биде, а такви дела одбираат и селекторите, со такви све-
жини настапуваат соработниците, како и сите досегашни под др-
жу вачи на идејата за Астерфест.

А и Струмица, по многу белези е пофилмична, поразлична од дру-
ги те градови. Поседува една уникатна креативост. Отворена е за 
пат никот и гостинот.

Ги мислам овие нешта, па и овој пат, срдечно им се заблагодарувам 
на покровителите – на Собранието на Општина Струмица и на 
Ми нистерството за култура – на нивните челни луѓе, со само една 
молба:

„Да бидеме доволно мудри, реални и единствени, за да го на пра-
ви ме Астерфест помоќен одошто е сега!”

Горан ТРЕНЧОВСКИ

STRUMICA is my hometown. 

In the year of our Lord 2003, my son Luka was born in Skopje. 

In the year of our Lord 2005, my second child, Asterfest, was born. I 
say this because during the first years we invested the entire family 
sa vings in the development of this festival.

Now, when Asterfest and Tiberiopolian Film Alliance are growing on 
a solid base, in their home, the long-term existence of this concept 
should be guaranteed in a certain way. 

In other words, it would mean at least doubling the material sup-
port. If it seems unacceptable at the moment, then it certainly would 
be feasible when for the perspectives of the event some alternative 
paths are considered and found. With more resources, with an inex-
haustible spiritual agent and with sufficient funds, we would worthily 
serve all screening sites and will collect even more film professionals 
and authors.

The most significant characteristic of the festival is OPENNESS, in 
terms of cinematic potential, but also in terms of enriching the city 
and the state.

Yet, the common denominator of all these considerations is the CRE-
ATION. The film is a creative art, it cannot be any different, and such 
works are choosen by selectors, such freshness is used by the col-
laborators as well as all supporters of the idea for Asterfest so far.

And Strumica is much more filmic, different from other towns. It pos-
sesses a unique creativity. It is open to both travelers and guests.

I mean all these things, and I will also use this opportunity to sincerely 
thank the sponsors, the Assembly of the Municipality of Strumica and 
the Ministry of Culture – their head people, with just one request:

“Let us be wise enough, realistic and unique, to make Asterfest more 
powerful than it is now!” 

Goran TRENCHOVSKI



Астрид Бусинк, селектор на документарните филмови: БЛИСКО А ДАЛЕЧНО

Од Шпанката која ги брои луѓето што поминуваат до љубовното писмо читано од 
туѓинци или средбата со Хитлер, овогодишниот избор на документарни филмови 
е разнобојна мешавина која патува низ време, места и емоции. Без разлика дали 
ја гледаме емиграцијата на семејството Туарези, старите нацистички снимки, 
шивачките или обезбедувањето на врата на ноќен клуб, колку и да е тоа далеку 
или одамна, во овие филмови...

Сè е лично.

Astrid Bussink, documentary film selector: CLOSE AND BEYOND

From a Spanish lady counting people passing by, to a love letter read out by strangers 
or a meeting with Hitler, this year’s documentary film selection is a colorful mixed bag, 
traveling through time, place and emotion. Whether we look at the immigration of a 
Tuareg family, an old Nazi news-reel, the seamstresses or the door-management at a 
night club, no matter how far away or long ago, in these films...

Everything is personal.

Омар Абу ел Руб, селектор на кратките играни филмови: ЉУБОВ И ОТУЃУВАЊЕ

Од СТАНКА КОЈА СИ ОДИ ДОМА преку КОМШИЈАТА до ПАТУВАЊЕТО БЕЗ ВРАЌАЊЕ, 
авторите од далекиот Исток до северот на Запад, ни прикажуваат колку е кревка 
човечката љубов и колку брзо се отуѓуваме. Промислувањето за поголема 
хуманост, е и во самите наслови. Желбата да го направиме тој ЕДЕН ЧЕКОР кон 
блискоста, да излеземе од КАФЕЗОТ на предрасудите и да престанеме да се 
ЧУВСТВУВАМЕ ДЕКА НЕ НИ Е ДО ТАНЦ – е смислата на овие кратки филмови. Тоа и 
не потсетува дека сите ние, од ЉУБОВ сме постанале, со ЖАР...

Omar Abu El Rub, short films selector: LOVE AND ALIENATION 

From STANKA GOES HOME through THE NEIGHBOR to JOURNEY OF NO RETURN, the 
authors from the Far East to the north on the West, are showing us just how fragile 
human love is and how quickly we alienate. Deliberations on greater humanity are 
included in the very titles as well. The desire to make that ONE STEP towards closeness, 
to get out of THE CAGE of prejudices and stop that I DON’T FEEL LIKE DANCING - is the 
meaning of these short films. That reminds us that all of us originate from LOVE, with 
GLOW...

Спојувајќи документарец и игран филм, ова дело 
ги отсликува животите на децата кои се обидуваат 
да ги преживеат последиците од војната во Косово, 
продавајќи цигари по улиците. Низ монолозите на 
децата и морничавата позадина на Приштина, филмот 
ги раскажува нивните потресни и тажни приказни за 
сеќавањето, загубата и стравот.

Fusing documentary and fiction, this work depicts the lives 
of children trying to survive the aftermath of war in Kosovo 
by selling cigarettes on the street. Through monologues 
performed by the children against the eerie backdrops of 
Pristina, the film tells their gripping and sad story of memory, 
loss and fear.

Оваа неодамна откриена снимка од финската воена 
историја го прикажува единствениот престој на Адолф 
Хитлер надвор од Германија за време на Втората светска 
војна – да го посети финскиот врховен генерал. Тајните 
архивски снимки, забранети повеќе од 65 години, сега 
може да се видат во овој значаен филмски проект со 
тајни снимки направени од младиот и љубопитен фински 
воен кинематограф Феликс Форсман, додека Хитлер се 
обидувал да го консолидира својот напад врз Русија. 

This recently discovered footage of Finnish wartime history 
records the only time Adolf Hitler ventured outside Germany 
during WWII-- to visit Finland’s top general. The hush-hush, 
archive reels, banned for more than 65 years, are now seen 
in this remarkable secret filming assignment captured by 
young and curious Finnish war cinematographer, Felix Fors-
man, as Hitler was trying to consolidate his Russian invasion.

АСТЕРДОКС  l  ASTERDOCS 

Креативни документарци: БЛИСКО А ДАЛЕЧНО
Creative documentaries: CLOSE AND BEYOND

БЕЗ ЉУБОВ  l  OUT OF LOVE

D: Birgitte Stærmose
S: Peter Asmussen
DoP: Marek Septimus Wieser
E: Anne Østerud
M: Jomi Massage
P: Alphaville Pictures 
 Copenhagen ApS

S/D: Pia Andell
DoP: Felix Forsman, Pekka Uotila
E:  Tuuli Kuittinen 
M:  Pessi Levanto
P:  Of Course My Films

(Doc, 29 mins, Denmark, 2009)
http://www.dfi.dk/

(Doc, 37 mins, Finland, 2010)
http://www.ses.fi/

ГЕРИНГОВОТО ЖЕЗЛО  l  GOERING’S BATON 



Драгата Ана-Марика ни покажува како личното љубовно 
писмо, прочитано од непознати минувачи на смрзнувачки 
зимски ветер на мал фериброд во Амстердам, кај нив 
предизвикува реакции кои го стоплуваат срцето.  
Нивните различни емоции ни покажуваат колку љубовта 
нè интересира и нè поврзува сите нас. Филм за тоа како 
се препознаваме себеси во универзалното чувство  
на љубов и како тоа ги надминува границите  
на едноставен его-документ за загуба на љубовта. 

Dear Anne-Marieke shows us how a personal love letter, 
read out by unknown passengers in the ice cold winter 
wind on a small ferry in Amsterdam, evokes heartwarming 
reactions from them. Their different emotion shows us how 
love interests and connects us all. A film about how we 
recognize ourselves in the universal feeling of love and that 
goes beyond a simple ego document on a love lost.

Овој опсервирачки документарец, кој се одвива на една 
локација во текот на една вечер, нè потсетува  
на делата на Франц Кафка. Мотото на овој филм доаѓа  
од еден извадок од „Карактери: на францускиот есеист  
и моралист Жан де ла Бриер (1645-1696):  
„Градот е поделен на различни општества, кои се 
како повеќе мали републики, со нивни закони, нивни 
употреби, нивни жаргони и нивни зборови за смеење“.

This observational documentary, which takes place on one 
location over the course of one evening, reminds us of the 
works of Franz Kafka. The film’s motto comes from a passage 
in “Caractères”, by the French essayist and moralist Jean de la 
Bruyère (1645-1696): “The city is shared in different societies, 
which are like so many little republics, with their laws, their 
uses, their jargon, and their words for laughing.”

Сиди, 13-годишен Туарег од Сахарската пустина, 
емигирал со фамилијата од Нигер во индустриската 
северна Италија. Неговиот најмлад брат, Алкасум ја 
напуштил Африка. Алкасум си замислува дека неговата 
фамилија ќе стане богата и бела. Во Италија Сиди научил 
да снима со камера и неговите снимки ни ја покажуваат 
интимата на семејниот живот. Неговото филмување 
зазема критична точка кога Алкасум најпосле доаѓа во 
Италија и двајцата браќа ја наоѓаат својата иднина тука.

Sidi, a 13 years old Tuareg from the Sahara desert, emigrated 
with his family from Niger to industrial northern Italy. 
His youngest brother, Alkassoum is left behind in Africa. 
Alkassoum imagines his family in Italy have become rich and 
even white. In Italy Sidi has learned to use a video camera 
and his footage shows us the intimacy of his family life. Sidi’s 
filmaking reaches a critical point when Alkassoum finally 
arrives in Italy and the two brothers face their future in Italy.

Едиствената цел во животот на една енергична стара 
жена е поставувањето на тезга покрај историскиот 
пат за аџилак Камино де Сантјаго. Една навидум 
банална секојдневна работа наскоро се претвора во 
хумористично и шармантно набљудување на важноста на 
целта, посветеноста и традицијата.

A feisty elderly woman’s sole purpose in life appears to be 
setting up an isolated roadside stand along the historic 
Camino de Santiago pilgrim route. A seemingly mundane 
daily task soon evolves into a humorous and charming 
observation on the importance of purpose, commitment 
and tradition.

ДРАГА АНА-МАРИКА  l  LIEVE ANNE-MARIEKE

ПАНДОРА  l  PANDORE ПАТОТ НА МАРИЈА  l  MARIA’S WAY

S/D: Anne-Marieke Graafmans
DoP: Ernst Herstel
E: Leonie Hoever
M: Chris Christodoulou
P: Mike de Zwart  
 & Edwin Goldman

S/D/DoP/P:   
 Fabio Caramaschi
E:  Silvia Caracciolo
M:  Riccardo Cimino

S/D:  Virgil Vernier 
DoP:  Ilan Klipper & V. Vernier
E:  Eulalie Korenfeld
P:  Kazak productions

S/D/E/P:  Anne Milne
DoP:  Julian Krubasik

(Doc, 14 mins, Netherlands, 2010)
http://www.annemariekegraafmans.nl/

(Doc, 40 mins, Italy, 2010)
http://www.fabiocaramaschi.com/

(Doc, 35 mins, France, 2010)
http://www.unifrance.org/

(Doc, 16 mins, Spain/UK, 2009)
http://annemilne.com/

ПАТ НА ТУАРЕГ, ВО ЕДЕН ПРАВЕЦ  l  ONE WAY, A TUAREG JOURNEY



Еден пар среќно си го живее својот добро организиран 
живот. Во една од собите на нивната куќа во 
предградието, двајцата имаат интересно хоби: 
тие посветуваат голем дел од своето време во игра 
и креирање свет од минијатурни возови и смирувачки 
пејзажи. Постепено, двата пејзажа се вкрстуваат; 
минијатурниот свет се заплеткува со реалниот 
и се соочува со своите каприци. Така, Трикленд 
се претвора во ода на животот и љубовта. 

A couple happily lives out its well-ordered existence. In 
one of the rooms of their suburban house the two share a 
curious hobby: they spend a great deal of their time playing 
in and recreating a world of miniature trains and peaceful 
landscapes. Gradually, the two landscapes intersect; the 
miniature world becomes entangled with the real one and 
confronts its whims. Trickland then turns into an ode to life 
and love.

Западногерманскиот терорист Норберт Крехер бил 
уапсен во Стокхолм, на 31 март 1997 година. Тој бил 
водач на група која планирала да ја киднапира шведската 
политичарка Ана-Грета Леијон. Повеќе осомничени биле 
уапсени во деновите што следувале. Една од уапсените 
била поранешната девојка на Крехер, „А“. Ова е нејзината 
приказна... Тусилаго е вид астро-цвет.

West German terrorist Norbert Kröcher was arrested in 
Stockholm on March 31, 1977. He 
was leading a group planning to kidnap Swedish politician 
Anna-Greta Leijon. A number of suspects were arrested in 
the days following. One of the people arrested
was Kröcher’s ex-girlfriend, “A”. This is her story... Tussilago is 
a flower kind of Asterids.

Филмот е приказна за шнајдерките од градот Штип во 
Република Македонија. Шнајдерките во Македонија се 
Пепелашки на глобализираниот свет. 
Текстилната индустрија е во подем во овој регион. 
Шнајдерктие ги опслужуваат своите верни муштери 
како Бенетон, Версаче, Х&М, Ц&А...и тоа многу побрзо 
отколку кинеската конкуренција. Една шнајдерка мора 
да сошие 120 кошули дневно за да заработи месечна 
плата од која живее целата фамилија. А доколку сака 
да купи една кошула кај Бенетон, тогаш мора да работи 
цел месец за неа. Сите жени во Штип се вработени како 
шнајдерки, а за мажите нема работа ни за лек. „Шивачки” 
е еден женски поглед на последиците од глобализацијата 
во нашата земја, која веќе дваесет години минува низ 
процес на транзиција.

This is a story about the seamstresses in small town of 
Stip in Macedonia. The seamstresses in Macedonia are the 
Cinderella’s of a globalized world. The textile industry is 
flourishing there. They attend to their most loyal customers 
like Benetton, Versace, H&M, and do so even faster than 
Chinese competition. A seamstress has to sew 120 shirts 
a day. If she wants to buy one of her shirts at Benetton, 
she would have to work hard for a month. There is full 
employment among the women of Stip, but men there are 
unemployed. The “Seamstresses” shows female gaze onto 
the consequences of globalization in a country that still has 
no “new men”.

ТРИКЛЕНД  l  TRICKLAND ШИВАЧКИТЕ  l  THE SEAMSTRESSES

ТУСИЛАГО  l  TUSSILAGO

S/D/DoP/E:  
 Isabelle Tollenaere
M:  Annelies Van Dinter,  
 Jochem Baelus 
P:  Marc Didden, I. Tollenaere

S/D: Biljana Garvanlieva
DoP: Dimo Popov,  
 Manuel Zimmer
E: André Nier
M:  Robert Rabenalt
P:  Ognen A ntov,  
 Christian Beetz

S/D/Е:  Jonas Odell
DoP:     Per Helin
P:      FilmTecknarna  
     Fiction AB

(Doc, 18 mins, Belgium, 2010) (Doc, 30 mins, Macedonia/Germany, 2010)
http://www.dream.com.mk/ 

http://www.gebrueder-beetz.de/

(Doc, 15 mins, Sweden, 2010)
http://www.filmtecknarna.se/



На воениот карабахски ветеран Јусиф му е здодеано да 
живее како слеп човек и решава да се самоубие, Но, се 
појавува девојка-ангел, претставувајќи се како неговото 
Слепило, го спречува да умре и му докажува дека дури и 
животот на слеп човек има своја убавина. 

A Karabach war veteran – Yusif is bored of living as a blind 
and decides to commit suicide. But a girl-angel appears, 
introduces herself as his Blindness, prevents him from dieing 
and proves him that even for a blind man the life shouldn’t 
lose its loveliness. 

Дејството во филмот се случува во еден ден,на улица и во 
отмениот дел на градот. Августовски припек. Паркиран 
камион со лубеници за продажба. Татко и син земјоделци, 
продаваат. Синот, 15 годишниот Диме се загледува воедно 
девојче кое тука живее, 14 годишната Ели. Помеѓу нив се 
раѓа симпатија, прелет на срамежливи погледи, збунета 
прва средба. Флуидот раѓа првовљубено кревко жарче...

The action takes place in one day, on the street and in the 
fancy part of the town. It is a hot day in August. There is a 
truck parked with watermelons for sale. A father and his son, 
both farmers, are selling the watermelons. The son, 15-year-
old Dime, glares at a girl who lives here, the 14-year-old Eli. 
They grow to like each other, exchange shy glances, their first 
meeting is puzzling. The fluid creates a frail glow of first love... 

Гледаме како поминува секојдневниот живот. 
Камерата полека се повлекува во дневната соба 
и таму откриваме...

We see how daily life passes by. 
The camera slowly pulls back in to the living room, 
and there we discover....

Кога Алекс, малото дете на Миха, дома носи болен  
гулаб, оваа ситуација предизвикува нови конфликти  
меѓу таткото и синот, но исто така и можно „помирување“ 
кое на Миха особено му е потребно.

When Mihaes’ little boy Alex brings home a sick dove,  
this causes new conflicts between father and son,  
but also a possible “reconciliation” that Mihaes  
needs very much.

ГЛОБАЛНА ФИКЦИЈА  l  GLOBAL FICTION

Кратки играни филмови: ЉУБОВ И ОТУЃЕНОСТ
Short fiction: LOVE AND ALIENATION

ЕДЕН ЧЕКОР  l  ONE STEP ЗБОГУМ, КОМШИЈА  l  GOODBYE NEIGHBOR

ЖАРЧЕ  l  GLOW КАФЕЗОТ  l  THE CAGE

D: Fariz Ahmedov  
& Nargiz Bagirzade

S: Alina Abdullayeva,  
N. Baghirzade

DoP: Tariverdi Tariverdiyev
M: Rauf Aliyev
P: Rashad Gasimov,  

F. Ahmedov
C: Gulzar Gurbanova,  

Parviz Mammadrzayev,  
Narmina Karimova

D/P: Robbert-Jan Vos

D: Tomislav Aleksov
S: Ognen and Velko  

Nedelkovski
DoP: Nenad Boroevic
E: Misko Cunihin
M: Nikola Kodjabashia
C: Salaetin Bilal,  

Toni Mihajlovski,  
Vesna Dimitrovska,  
Tijana Istocki, Nikola Kolev

P: Ivo Antov

D: Adrian Sitaru
DOP: Adrian Silisteanu
E: Andrei Gorgan 
C: Adrian Titieni,  

Clara Vodă,  
Vlad Vodă 

P: Monica Lazurean-Gorgan

(Fict, 23 mins, 2009, Azerbaijan)
http://www.afc.az/eng/

(Fict, 5 mins, Netherlands, 2009)
http://dwarv.com/

(Fict, 15 mins, Macedonia, 2011)
http://www.nasemaalo.com/

(Fict, 17 mins, 2009, Romania)
http://www.4prooffilm.ro/films-cage.html



Некаде во воената зона. Тројца стационирани војници 
се обидуваат да си го одвлечат вниманието од 
секојдневниот воен живот. На едниот од нив в очи му 
паѓа една локална девојка. Другарите ја следат...

Somewhere in a warzone. Three young stationed soldiers 
try to distract themselves from everyday wartime existence. 
One of them takes notice of a local girl. 
The comrades follow her...

Базиран на вистинска приказна, филмот ја раскажува 
приказната на Амир Агеб, имигрант од Судан, 
кој е депортиран од аеродромот во Франкфурт 
во 1999 година.

Based on a true story, the film tells the story 
of Aamir Ageeb, an immigrant from Sudan, 
who deported from Frankfurt Airport in 1999.

Кога г-ѓа Станка Атанасова, стара и болна жена, влегува 
во својата зграда, гледа дека лифтот не работи. Станка 
мора да оди по скалите за да стигне до деветтиот кат и 
она што за сите нас е едноставна работа, за неа станува 
вистински предизвик. 

When Mrs. Stanka Atanasova, an elderly and sick woman, 
enters her block of flats, she discovers that the elevator is 
out of order. Stanka must use the stairs to get to the ninth 
floor, and what for most of us is a simple task, becomes a 
challenge for her. 

Гледаме како поминува секојдневниот живот. 
Камерата полека се повлекува во дневната соба 
и таму откриваме...

Passion is a film about a middle-aged, 
married couple and their search 
for what used to be.

НЕ МИ СЕ ТАНЦУВА  l  DON’T FEEL LIKE DANCING СТАНКА СИ ОДИ ДОМА  l  STANKA GOES HOME

ПАТУВАЊЕ БЕЗ ВРАЌАЊЕ  l  JOURNEY OF NO RETURN СТРАСТ  l  PASSION

D: Joachim Dollhopf  
& Evi Goldbrunner

S: Robby Dannenberg,  
J. Dollhopf & E. Goldbrunner

DoP: Gregor Schonfelder
E: Kai Minierski
M: Johannes Heidingsfelder 
C: Vesela Kazakova,  

Antonio Wannek
P: Holger Lochau

D: Maya Vitkova
DoP: Krum Rodriguez
C: Reni Yoncheva,  

Vasil Dimitrov,  
Yordan Bikov

P: Viktoria Films

S/D/E:  Güclü Yaman
DoP:  Susanne Dzeik,  

Ben Mergelsberg
C:  Aljoscha Zinflou,  

Christian Wewerka,  
Marcel Miller

P: G.  Yaman

D/S/E:  Gunhild Enger  
    & Marius Ektvedt

DoP: Jon Gaute Espevold
M:  Gunnar Mathiason
C:  Unni Rygh,  

Arild Svensgam
P:  Neaco Media

(Fict, 7 mins, Germany, 2008)
http://www.dont-dance.com/

(Fict, 15 mins, Bulgaria, 2010)
http://stankagoeshome.blog.com/

(Fict, 20 mins, 2010, Turkey/DE)
http://www.journeyofnoreturn.com/

(Fict, 13 mins, 2008, Norway)



Деликатна приказна за љубовта, виното, времето 
за капење и како никогаш да не заборавите каде 
сте го оставиле гуменото пајче, раскажана низ 
експерименталната опојна 2Д анимација.

A delicate tale of love, wine, bath time and never forgetting 
where you left your rubber ducky told through experimental 
morphing 2D animation.

Ова е краток анимиран филм кој раскажува приказна 
за еден човек кој решава да не учествува во општеството. 
Тој станува набљудувач кој ја препознава преголемата 
моќ на природата и повеќе не е импресиониран 
од смртта. 

This is an animated short film telling the story of a man who 
opts out of society. He becomes a longing observer who 
recognizes the overwhelming power of nature and is no 
longer impressed by death.

Животот на Питер поминал истовремено во фасцинација 
и во страв од неговата забрзана перцепција на времето 
кога стареел. Како што се приближува кон крајот на 
животот, неговиот интерес станува опсесија и тој презема 
сè поекстремни мерки за да го контролира и да го 
измери забрзувачкото темпо на времето.

Peter’s life has been spent in both fascination and fear of his 
quickening perception of time with age. As he nears the end 
of his days, his interest turns to obsession and he undertakes 
progressively extreme measures to control and counter 
times increasing pace. 

Ликот се ослободува од својата бујна фантазија за да ја 
освои жената од своите соништа.

A character unshackles himself from the workings of his wild 
imagination in order to win over the woman of his dreams.

Невозможна задача на една баба која се обидува да 
сплете џемпер за чудно суштество на кое постојано му 
растат нови раце.

The impossible task of a grandmother who is trying 
to knit a pullover for a strange creature who keeps 
on growing new arms.

Маѓепсништво наспроти храброст... 
Мрачна фантастична приказна која се случува во 
царството на класичните бајки на Браќата Грим.

Witchcraft versus bravery... 
A dark fantasy tale set in the realm of Brothers’ Grim 
classic fairytale.

АНИМАК  l  ANIMAC

Анимирани филмови
Animated films

ВЕНДИ-МОМАТА  l  THE WENDY-LADY ПАРАДА  l  PARADE

ИЗЛЕГУВАШ  l  YOU’RE OUT ТАТКОВИНА  l  HOMELAND

ИГЛМАНОВИОТ ЕЛЕН  l  THE EAGLEMAN STAG ХАНСЕЛ И ГРЕТЕЛ: вистинската приказна  l  HANSEL & GRETEL: the true story

S/D/A/P: Amy Alexander
M:  Jim Griffiths

S/D/E:  Pierre-Emmanuel Lyet
M:  Mathieu Balanant
A:  Jean-Yves Castillon  

& P. E. Lyet
P:  Doncvoilà

S/D:  Max Liebich
DoP:  Anselm Hartmann
E:  Roland Stoettinger
A:  Sophie Liebich
P:  M. Liebich / A. Hartmann  

/ Filmacademy Vienna

S/D/DoP/E:  Juan de Dios Marfil
M:  Javier Marfil 
P:  Hanka Trestíková/FAMU 

S/D/DoP/E/A: Mikey Please
M: Benedict Please
P: The Royal College of Art
C: David Cann, Tony Guilfoyle

D: Goce Cvetanovski 
S: Aleksandar Eftimov  

& G. Cvetanovski
M: Oliver Josifovski 
A: Benjamin Hotton,  

Romain Bemer
P:  Makedonska krepost

(Ani, 4 mins, Australia, 2010)
http://www.itwillallbeokay.com/

 (Ani, 7 mins, 2009, France)
http://www.doncvoila.net/

(Ani, 6 mins, Austria, 2010)
http://www.youreout.org/

(Ani, 6 mins, Spain/Czech Republic, 2010)
www.famu.cz

(Ani, 9 mins, UK, 2010)
http://mikeyplease.co.uk/

(Ani, 13 mins, Macedonia, 201О)
http://www.hanselgretelfilm.com/



Осамена жена ја посетува својата бремена сосетка.
A lonely woman visits her pregnant neighbor.

По падот, една штипка завршува под балконот, каде што, со текот на времето, општествената заедница 
на сите паднати членови напредува. И покрај богатиот социјален живот, сите штипки го делат истиот 
сон – да се вратат на жицата. 
After the fall, a clothes-peg ends up under the balcony where, in time, a social community of all fallen members 
has flourished. In spite of a rich social life, all clothes-pegs share the same dream - to return back on the line.

Автомобилот „Застава 101“ беше еден од симболите на социјализмот и на Југославија, земјата која 
беше уништена во војна. Многу години подоцна во независна Хрватска, татко и син одат на патување 
со нивниот стар бившо-југословенски автомобил „Застава 101“. Понекогаш тешко е да се каже збогум. 
Збогум на луѓето и нештата што ги сакале и на бившата држава во којашто живееле.
A “Zastava 101” car was one of the symbols of socialism and Yugoslavia, the country which was destroyed in 
war. Many years later in the independent Croatia father and son are going on a trip in their old ex-Yugoslav car 
- Zastava 101. Sometimes it’s hard to say goodbye. Goodbye to people and things they loved, and the 
ex- country in that they lived. 

Рано наутро едно римско малцинско семејство од периферијата на европската метропола оди до 
градскиот отпад, бидејќи започнува нов ден за рециклирање.
Early in the morning Roma minority family from the periphery of the European metropolis is going to the city 
dump because a new day for recycling has started.

Неочекувано доцниот почеток на нејзиното утро ги растура сите планови на Марија за нејзиниот 
роденден... Кога нејзината ќерка се појавува во станот, таа носи изненадувачки подарок – кученце на 
кое му треба нов дом. Ова предизвикува тензија и на крај резултира со кавга помеѓу Марија и нејзиниот 
сопруг. 
An unexpectedly late start to her morning throws all of Marija’s plans for her birthday into disarray… When 
her daughter calls to the apartment, she brings a surprise present – a puppy looking for a new home. This in 
turn triggers tension, and ultimately results in a fight between Marija and her husband. 

Ова е краток документарен филм за врските меѓу десно ориентираните нарко-
паравоени единици и Колумбиската држава. Користејќи го случајот на Сукре, држава 
на карипскиот брег, филмот покажува колку се, всушност, длабоки овие врски. 
This is a short documentary about the links between right-wing narco-paramilitaries and 
the Colombian state. Using the case of Sucre, a state on the Caribbean coast, the film 
demonstrates how deep those connections really are.

Жена во црна бурка седи пред плоча со морски рак. 
A woman in a black burka sits in front of a plate with a lobster. 

Добитници на Едноминутниот филмски и видео фестивал во Арау (Швајцарија)
Winners of One Minute Film & Video Festival Aarau (Switzerland)                                                                        http://www.oneminutes.ch/

Еден филм со времетраење од 60 секунди е ограничен само во временската димензија, зашто на креативното 
истражување и широчината на експерименталните можности се поставени само неколку граници, ако воопшто 
и ги има. Навистина, многу често оваа екстремна форма на краток филм е одличен извор и инспиративнa 
платформа за многу концентрирани, креативни и извонредни дела.
A Film of 60 seconds duration is only limited in the dimension of time, because to the creative Exploration and the 
wideness of experimental possibilities are set only a few bounderies, if any. Indeed, very often this extreme Form of 
short Film is a great source and inspirational platform for very concentrated, creative and extraordinary works.

Category Fiction/Documentary:
ТАА ВОЛК SHE WOLF  
(CH, 2010, D: Riccardo Bernasconi)

Category Art and Experimental:
КАЖИ МИ КОГА TELL ME WHEN  
(UK, 2010, d: Bob Levene)

Category Animation:
ЗООПРАКСИСКОП ITFS ZOOPRAXISCOPE  
(D, 2010, D: Johannes Schiehsl)

Category Best Argovian Film:
DRECK WEG  
(CH, 2010, D: Corinne Hasler)

Category Best SchoolFilm:
ЧАДОР ФИЛМ UMBRELLA FILM  
(CH, 2010, D: Tobias Eichelberger)

Audience award:
LA MINUTE VÉGÉTARIENNE  
(CH, 2010, D: Cyril Delachaux)

Category U20:
KNAPP DANEBEN  
(CH, 2010, D: Nando Erne)

МУВИЛЕНД  l  MOVIELAND

Современи кратки филмови од Хрватска
Contemporary short films from Croatia

MERRY-DIONS

Филмови од различни меридијани
Films from various meridians

ЖОЛТА МЕСЕЧИНА  l  YELLOW MOON          (Fict, 17 mins, Croatia, 2010)     http://www.propelerfilm.com/ 10 ГОДИНИ  l  10 YEARS          (Doc, 22 mins, USA/Colombia, 2007)     http://english.10yearscolombia.com/

ПОД ЖИЦАТА  l  UNDERLINE          (Ani, 6 mins, Croatia, 2010) TO BE OUTSIDE SOMETHING IS ALWAYS TO BE INSIDE SOMETHING ELSE           ((Fict, 4 mins, Netherlands/Greece, 2008)

РАЗДЕЛБА  l  FAREWELL           (Fict, 12 mins, Croatia, 2008)     http://www.irenaskoric.com/

РЕЦИКЛИРАЊЕ  l  RECYCLING          (Fict, 15 mins, Croatia, 2010)     http://www.istvancic.com/

СРЕЌЕН РОДЕНДЕН, МАРИЈА  l  HAPPY BIRTHDAY, MARIJA      (Fict, 15 mins, Croatia, 2010)

S/D: Zvonimir Juric
DoP: Jakov Lerotic
E: Vladimir Gojun
C:  Lana Baric, Marija Skaricic
P:  Boris T. Matic, Lana Ujdur

D:  Trevor Martin
S:  Julian Roberts, T. Martin
DoP:  Sean Mattison
E:  Eugene Weis

D:  Ivan Klepac  
& Slave Lukarov

D/S/DoP/E/C:   Maria Zervou

S/D:  Irena Skoric
DoP:  Bojana Burnac
E:  Borna Buljevic
M:  Pere Istvancic 
C:  Ivan Brkic, Asim Ugljen

D:  Branko Istvancic
S:  Edi Muzina
DoP:  Bojana Burnac
E:  Veljko Segaric
M:  Semir Hasic Sammy 
C:  Slaven Knezovic, Ana Maras, Asim Ugljen
P:  Boris T. Matic

D:  Ivana Skrabalo 
S:  Jasna Žmak, I. Skrabalo
DoP:  Marko Brdar 
C:  Jagoda Kaloper Tajder, Mustafa 

Nadarevic, Dijana Vidusin 
P:  Tiha Klara Gudac 



МЕЃУНАРОДНА 
НАГРАДА АСТЕР 
ЗА ВРВНИ ДОСТИГНУВАЊА 
ВО АВТОРСКИОТ ФИЛМ

ЛАИЛА ПАКАЛНИНА (родена во 
1962 година во Лиепаја, Латвија) има 
импресивна филмска кариера. Студирала 
на Московскиот филмски институт и 
на Московскиот универзитет. Уште од 
нејзиниот прв филм произлегуваат 
софистицираните слики, нео-
реалистичниот шарм, реконструктивниот 
„документарен“ пристап и иронијата. 
Пакалнина има режирано и напишано 
многу кратки филмови и документарци, 
кои, покрај останатите филмски фестивали, 
се прикажувани и на Канскиот и на 
Венецијанскиот фестивал. Привлечните 
филмови на Пакалнина зашеметуват 
со својата визуелност и колоритност. 
Нејзините приказни се често водени со 
суптилна иронија и силен симболизам. 
Најважното нешто во еден филм за неа е 
атмосферата. Токму затоа обожува долги 
кадри кои прво го оформуваат амбиентот, 
а потоа им дозволуваат на луѓето да се 
смират и да престанат да брзаат. Уште една 
особено забележлива одлика во делата на 
Пакалнина е фокусот кон малите нешта. 
Нејзината философија е дека целата вистина 
за човековиот живот лежи во деталите

INTERNATIONAL 
ASTER  AWARD 
FOR HIGH ACHIEVEMENTS 
IN AUTEUR FILM

LAILA PAKALNINA (born in 1962 in Liepaja, 
Latvia) has made an impressive career 
in film. She studied at the Moscow Film 
Institute and the Moscow University. From 
her first feature film revealed sophisticated 
images, neo-realistic charm, reconstructive 
“documentary” approach and irony. Pakalnina 
has directed and written many short films and 
documentaries, which have been showcased 
at the Cannes and Venice film festivals, 
among others. Pakalnina’s compelling films 
are stunning to watch as they are so visual 
and colorful. Her stories are often carried 
on with gentle irony and strong symbolism. 
For her the most important thing in a film is 
the atmosphere. That is why she likes long 
takes to first establish the ambiance and to 
allow people to calm down and stop rushing. 
Another thing very noticeable in Laila’s 
works is the focus on small things. It is her 
philosophy that all the truth about life lies in 
the details. 

Filmography:

2010 ON RUBIK’S ROAD, doc
2009 SILENCE, short
2008 THREE MAN AND A FISH POND, doc
2008 STONES, short
2007 FIRE, short
2006 THEODORE, doc
2006 THE HOSTAGE, feature
2006 WATER, short
2004 DREAM LAND, doc
2004 THE BUS, doc
2004 IT’LL BE FINE, doc
2003 THE PYTHON, feature
2002 MARTINS, doc
2001 PAPA GENA, doc

2000 WAKE UP, doc
1998 THE SHOE, feature
1997 THE OAK, doc
1995 UBANS, doc
1995 THE MAIL, doc
1994 THE FERRY, doc
1993 THE CHURCH, doc
1992 ANNA’S CHRISTMAS, short
1991 THE PILGRIMAGE, doc
1991 THE LINEN, doc
1991 THE DOME, doc
1990 CHOICE, doc
1988 AND, doc



СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАНИЕ 
ЗА ВИСОКИ ДОСТИГНУВАЊА 
ВО ФИЛМСКАТА 
И ДРАМСКАТА УМЕТНОСТ

САЛАЕТИН БИЛАЛ (роден 1942 во Скопје, 
Македонија) е филмски, телевизиски 
и театарски актер кој академското 
образование го стекнува на Драмскиот 
конзерваториум во Истанбул. Еден од 
ретките актери кои играат на турски, 
македонски, албански и на други јазици. 
До пензионирањето е постојан член на 
ансамблот на Турскиот театар во Скопје. 
Како актер гостувал во проекти изведувани 
и прикажувани низ повеќе градови во 
Европа. За своето актерско умеење е 
наградуван како најдобар артист на 
Театарските игри „Војдан Чернодрински”, 
двапати бил добитник на наградата што ја 
доделува ревијата „Екран” – прогласуван 
за Актер на годината, а е добитник и на 
општествените признанија 13 Ноември и 
11 Октомври. Со својата впечатлива игра се 
истакнал во филмовите на Џон Мур, Озер 
Кизилтан, Милчо Манчевски, Столе Попов, 
Димитрие Османли и др. 

HONORARY AWARD 
FOR HIGH ACHIEVEMENTS 
IN FILM 
AND DRAMATIC ARTS

SALAETIN BILAL (born in 1942 in Skopje, 
Macedonia) is a film, television and theater 
actor who studied at the Drama Conservatory 
in Istanbul. One of the few actors who play 
in Turkish, Macedonian, Albanian and other 
languages. Until his retirement he was a 
permanent member of the ensemble of 
Turkish Theatre in Skopje. As an actor he 
participated in projects performed and 
shown in many cities across Europe. For his 
acting skills he has been awarded the best 
actor at the “Vojdan Chernodrinski” theater 
festival, twice winner of the award given by 
the magazine “Ekran” – an 
actor of the year, and won the 
awards “13 November” and “11 
October” as well. He has some 
impressive roles in the films 
of John Moore, Ozer Kiziltan, 
Milcho Manchevski, Stole 
Popov, Dimitrie Osmanli and 
others.



СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАНИЕ 
ЗА ВИСОКИ ДОСТИГНУВАЊА 
ВО ФИЛМСКАТА 
И ТВ УМЕТНОСТ

ТИМОТИ БАЈФОРД (роден 1941 во Солзбери, 
Англија) е филмски и телевизиски режисер 
кој со драмско образование се здобива во 
Лондон. Во својата рана творечка фаза работел 
во Ројал Шекспир Компани и во Би-Би-Си. Од 
неговиот режисерски опус се издвојуваат 
повеќе циклуси документарни филмови, 
играни проекти и серии за деца. Еден од 
ретките Англичани кој совршено ги совладал 
балканските јазици. Ги има режирано: СИН 
ПЕТАР, САКАМ ДА СУМ ЗАБАВУВАЧ, БАБИНО 
ВНУЧЕ; ПОЛЕТАРЕЦ, НЕДЕЛЕН ЗАБАВНИК и др. 
Соработувал со Белградската и Сараевската 
телевизија. Добитник е на наградите на 
Британската академија за филм и ТВ, на Prix 
Jeunesse во Минхен, а ја создал и најгледаната 
мамутска серија за млади на територијата на 
екс-Југославија, НЕВЕН. Напишал три книги и е 
автор на една изложба на фотографии.

HONORARY AWARD 
FOR HIGH ACHIEVEMENTS 
IN FILM 
AND TV ARTS

TIMOTHY BYFORD (born in 1941 in Salisbury, 
UK) is a film and television director who 
studied drama in London. In his early creative 
phase he worked at the Royal Shakespeare 
Company and the BBC. His directing projects 
include many cycles of documentaries, 
feature films and children’s series. One of 
the few British who has perfectly mastered 
the Balkan languages. He has 
directed: BLUE PETER, I WANT TO BE 
A SHOWJUMPER, GRANNY’S BOY, 
FLEDGLING, SUNDAY MAGAZINE 
and others. He collaborated with the 
Belgrade and Sarajevo television. 
He has won awards of the British 
Academy of Film and TV, the Prix 
Jeunesse in Munich, and has created 
the most popular children’s program 
in former-Yugoslavia, MARIGOLD. He 
is an author of three books and an 
exhibition of photographs.



ПОСВЕТИ  l  TRIBUTES

Најновиот филм на Лаила Пакалнина
The last film of Laila Pakalnina

Ако целиот свет може да биде одразен во една капка роса (а, може!), тогаш зошто да не може 
да го собере и на една велосипедска патека во Латвија? Филм за светот што оди, трча, седи, 
вози, лета. И паѓа. За светот што живее. Пакалнина прикажува еден живописен портрет на 
латвиската независност, документирајќи анонимни велосипедисти на Рубиковиот пат кои 
патуваат по траектории само ним познати.

If the entire world can be reflected in a single drop of dew (and it can!), then why couldn’t it fit 
onto a single bicycle road in Latvia? A film about a world that walks, runs, crawls, sits, rides, flies. 
And falls. A world alive. Pakalnina presents a vivid portrait of Latvian independence, documenting 
anonymous bike riders on Rubik’s Road, traveling trajectories only known to them.

Дигањето тегови не е хоби за 73-годишниот Бил Мек Фадиен – тоа е начин на живот.  
На шампионот на Странрер во дигање тегови му претстои борба за шампион на светот... 
Bench Pressing isn’t a hobby for 73 year old Bill McFadyen – it’s a way of life.  
Stranraer’s very own bench press champion is on a quest to be the best in the world...

Ова е интересна приказна за 92-годишната баба на авторот на филмот 
и ќерката која се грижи за неа.

This is an engaging story about the filmmaker’s 92 year old grandmother,  
and the daughter who cares for her. 

Откривање на заплетканите социјални врски коишто функционираат во заедницата на работници 
со тешкотии во учењето, кои прават неколку видови органски лебови и секојдневно ги 
разнесуваат низ продавниците во Единбург. 

Revealing intricate social relationships that operate in a community of workers with learning disabilities 
making a variety of organic breads for daily delivery to shops in Edinburgh. 

+10 кратки класични и модерни филмски изненадувања
+10 short classical and modern film surprises

НА РУБИКОВИОТ ПАТ  l  ON RUBIK’S ROAD 

МА БАР  l  MA BAR

ИРЕНЕ  l  IRENE

ПЕКАРИ  l  BREADMAKERS

S/D:  Laila Pakalnina
DoP:  Uldis Jancis
E:  Kaspar Kallas
P:  Hargla Company

D:  Adrian McDowall  
& Finlay Pretsell 

DoP:  Blair Scott/Filip Sycynski
M:  Matthew Aldworth
E:  Mark Jenkins
P:  Imagine Pictures

D: Lindsay Goodall  
(La Belle Allee)

P:  Kat Hebden  
(Blindside Productions)

DoP: Lindsay Goodall
M: Daniel Padden
E: Fiona Cairns
Ex. P: Noe Mendelle  

& Sonja Henrici

D/E: Yasmin Fedda
DoP:  Veera Lehto
Co-ordinator:  Sonja Henrici
Ex. P:  Noe Mendelle
P:  Robin Mitchell

(Doc, 30 mins, Latvia, 2010)
http://www.latfilma.lv/

(Doc, 12 mins, Scotland – UK, 2008)

(Doc, 10 mins, Scotland – UK, 2008)

(Doc, 10 mins, Scotland – UK, 2007)

Фокус на Шкотскиот документарен институт  l  Scottish Documentary Institute focus




