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.

S h a d ow Fe st iv a
l

L e ze rsa a n b i edi n g

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.

G ro e n e A m ste rd
am m e r

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.

Programma zaterdag 25 november
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Programma zondag 26 november

Het Shadow Festival

Melkweg

14:00 Een lezing door Sean Langan (UK)

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

dosis ironie, persoonlijke overtuiging en een onverza-

Sean Langan gaat aan de hand van ruw ﬁlmmateriaal uit
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16:00 Silence II (Cisza II) 9 min
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Anna Skorupa (Poland), Marcin Sauter (Poland) and
Magdalena Kowalczyk (Poland)

19 :30 The Lottery of the Sea 179 min
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