
 

IDFA presenteert IDFA Forum 2018 Selectie 

Amsterdam, donderdag 18 oktober 2018 

Vandaag heeft het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) de geselecteerde projecten 
voor het IDFA Forum van dit jaar bekendgemaakt. De selectie voor het aankomende IDFA Forum 
weerspiegelt de inclusieve nadruk van het festival en de voortdurende, wereldwijde ondersteuning van 
documentaire filmmakers. IDFA Forum vindt plaats in Amsterdam van 18 tot en met 21 november 2018. 
 
Selectie IDFA Forum 2018 
 
IDFA Forum, één van de grootste co-financierings- en productiemarkten in documentaire films, ontving dit 
jaar een recordaantal van 768 ingezonden projecten. Hiervan heeft een commissie van internationale 
experts een definitieve selectie gemaakt van 51 projecten die tijdens de komende editie van IDFA Forum 
zullen worden gepresenteerd. De belangrijkste productiebedrijven van de geselecteerde projecten zijn 
gevestigd in 24 verschillende landen. 
 
De IDFA Forumselectie van dit jaar bestaat uit een breed scala aan projecten, variërend van projecten die 
prangende, hedendaagse problemen onderzoeken tot verkenningen naar de artistieke grenzen van 
documentaire films. Terugkerende IDFA-gasten zijn Nanfu Wang (Untitled Cuba Project, Verenigde Staten), 
Camilla Nielsson (Democrats 2, Denemarken) en Renzo Martens (A Gentrification Program, Nederland). 
De interesse van filmmakers om te experimenteren met de taal van de documentaire film wordt bijvoorbeeld 
getoond in Lash door Yoonsuk Jung (Zuid-Korea) en The Way We Were door Marten Persiel (Duitsland). 
Verder bevat de selectie van dit jaar nieuwe projecten van gevestigde filmmakers en opkomende talenten. 
Guy Davidi, co-regisseur van de door de Academy Award genomineerde 5 Broken Cameras, presenteert 
Senseless (Denemarken / Israël). De gerenommeerde Mohamed Al-Daradji (Iraq's Invisible Beauty, België), 
en Hemal Trivedi (The Half Truths, India, Verenigde Staten), en de aanstormende talenten Sun Hee 
Engelstoft (Forget Me Not, Denemarken) en Ayse Toprak (The Other Half, Turkey) zullen ook hun nieuwste 
projecten presenteren op IDFA Forum 2018. 
 
IDFA Forum wil het genre van documentaire films uitbreiden en heeft sinds 2008 een Crossmedia-sectie. 
Zeven projecten zullen gepresenteerd worden in het Crossmedia Forum van dit jaar, waaronder nerd_funk 
van Ali Eslami en Mamala Shafahi (Nederland, Iran). 
 
Binnen de selectie zijn 7 projecten opgenomen met een Nederlandse hoofdproducent. Naast het laatste 
project van Renzo Martens (Pieter van Huystee Films) wordt ook een aantal projecten 
gepresenteerd van debuterende makers zoals Stop Filming Us! van Joris Postema (Doxy Films) en Oh 
Father, I Don’t Want to Hate You van Dawood Hilmandi (BALDR Films). Daarnaast worden in het IDFA 
Crossmedia Forum 3 projecten gepresenteerd, waaronder het nieuwe project Shadow Game van Eefje 
Blankevoort (Prospektor). 
 
De volledige selectie is vanaf vandaag online beschikbaar. 
 
IDFA Forum weerspiegelt de steun van IDFA Bertha Fund en IDFAcademy 
 
IDFA zet zich in voor de internationale belangen van documentaire film middels professionele activiteiten 
zoals IDFA Forum. Het ondersteunen van de ontwikkeling van het genre op wereldwijde schaal staat ook 
centraal bij het IDFA Bertha Fund, dat de creatieve documentaire sector in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het 
Midden-Oosten en delen van Oost-Europa stimuleert en ondersteunt; evenals de IDFAcademy, die training 
biedt aan beginnende filmmakers. 
 
Van de IDFA Forumselectie 2018 zijn 4 films ook gefinancierd door het IDFA Bertha Fund. Dit zijn projecten 
van Marianela Maldonado (Children of Las Brisas, Venezuela), Nino Orjonikidze en Vano Arsenishvili 
(The Platform, Georgia), Mehrdad Oskouei (The Revisited, Iran) en Hemal Trivedi. Daarnaast zijn 4 
projecten van de selectie alumni van de IDFAcademy Summer School en 1 van de IDFAcademy & NPO-
fonds Workshop. 
 
IDFA Forum 2018 oogst 
 
Het publieksprogramma van IDFA 2018 bevat 13 films die eerder zijn gepresenteerd bij het IDFA Forum. De 

https://www.idfa.nl/nl/collectie/forum-volledig?page=1&filters%5byears.forum%5d=2018


oogst van IDFA Forum op IDFA 2018 is vanaf vandaag online beschikbaar. 
 
IDFA Forum wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Creative 
Europe Media. 
 
 
Niet voor publicatie: 
 
Pers 

 
IDFA Forum is enkel toegankelijk voor genodigden. Mocht je als journalist geïnteresseerd zijn in het bijwonen van dit 
evenement, neem dan contact op met onze persvoorlichter, Jaïr Tchong: 
 
Persvoorlichter 
 

Jaïr Tchong / jairtchong@idfa.nl / 020 262 0766 / 06-30803763 
 
Over IDFA 

 
Het International Documentary Film Festival Amsterdam biedt een onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en 
professionals terecht kunnen voor een pluriform aanbod documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en 
inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker. IDFA biedt een alternatief voor massavermaak en 
eenvormigheid en laat zien dat een steeds groter publiek op zoek is naar een hoogwaardige vorm van verdieping en 
reflectie. Naast documentaire films geeft IDFA sinds 2007 met IDFA DocLab-programma ook uitgebreid de ruimte aan de 
nieuwste digitale documentaire ontwikkelingen. Scholieren komen met IDFA documentaires in contact tijdens 
schoolvoorstellingen en op Docschool Online. 
 
Naast het festival biedt IDFA diverse activiteiten voor professionals, waarmee IDFA in alle mogelijke stadia bijdraagt aan 
de ontwikkeling van filmmakers en hun films. Op co-financieringsmarkt IDFA Forum pitchen filmmakers en producenten 
hun filmplannen aan financiers; op Docs for Sale worden nieuwe documentaires te koop aangeboden aan programmeurs 
en distributeurs; het IDFA Bertha Fund ondersteunt filmmakers en documentaire projecten in ontwikkelingslanden; en 
IDFAcademy biedt een internationaal trainingstraject voor beginnende filmmakers. 
 
De 31e editie van IDFA vindt plaats van 14 tot en met 25 november op meerdere locaties in Amsterdam. 
 
Over IDFA Forum 

 
IDFA Forum is een van de grootste en belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor documentaire filmmakers, producenten, 
fondsen, investeerders en andere belanghebbenden. Door deze groepen samen te brengen faciliteert het Forum de 
financiering van belangrijke, unieke en innovatieve documentaires, of dat nu in de vorm van een film, een serie of een 
interactief project is. 
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