Persbericht Boeddhistisch Filmfestival 6 t/m 13 mei in Lumière
Maastricht, 26-4-2012

Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) verheugt zich om van 6 t/m 13 mei voor de
6de keer samen met Lumière een gevarieerd boeddhistisch geïnspireerd filmprogramma aan
te kunnen bieden!
Door middel van film, documentaire en animatie wordt er een indruk gegeven van het
culturele leven en de rijkdom van het spirituele patrimonium van het boeddhisme.
Op het programma staan exclusieve, recente en waardevolle films die telkens een bepaald
aspect van het boeddhisme voor het voetlicht brengen. Tevens vinden op maandag 7 en
zaterdag 12 mei twee bijzondere performances plaats in klankwerkplaats Intro in situ.
In de foyer is er een tentoonstelling van unieke 'Tibetaanse postzegels' met installatie en
werken van Kris Vanhemelrijck. En op 9 mei is er een inleiding in de Tibetaans
boeddhistische meditatie voor aanvang van de film.
TBL wilt door het organiseren van diverse activiteiten een entree bieden tot de
boeddhistische levensbeschouwing en in het bijzonder tot het instituut Yeunten Ling te Huy,
waar op 24 mei de Dalai Lama wordt verwelkomd!
Kijk voor meer informatie op www.tibetaans-boeddhisme.eu

Buddhist Filmfestival May 6th until May 13
TBL is very happy to show together with Lumière a variety of Buddhist inspired films! There
is a total of 7 different films which each show an unique aspect of Buddhism and 6 of them
are English subtitled or spoken.
In the foyer there is an exhibition of unique Tibetan stamps with an installation and works of
Kris Vanhemelrijck. Intro in situ offers us unique experience with the installation of Lukas
Kramer on Mai 7 & 12. And on May 9 there’ll be an introduction in the Tibetan Buddhist
meditation.

Filmprogramma

Zen - di 8 mei, 19.30 uur; za 12 mei, 21.30 uur
Japan 2009, 127 min., Japans/Manderijn gesproken, Engels ondertiteld.
Biopic over het leven van de 13e eeuwse zenmonnik Dogen, gebaseerd op de historische roman van
Otani Tetsuo.
Bodhisattva – the 17th karmapa - wo 9 mei, 19.30 uur
USA 2011, 58 min. Engels gesproken, niet ondertiteld.
‘Bodhisattva – the 17th karmapa’ portretteert de Lama die door velen als de meest geschikte
opvolger van de Dalai Lama wordt gezien: de zeventiende Gyalwa Karmapa! Deze film wordt
voorafgegaan door een meditatie in de zaal.
Karma - zo 6 mei, 14.00 uur; vr 11 mei, 19.30
Nepal 2006, 90 min. Tibetaans gesproken, Engels ondertiteld.
In een nonnenklooster in de desolate bergen van Mustang sterft de alom gerespecteerde moederoverste. De kloosterlingen willen vervolgens op zoek gaan naar haar reïncarnatie, maar daar is geld
voor nodig.
Osama Tezuka’s buddha - wo 9 mei, 14.00 uur; vr 11 mei, 21.30
Japan 2011, 111 min. Japans gesproken, Engels ondertiteld.
Animatiefilm gebaseerd op de mangareeks van Osama Tezuka, die sinds 1946 honderden manga’s
over de jonge prins Siddhartha, de grondlegger van het boeddhisme, tekende.
Shugendoo now - zo 6 mei, 19.30 uur; za 12 mei, 19.30
Canada/Japan 2010, 90 min. Japans gesproken, Engels ondertiteld.
Poëtische documentaire die onderzoekt hoe een groep moderne Japanners de mystieke lessen uit de
Japanse bergascese probeert te integreren in het drukke stadsleven.
Tibet in Song - ma 7 mei, 20.30 uur
USA 2009, 86 min. Engels/Tibetaans gesproken, Engels ondertiteld.
In de traditionele Tibetaanse muziek die in ‘Tibet in Song’ te horen is, wordt het belang van familie en
de schoonheid van het land bezongen. Maar de film gaat niet alleen over muziek. De documentaire
laat ook zien wat vijftig jaar culturele onderdrukking voor gevolgen heeft gehad voor Tibet.
Uncle Boonmee who can recall his past lives - do 10 mei, 19.30 uur; zo 13 mei, 19.30
Thailand 2010, 114 min. Thais gesproken, Nederlands ondertiteld.
De nierpatiënt Boonmee weet dat zijn einde nabij is. Omringd door enkele familieleden trekt hij zich

terug op het Thaise platteland en mijmert over zijn (vorige) leven(s) en de nakende dood. De film
won in 2010 de Gouden Palm op het film festival van Cannes.

Verdere activiteiten
Vibrations #1 door Lukas Kramer - ma, 7 mei 2012, 19:30 uur; za, 12 mei 2012, 19:30
Audiokunst/ performance, Locatie: Werkplaats Intro in situ, Capucijnengang 12

Wanneer een druppel het gladde oppervlak van een plas raakt, ontstaat er een rimpeling.
De spanning wordt verbroken. Deze installatie brengt de druppel over naar een ervaring in ruimte.
Tentoonstelling
Tijdens het festival is in de foyer van Lumière doorlopend een tentoonstelling van unieke 'Tibetaanse
postzegels met installatie en werken van Kris Vanhemelrijck te zien.
Praktische informatie
Kaarten films: € 8,50- (normaal) / € 7,00 (met Lumière-kortingspas) / € 6,50 (studenten)
Locatie: Lumière Cinema Maastricht, Bogaardenstraat 40b, Maastricht.
Kaarten performance: : € 6,Locatie: Intro in situ, Capucijnengang 12, Maastricht

--------------------------------------------------------einde persbericht-----------------------------------------------------

Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) bestaat uit vrijwilligers en mensen die het
boeddhisme een warm hart toedragen. TBL wil door middel van het organiseren van verschillende
activiteiten in Nederlands Limburg een entree bieden tot de boeddhistische levensbeschouwing en in
het bijzonder tot het instituut Yeunten Ling, België.

Voor meer informatie, beeldmateriaal en het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen
met: Ellen van der Velden, 06-205 18 427 of 043 - 361 15 70, pers@tibetaans-boeddhisme.eu

TBL op facebook: http://www.facebook.com/Tibetaans.Boeddhisme
TBL op twitter: http://www.twitter.com/TBLimburg

