NEEM DEEL AAN HET CREËREN VAN EEN BOEDDHISTISCHE CULTUUR
WORD VRIEND VAN HET BOEDDHISTISCHE FILMFESTIVAL 2017
29 - 30 sept, 1 okt
Dit wordt al het 12e festival in Amsterdam (de laatste jaren gehouden op de prachtlokatie Filminstituut EYE) waarin
boeddhisme, religie, kunst en cultuur door middel van films bij elkaar gebracht worden! De films hebben de potentie
ons als kijkers te transformeren en op een andere manier naar de realiteit te laten kijken, het zijn films die je raken
en die je kunnen vermaken.
In eerdere festivals werden o.a. aangeboden:
– documentaires over theravadin-, zen- en vajrayana-leraren
– speelfilms en tekenfilms met een spirituele strekking
– films over kunst in de boeddhistische sfeer
– documentaires over contemplatieve onderwerpen, zoals
bijvoorbeeld over een zentuin in de Zuidas, Birmese punkboeddhisten, de mindfulnessbeweging, blinde shamanen in
Japan, vrouwen en transformatie, enz.
Wij hopen u ook dit jaar weer te kunnen verrassen met
prachtige producties. Naast films zijn er vooraanstaande
sprekers en panelgesprekken met aansprekende thema’s en
gasten. De regisseurs van de films zijn vaak aanwezig om over de film te spreken. Dit biedt de unieke kans om de
context en beweegredenen van de filmmaker te leren kennen.
Het BFFE staat onder de bezielende leiding van Babeth VanLoo, mediakunstenaar en ex-programmadirecteur van de
voormalige Boeddhistische Omroep Stichting, in samenwerking met een toegewijd productieteam.
Het Boeddhistische Filmfestival nodigt u allemaal uit om
deel te nemen aan onze gemeenschap en vriend te worden
van het Festival. We hebben uw steun meer dan ooit nodig,
omdat het BFFE in een overgangsfase verkeert waarin we
nieuwe samenwerkingsverbanden en partnerships aangaan.
Er zijn vier soorten donaties om vriend van het BFFE te
worden:
a) BFFE 2017 Festival vriend
– 15 euro
b) BFFE 2017 Festival vriend plus – 50 euro
b) BFFE 2017 Festival vriend special – 100 euro
d) BFFE 2017 Festival donateur
– hogere donatie naar keuze
Vanaf ‘Festival vriend plus’ gratis naar de openingsfilm van het festival 2017.
Maak svp uw bedrag over op NL69 INGB 0664 1214 03 tnv: Stichting IBFF Europe, Amsterdam, onder vermelding
van de door u gekozen categorie en uw contactgegevens.
Voor aftrek van belasting, contact Babeth VanLoo: filmart@xs4all.nl (hiervoor is een apart rekeningnummer).
Graag ook uw contactgegevens op onze website invullen
onder het kopje ‘Vrienden’.
www.bffe.eu
Voor verdere vragen en/of steun:

buddhistfilmfestivaleu@gmail.com
Hartelijke groet, team BFFE

www.bffe.eu

