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Documentary film

14:00   Een lezing door Sean Langan (UK) 

Sean Langan gaat aan de hand van ruw filmmateriaal uit 

Afghanistan, net door hem gedraaid en nog warm uit 

de camera, nader in op zijn ervaringen als filmmaker. 

16:00   Silence II (Cisza II) 9 min

Anna Skorupa (Poland), Marcin Sauter (Poland) and 

Magdalena Kowalczyk (Poland)

In deze drie korte films van studenten aan de Andrzej 

Wajda Master School of Film Direction, worden we ge-

trakteerd op visuele “haiku’s” van hoogste de kwaliteit. 

A Jew In the Water (Un Juif à La Mer) 65 min 

Yolanda Zauberman (France)

In “A Jew in the Water” maken we vanuit het perspec-

tief van een Libanese man een intieme reis naar de 

geschiedenis van het Midden-Oosten. De film is een ode 

aan de kunst van het vertellen van verhalen. 

19 :30   The Lottery of the Sea 179 min  

Allan Sekula (USA)

“The Lottery of the Sea” is een panoramisch avontuur 

van een filmmaker die gewapend is met een gezonde 

Het Shadow Festival (bekend om zijn experimentele documentaires) verzorgt ism de Groene 

Amsterdammer een speciale lezersaanbieding waarbij de beroemde Britse journalist Sean 

Langan de verbindende schakel vormt. Zie www.shadowfestival.nl voor meer info over Langan.

Op zaterdag 25 november organiseert de Groene Amsterdammer het debat Afghanistan 

en de onafhankelijke journalist over de mogelijkheden en onmogelijkheden van journalistiek 

werk in Afghanistan en de consequenties daarvan voor de meningsvorming in samenleving 

en politiek. 

Op zondag 26 november houdt Langan tijdens het Shadow Festival een twee uur durende 

lezing waarbij zijn filmwerk en ervaringen centraal staan. Na de lezing toont het Shadow 

Festival een drietal films die op de thematiek aansluiten. 

14 :30–17:30  

Afghanistan en de onafhankelijke journalist 

Sean Langan (o.a.: BBC, CH4, etc.), Tom Kleijn (NOVA, 

Emmy-winnaar), Joeri Boom (De Groene Amsterdammer), 

Vik Franke (filmmaker, “09.11 Zulu, onze commando’s aan 

het werk in Uruzgan”), Overste Nico van der Zee, Hoofd 

Voorlichting Landmacht, Bert Bakker (d66, ov), 

Bert Koenders (PvdA, ov). 

Programma zaterdag 25 november  De Groene Amsterdammer   Kleine Zaal, Bellevue

Programma zondag 26 november  Het Shadow Festival   Melkweg

Een debat over de mogelijkheden en onmogelijk-

heden van journalistiek werk in Afghanistan en de 

consequenties daarvan voor de meningsvorming in 

samenleving en politiek. Vragen als: wat betekent 

“embedded” zijn voor de kwaliteit van de verslag-

geving? Is een journalist beter af als hij zich aan alle 

officiële kanalen onttrekt – of komt hij dan niet, waar 

hij zijn moet? 

Toegang gratis Kaarten te bestellen 

via groene@groene.nl. Het debat is live te volgen op 

www.groene.nl. Gesponsord door XS4ALL.

dosis ironie, persoonlijke overtuiging en een onverza-

digbare nieuwsgierigheid naar alles om hem heen – van 

mensen tot machtsstructuren.

Toegangsprijs 10 euro voor het hele 

programma. Voor meer informatie en reserveringen 

stuur een email naar info@shadowfestival.nl of kijk 

op www.shadowfestival.nl
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