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Programma van Leiden International Short Film Experience

 
LISFE bestaat 10 jaar! Het tweede weekend van mei zal Leiden weer helemaal in het teken
van de korte films staan: Deze 10e editie van de Leiden International Short Film Experience
(LISFE) zal plaatsvinden op 11, 12 en 13 mei in het Kijkhuis.
 
Leiden International Short Film Experience toont een bijzondere selectie van de meest recente
oogst aan korte films, van documentaires tot horror, van animaties tot bizar, van Sci-Fi tot
experimenteel. En dat is niet eens alles: naast het filmprogramma van zo'n 130 verschillende films
uit meer dan 30 landen, zijn er ook volop Q&A's, performances, kunstinstallaties en zullen er
workshops plaatsvinden op verschillende locaties in de stad. Het volledige programma kunt u hier
bekijken: http://www.lisfe.nl/ 
 
Over LISFE
LISFE bestaat al sinds 2009 en wordt georganiseerd door een internationaal team van studenten en
young professionals. LISFE is een jaarlijks terugkerend festival in Leiden, gewijd aan de meest 
originele en creatieve vorm van film maken: de korte film. Er worden hierbij drie prijzen uitgereikt: 
jury award, studenten award en de publieke prijs. 

Het festival brengt verschillende kunstvormen samen en biedt een podium aan bekende maar
vooral ook aan jonge en getalenteerde filmmakers, artiesten en muzikanten. Zo werken we samen
met het Leidse kunstenaars collectief ROEM, is er een tentoonstelling in Old School en lezingen
over wetenschap en film in Webster University. 

Informatie, opening & prijzen
Alle sessies in het Kijkhuis zullen met een Cineville kaart bezocht kunnen worden en enkele
uitgelichte filmsessies ook met een We Are Public kaart. Los zijn de kaartjes €9, maar je kan ook
meerdere sessies bezoeken d.m.v. een dagpas (€20) of voor het gehele weekend met een
festivalpas (€45).
Verder zijn alle programmaonderdelen/films in het Engels of met Engelse ondertiteling.

De opening, inclusief een cineconcert van de lokale band de Mankes, vindt plaats op donderdag 10
mei, vanaf 20:00u bij Bierbrouwerij Pronck, Langegracht 70D te Leiden. 

http://www.lisfe.nl/
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Noot voor de redactie / niet voor publicatie:
Voor meer informatie, beeldmateriaal of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Evita
Marchena, evita@lisfe.nl, 0623006634

Rechtenvrije beelden, film stills en de festival posters zijn hier te vinden.

Links:
Website
Facebook
Facebook event
Tickets

https://drive.google.com/drive/folders/1Nfgn5S8MqCsGbPD5PZQRWHE5jGZrPeUz?usp=sharing
http://www.lisfe.nl/tickets/
https://www.facebook.com/events/354894555015892/
http://www.facebook.com/lisfe.festival
http://www.lisfe.nl/
mailto:evita@lisfe.nl

