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TIEN DAGEN FOTO EN FILM OP IJBURG
Vrijdag 25 mei begint het eerste IJburg Fot Film Festival, IJFFF.
Tien dagen met foto’s en films van fotografen en filmmakers
naar wie de straten op IJburg zijn vernoemd, zoals Aart Klein, Ed
van der Elsken, Cas Oorthuys, Bert Haanstra, Ben van Meerendonk,
Johan van der Keuken, Eva Besnyö, Jan Vrijman e.a.
De Diemerparklaan 71 (tramlijn 26, halte Diemerparklaan) is tien
dagen lang het festivalhart dat het IJFFF doet kloppen. Huidige
fotografen en filmmakers presenteren daar hun werk. Een
programma met lezingen, film- en fotoavonden, educatiemiddagen, een fotowandeling, een rijdende en een openluchtbioscoop
maakt het haveneiland op IJburg eind mei tot een waar foto- en
filmeiland.
‘

IJFFF 2012

L I K E Y O U’ is het festivalthema van 2012. Zoals jij ben ik. I like
you. We like you! Door deze bril laat IJFFF het werk van oude en
nieuwe meesters zien en presenteren de makers van nu hun
eigen werk. Initiatiefnemers van IJFFF zijn Kristen Denkers en
Jeroen van Kemenade. Samen met vele enthousiaste vrijwilligers hebben zij het eerste IJFFF opgezet.

COLOFON

De IJFFF Festivalkrant is een bijlage van De Brugkrant.
Ontwerp: Joost Verhaak, Fieldtrip Amsterdam en Bas Jonkers.
Tekst: Mieke Plaschek
IJFFF is een initiatief van Kristen Denkers en Jeroen van
Kemenade en mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele
vrijwilligers.
Met dank aan: Inger Aten, Julia Roeselers, Ruth Visser, Ester
Bullens, Joost Verhaak, Bas Jonkers, Linda Bais, Arand Hovakiamian, Nick Kidman, Mieke Plaschek, Martijn van den Dobbelsteen,
Minke Nelissen, Lidewij Lenders, Ole Kerpel, Sanne Beijen, Hella
Masuger, Joris Vermeulen, Floor Michels, Leon Schutte, Houk van
Lier, Ernst Boskamp, Daniëlle Doeve, Kaspar Planting, Martha de
Meij, Rien Zwaan, Igmar de Haan, Rob Stoop, Paul Rijnders, Tom
Schrooten, Berend van Eerde, Feiko Koster, Ellen Weers, Onno
Planting en vele anderen die wij tegen kwamen tijdens het maken
van IJFFF 2012.

FESTIVALHART ACTIVITEITEN

BUITENTENTOONSTELLING
WANDELING OUDE MEESTERS

VR 25 mei t/m Zo 3 juni
Gratis toegang

De buitententoonstelling is de
verwezenlijking van het idee waardoor
het IJFFF is ontstaan. Een eerbetoon
aan de fotografen en filmmakers die hun
naam gaven aan de vele straten op het
Haveneiland. Woningen en bedrijven in
deze straten leenden ons een stuk van hun
uitzicht om werk van de oude meesters
tentoon te stellen. Wandel langs de
festivalroute en ontdek zelf wie er schuil
gaan achter de straatnamen.
BLIJVEND AANDENKEN
AART KLEINHOF

Vr 25 mei t/m Zo 3 juni
Locatie: Aart Kleinhof

Iedere festival editie schenkt IJFFF
een blijvend aandenken aan één van de
naamgevers in de straat van de kunstenaar.
Dit jaar is dat een werk van Aart Klein
(1909-2001) dat in het Aart Kleinhof
wordt geplaatst. Het blijvend aandenken
is mogelijk gemaakt door Rotary Club
Amsterdam Blauw.
INSTAGRAM IJFFF-WALK

Ma 28 mei 14.00 – 17.00 uur
Start bij N.A.P. Krijn Taconiskade
Gratis deelname
De IJFFF-walk is een wandeling voor
iedereen die van fotograferen houdt en een
smartphone heeft met Instagram.
We lopen door het festivalgebied om
mooie, bijzondere plaatjes te maken.
Tijdens de wandeling ben je actief aan het
fotograferen, leer je andere Instagrammers kennen en zie je IJburg op een
andere manier. We delen de foto’s meteen
via Instagram met elkaar en met de rest
van de wereld. Na afloop bekijken we het
eindresultaat op groot scherm in het Festivalhart aan de Diemerparklaan. Fotografe

OPENING IJFFF

Vr 25 mei / 19.30 tot 21.45 uur
Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71

De eerste editie van IJFFF wordt feestelijk geopend. Iedereen is welkom om te
genieten van mooie filmliedjes die Sandra
van der Meer voor ons zingt. Om als eerste
de binnententoonstelling L I K E Y O U
en de George Sliekerbus te zien. Om met
ons te dansen op plaatjes die dj Michel de
Grote draait en het glas te heffen op zoveel
moois! Komt allen!
TALKSHOW OVER FOTOGRAFEN
EN FOTOGRAFIE LARS BOERING
EN ROEL SANDVOORT

Za 26 mei 20.00 tot 22.30 uur
Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
Prijs: €5,-

Lars Boering (directeur Fotografen Federatie)
is op bevlogen wijze op allerlei terreinen
binnen de fotografie actief. Roel Sandvoort
is o.a. oprichter en directielid van fotobureau
Hollandse Hoogte. Gezamenlijk hosten zij een
boeiend avondprogramma waarin zij hun visie
en ideeën over de fotografie in Nederland met
ons zullen delen.
BOEKENMARKT

Zo 27 mei en Ma 28 mei
van 11.00 tot 16.00 uur
Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
Gratis toegang
Snuffel op deze film- en fotoboekenmarkt in
de uitgebreide collectie met boeken van o.a.
Schilt Publishing en fotoboeken van de oude
meesters.

KINDERFOTOWORKSHOP
L I K E Y O U - MINI ME

Zo 27 mei / 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
Prijs: €5,-

Neem zelf een camera mee en wordt
fotograaf voor een middag. Deze middag
gaat Ester Bullens met kinderen aan de
slag en foto’s maken. Terwijl de rest van
de familie naar kunst op IJFFF kijkt maken
zij de mooiste foto’s! (leeftijd 4 t/m 8 jaar).
Ester Bullens studeerde Photographic
Studies in Leiden en werkte o.a. voor
Cinekid en World Press Photo.
FILMAVOND DOCUMENTAIREMAKER FRANS BROMET

Zo 27 mei van 19.30 tot 22.30 uurLocatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
Prijs: €7,50

In ‘Studio Bromet’ in Ilpendam organiseert
documentairemaker Frans Bromet regelmatig filmavonden waarin hij over zijn werk
vertelt aan de hand van films en fragmenten. Voor de gelegenheid wordt er ook een
filmavond op IJFFF georganiseerd.
Ed van der Elsken was in de jaren ‘60 een
grote inspiratie voor documentairemaker
Frans Bromet. Gedurende deze filmavond
zal Frans dan ook de link tussen Van der
Elsken’s werk en zijn eigen werk benadrukken.
INSTAGRAM BORREL

Ma 28 mei van 15.30 tot 17.00 uur
Locatie: Festivalhart Diemerparklaan 71
Onder het genot van een drankje vertonen
we onze beelden van de middag in groot
formaat, waarbij we o.l.v. fotografe Inger
Aten nog eens goed ons werk bekijken.
www.ingeraten.nl

L I K E Y O U - INSPIRE ME

Wo 30 mei van 20.30 tot 23.00 uur
Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
Een avond praten over foto’s en films.
Wie of wat inspireert jou? Kom naar het
festivalhart en neem een mooie foto of film
mee welke anderen kan inspireren. Met de
vertoning van ‘Het Draagbare Huis’, een
videoinstallatie van Henk Hofstede (The
Nits) en het nummer ‘36 foto’s’ uitgevoerd
in een duet van Henk Hofstede met Frank
Boeijen hopen wij het gesprek op gang te
brengen. Ester Bullens en Inger Aten zijn de
gastvrouwen van deze avond.

Gratis toegang
GEEN ZESENEENHALFMILJOEN
FOTO’S
ADRIAAN ELLIGENS (MAI)
FRANK DE JONG (IISG)

Do 31 mei van 20.30 tot 22.30 uur
Locatie: Festivalhart Diemerparklaan
71
Prijs: €5,Adriaan Elligens vertelt over de oude
meesters in de buitententoonstelling. Zelf
zegt hij: ‘Geen zesneneenhalfmiljoen foto’s,
maar een heel kleine greep uit de archieven
van het Maria Austria Instituut, twee
minuten per foto toegelicht, dus dertig in
één uur tijd en maar hopen dat ik het haal
binnen dit tijdsbestek, u vast ook wel want
ik stel u liever niet te leur, het uur vliegt
voorbij!’
EEN IJFFFJE VRIJMIBORREL

Vr 1 juni van 17.00 tot 20.00 uur
Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
De vrijmiborrel van IJburg, maandelijks
tussen 17.00-20.00 uur, wordt voor een keer
een IJFFFJE. Tot 19.00 uur de binnententoonstelling L I K E Y O U te bezoeken.
Muziek wordt gebracht door DJ long-play,
beroemd uit de house van de jaren ’80 en
oprichter van Panama.

WORKSHOPS FOTOGRAFIE
I.S.M. IJLIFE

Za 2 juni van 11.00 tot 15.00 uur
Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
Prijs: €20,-

(De prijs is inclusief workshop, lunch en een
vergroting van je beste foto. Deze
vergroting wordt ook gebruikt voor de
expositie.)
IJ-life organiseert in samenwerking met IJFFF drie
fotografieworkshops voor beginners en gevorderden.
Na een theoretische inleiding gaan we in groepjes
de straat op voor een foto-shoot, onder begeleiding
van professionele fotografen. Ieders beste foto
wordt tentoongesteld bij de expositie op 30 juni. De
workshops zijn voor iedere fotoliefhebber, ongeacht
niveau, mits je over een digitale camera beschikt!
Begeleiding: Erik Zuidweg, Linda Bais, Ruben Timman.
Aanmelden en informatie over de workshops www.
ijlife.nl

GEORGE SLIEKERBUS

BINNENTENTOONSTELLING FOTO+FILM

LIKE YOU
Vr 25 mei van 19.30 tot 21.30 uur,
Za 26 mei t/m za 2 juni van 10.00
tot 20.00 uur,
Zo 3 juni van 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
Gratis toegang
In de open ruimtes op de eerste etage is
werk te zien van meer dan 50 bekende en
onbekende fotografen en filmmakers.
FILM ‘KIJK IN ’T IJ’
NIELS VAN KOEVORDEN

Zo 27 mei van 19.00 tot 19.15 uur
Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
Gratis toegang

Niels van Koevorden (1984) maakte in
opdracht van stichting IJbeeld ‘Kijk in ’t IJ’.
De documentaire volgt een jong gezin door
de lens van hun eigen filmcamera. Met de
geboorte van hun tweeling en de aanschaf
van een gloednieuw huis begint een nieuw
avontuur. Door de lens van hun videocamera
wordt ons een intieme blik gegund bij de
grote en kleine momenten in het ontstaan
van een gezin. Over hun schouder kijken
we mee bij de eerste wankele stapjes die
ze samen zetten, tegen de achtergrond van
de zandhopen en hijskranen waaruit een al
even piepjong IJburg ontstaat.
FOTOTOESTEL
ANNEKE JACOBS

Ma 28 mei van 14.00 tot 15.00 uur
Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
Gratis toegang

In de binnententoonstelling L I K E Y O U
wordt het houten fototoestel van Anneke Jacobs gepresenteerd met enkele fotowerken.
Maandag 28 mei om 14.00 neemt Anneke het
toestel mee naar de Bert Haanstrakade om
een beeldverslag te maken van deze plek. Je
bent van harte uitgenodigd om dit proces te
komen bezoeken.

FILM JAN VRIJMAN

Ma 28 mei van 20.30 tot 22.00 uur
Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
Entree: €5,-

FILMAVOND MET REGISSEUR
MAARTEN TREURNIET
GASTHEER GEORGE VAN HOUTS

Za 2 juni van 20.30 tot 22.30 uur
Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
Entree: €5,-

BET, DE KONING VAN
DE JORDAAN

Vr 25 mei van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie bus: Diemerparklaan 71
Entree: €5,-

In onze binnenbioscoop kan je kijken naar
‘De werkelijkheid van Karel Appel’, een film
van Jan Vrijman en ‘De werkelijkheid van Jan Onder leiding van George van Houts kom
Vrijman’, een documentaire die Fabie Hulsebos je alles te weten over de werkwijze van
over haar vader maakte.
regisseur Maarten Treurniet (o.a. Heineken
Ontvoering). Deze avond is vooral bedoeld
FILM PIET ZWART
voor nieuwe filmmakers en filmstudenten
‘ALLES MOET NIEUW’
die een kijkje in de keuken willen nemen
Di 29 mei van 20.30 tot 22.00 uurbij de profs. Maar ook liefhebbers en film
Locatie: Festivalhart
geïnteresseerden zijn meer dan welkom.
Diemerparklaan 71
Schroom niet en vraag ze het hemd van het
Entree: €5,lijf!
‘Alles moet nieuw’ van Sherman De Jesus
is een documentaire over Piet Zwart
(1885-1977).
FILM ADRIAAN DITVOORST

In de bus draait ‘Bet, de koningin van de
Jordaan’ en ‘ Bet, naar de Olympiade’.
Adriënne Solser (1873–1943) was één van
Nederlands populairste revueartiesten.
Theo Frenkel (1872 -1956) was een Nederlands regisseur en acteur. Hij was, samen
met Maurits Binger en Louis Chrispijn
sr., de eerste Nederlandse regisseur die
filmwerk verrichtte in Nederland in de jaren
1910 en 1920.

FILMPREMIÈRE IJBURG
COLLEGE ‘IN WIENS STRAAT
WOON JIJ?’

In deze tweede film van Johan van der Keuken (1938-2001) over blinde kinderen wordt
vooral Herman Slobbe, een jonge jongen,
gevolgd. Deze puber gaat het gevecht met
zijn omgeving aan om zich een weg door het
leven te banen.

Vr 1 juni van 13.30 tot 15.30 uur
Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
Gratis toegang

Zo 3 juni van 13.00 tot 15.00 uur
Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
Entree: €5,-

‘Witte Waan’ van Adriaan Ditvoorst
(1940-1987) met aansluitend ‘Domeinen
Ditvoorst’(1992), een documentaire over
Twee klassen van het IJburg College
Ditvoorts leven die Thom Hoffman (hoofdrolkregen de opdracht vanuit IJFFF om een film speler uit De Witte waan) maakte. In 1984
te maken over de naamgevers op
kwam Adriaan Ditvoorst in het milieu van
Haveneiland. In groepjes zijn zij de straten
krakers, skinheads en punkers in de hoop
in gegaan met de vraag ‘In wiens straat
woon jij?’ Komt dat zien!
dat zij, als jongeren, hoop voor de toekomst
hadden. De leefomgeving inspireerde
Ditvoorst tot het maken van zijn laatste film.
KINDERFILM
De Witte Waan (1984) een film die gezien
‘BAART’ TOM SCHROOTEN
kan worden als zijn filmisch testament
Za 2 juni van 13.00 tot 13.15 uur

Locatie: Festivalhart
Diemerparklaan 71
Gratis toegang In onze binnen

tentoonstelling draait ‘Baart’.
Een kort filmpje van Tom Schrooten. Baart
gaat over Jip, een fantasievolle jongen van 8
jaar. Als hij merkt dat zijn vader geen
aandacht heeft voor hem, maar wel voor
mannen met baarden, verzint Jip iets nieuws
om de aandacht van zijn vader te krijgen.
Met Youri Woesthuis: Jip, Yorick Zwart:
vader Marcel, Aafke Buringh: moeder
Marianne.

HERMAN SLOBBE/
BLIND KIND 2

Za 26 mei van 13.00 tot 14.00 uur
Locatie bus: Johan van der Keukenstraat
Entree: €5,-

MIJN GENERATIE IS
ZWART WIT

Za 26 mei van 16.00 – 17.00 uurLocatie bus: John Fernhouthof
Entree: €5,In de bus draait ‘Mijn generatie is zwart
wit’. Een portret, gemaakt door John
Fernhout (1913-1987) van de fotograaf Cas
Oorthuys (1908-1975). Een overzicht van
het leven, werk en de denkbeelden van
deze fotograaf aan de hand van door hem
gemaakte foto’s.

STERREN STRALEN OVERAL

Zo 27 mei van 13.00 tot 14.00 uur
Locatie bus: Gerard Ruttenhof
Entree: €5,Sterren stralen overal is een Nederlandse
film uit 1953. De film behandelt het
onderwerp emigratie, wat aan het eind
van de jaren 40 en het begin van de jaren
50 jaren actueel was. Net na de première
brak de watersnood van 1953 uit, maar
de film werd later opnieuw uitgebracht en
werd een succes. Edwin Rutten, de zoon
van Gerard Rutten, debuteerde in de film
op 10-jarige leeftijd.
ALLEMAN

Zo 27 mei van 16.00 tot 17.00 uur
Locatie bus: Bert Haanstrakade
Entree: €5,-

In de bus draait ‘Alleman’. Bert Haanstra
had het plan om een lange documentaire
met de verborgen camera maken, om
mensen als het ware te ‘betrappen’ in
hun dagelijkse leven. Alleman (1963) is
een portret van de Nederlandse samenleving, vastgelegd met een verborgen
camera. Cameraman Anton van Munster
verzon allerlei mogelijke trucs om in
het verborgene te kunnen filmen. Simon
Carmiggelt schreef het commentaar bij de
film en sprak het zelf in. Haanstra kreeg
een Gouden Beer voor Alleman tijdens de
Berlinale van 1964 en werd genomineerd
voor een Oscar.

De George Sliekerbus is mede mogelijk
gemaakt door UPC.

GEORGE SLIEKERBUS

IJFFF OPENLUCHT BIOS

HET GEHEIM VAN DELFT

40 JAAR CINEMATOGRAFIE

Het geheim van Delft is een zwijgende, zwart-wit
speelfilm uit 1917 en is grotendeels in Haarlem
opgenomen, voor de Hollandia Filmfabriek van
Maurits Binger die de film regiseerde. Pas in
1994 is de film teruggevonden. In 1995 heeft
Henny Vrienten er muziek bij gecomponeerd.
De film gaat over een meesterknecht in een
aardewerkfabriek die een nieuw procedé uitvindt voor het beschilderen van porselein. Zijn neef
probeert hem het geheim te ontfutselen, onder
meer door zijn zuster, gespeeld door Annie Bos,
(1886 -1975) het hof te maken. Zij maakt hierbij
een onvrijwillige tocht op de wieken van een
veertig meter hoge molen.

In de bus draait verzameld werk van Willy
Mullens (1880-1952) ’40 jaar cinematografie’, ‘Amsterdam, straten en pleinen’
en ‘De mésaventures van een Fransch
heertje zonder pantalon aan het strand van
Zandvoort’. Deze laatste film werd zelfs
opgenomen in de ‘canon van de Nederlandse film’. De zes minuten lange film,
in acht scènes, werd gefilmd door Albert
Mullens en geregisseerd door broer Willy,
die ook de hoofdrol moest vertolken nadat
de oorspronkelijke hoofdrolspeler van
zijn verloofde niet zonder broek voor de
camera mocht.

Ma 28 mei / 13.00 tot 14.00 uur
Locatie bus: Annie Boshof
Entree: €5,-

ALS TWEE DRUPPELS WATER

In het Theo van Goghpark staat drie
avonden de Solar Cinema. Hier kun je het
werk van een vergeten meester zien die
(nog) geen straat heeft. Neem je eigen
stoeltje, kleedje en picknickmand mee.
De projectie wordt verzorgd door
CosyMo’s SOLAR CINEMA.
Mede mogelijk gemaakt door UPC.

Ma 28 mei / 16.00 tot 17.00 u
Locatie bus: Willy Mullenskade
Entree: €5,-

Za 26 mei van 22.00 tot 23.30 uur
Locatie: Theo van Goghpark
Vergeten Meesters

Gratis toegang
‘Als twee druppels water’ van Fons Rademakers (1920-2007). Met o.a. Lex Schoorel, Nan
Los, Elise Hoomans Guus Verstraete. Naar de
roman De Donkere Kamer van Damocles van W.F.
Hermans (leeftijd: 12 en ouder).

CLOACA

Vr 25 mei van 22.00 tot 23.30 uur
Locatie: Theo van Goghpark

DAKOTA

Za 2 juni van 22.00 tot 23.30 uur
Locatie: Theo van Goghpark

Vergeten Meesters

Gratis toegang
‘Cloaca’ is een film van Willem van de
Sande Bakhuyzen (1957-2005). Met o.a.
Peter Blok, Gijs Scholten van Aschat,
Jaap Spijkers en Pierre Bokma. Scenario:
Maria Goos (leeftijd: 12 en ouder).

Vergeten Meesters

Gratis toegang
‘Dakota’ van Wim Verstappen met o.a.
Willeke van Ammelrooy, Kees Brusse,
Monique van de Ven (leeftijd: 12 en ouder).

Met dank aan UPC!
We zijn blij met de steun van
UPC aan het IJFFF. Anya
Pieroen, director Corporate
Communications van UPC legt
uit waarom zij IJFFF supporten: “Film is voor ons een
belangrijk medium, omdat het
televisiekijken tot een positieve
belevenis maakt. Wij willen
door onze sponsorbijdrage de
kwalitatief betere film steunen
en onder de aandacht brengen
van een groter publiek. Door
het organiseren van filmdagen
en het aanbieden van festivalfilms op UPC on Demand
kunnen onze klanten zowel uit
als thuis genieten van goede
hoogwaardige films”

openluchtbioscoop

FESTIVALHART DIEMERPARKLAAN 71

george sliekerbus

2

5
10
3
4

tramhalte diemerparklaan, lijn 26

1
9

tdiemerparklaan

NAP

11
9

6

877

8

X

Cas Oorthuyskade 2 Ed van der Elskenhof 3 Bernard Eilershof 4
Eva Besnyöstraat 10 Ben van Meerendonk 11 Peter Martensstraat

Maria Austriastraat

5

Martien Coppenshof

6

Cor van Weelehof

7

Sem Presserhof

8

Aart Kleinhof

PROGRAMMA 25 MEI T/M 03 JUNI
VRIJDAG 25 MEI

ZATERDAG 26 MEI

ZONDAG 27 MEI

MAANDAG 28 MEI

DINSDAG 29 MEI
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LIVE FASHION FOTO SHOOT
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GEORGE SLIEKERBUS

KINDERFOTOWORKSHOP
L I K E Y O U - mini me

FOTOTOESTEL
Anneke Jacobs

GEORGE SLIEKERBUS

INSTAGRAM WALK

FILM ‘KIJK IN ’T IJ’
Niels van Koevorden

INSTAGRAM BORREL
Nagesprek met Inger Aten

FILMAVOND
Documentairemaker
Frans Bromet

GEORGE SLIEKERBUS

19.30 - 21.45 uur DPLN 71
19.30 - 21.30 uur DPLN 71
22.00 - 23.30 uur TVGP

13.00 tot 14.00 uur JVDK
15.00 – 17.00 uur DPLN 71
16.00 - 17.00 uur JFH

TALKSHOW FOTOGRAFEN

dpln = diemerparklaan
tvgp = theo van goghpark
jfh = john van derfernhouthof
jvdk = johan van der keukenstraat
ktk = krijn taconiskade
bhk = bert haanstrakade
wmk = willy mullenskade
grh = gerard ruttenhof
abh = annie boshof
WOENSDAG 30 MEI

20.00 – 22.30 uur DPLN 71
IJFFF OPENLUCHT BIOS

22.00 - 23.30 uur TVGP

11.00 - 16.00 uur DPLN 71
13.00 - 14.00 uur GRH

14.00 - 16.00 uur DPLN 71
16.00 - 17.00 uur BHK

19.00 - 19.15 uur DPLN 71

19.30 - 22.30 uur DPLN 71

11.00 - 16.00 uur DPLN 71

FILM PIET ZWART
‘Alles moet nieuw’

20.30 - 22.00 uur DPLN71

13.00 - 14.00 uur ABH

14.00 - 15.00 uur DPLN
14.00 - 15.30 uur KTK

15.30 – 17.00 uur DPLN 71
16.00 - 17.00 uur WMK
FILM JAN VRIJMAN

20.30 - 22.00 uur DPLN 71
DONDERDAG 31 MEI

VRIJDAG 01 JUNI

ZATERDAG 02 JUNI

ZONDAG 03 JUNI

<<<<< DAGELIJKS BUITENTENTOONSTELLING | BLIJVEND AANDENKEN AART KLEINHOF | BINNENTENTOONSTELLING LIKE YOU. DPLN 71>>>>>
L I K E Y O U - INSPIRE ME

20.30 - 23.00 uur DPLN71

GEEN ZESENEENHALFMILJOEN FOTO’S
ADRIAAN ELLIGENS (MAI)
FRANK DE JONG (IISG)

20.30 - 22.30 uur DPLN 71

FILMPREMIÈRE
IJBURG COLLEGE
‘In wiens straat woon jij?’

13.30 - 15.30 uur DPLN 71
EEN IJFFFJE

VrijMiBorrel
17.00 - 20.00 uur DPLN 71

WORKSHOPS FOTOGRAFIE

i.s.m. IJLife
11.00 - 15.00 uur DPLN 71

FILM ADRIAAN DITVOORST

13.00 - 15.00 uur DPLN 71

KINDERFILM ‘BAART’
Tom Schrooten

13.00 - 13.15 uur DPLN71
FILMAVOND
Met regisseur Maarten Treurniet

20.30 - 22.30 uur DPLN 71

IJFFF OPENLUCHT BIOS

22.00 - 23.30 uur TVGP

Kinderopvang: jungle jane kids is speciaal voor ijfff ook in het weekend open tegen gereduceerd tarief. Van 12.00 - 17.00 uur, Diemerparklaan 29 - 31. www.junglejanekids.nl

