
West Beach (Film) Festivali çevre sakinlerine

 İlgi: Sloterplas'taki 17. West Beach (Film) Festivali

11 Eylül 2020, Amsterdam  

Sayın çevre sakini,

Geçici en iyi komşularımız olarak dikkatinizi, West Beach (Film) Festivalinin 17 Eylül Perşembe ile 
21 Eylül Pazartesi 2020 arası gerçekleşeceğine çekmek istiyoruz. 
İçinde yaşadığımız zamanın tuhaflığı karşısında, bu konu üzerinde özelikle kafa yorduk. 
Değerlendirmemiz gereken hususlar arasında elbette, misafirlerimizin yanı sıra ekibimiz ve program 
yapıcılarımızın güvenliğini garanti edip edemeyeceğimiz bulunuyor. Bunu sizinle birlikte başarabil-
meyi umuyoruz. Biz, iyi bilinen mesafelerin garanti edilebilmesine göz kulak olurken sizden yalnızca 
dikkati elden bırakmamanızı rica ediyoruz. Yalnızca kendiniz için değil, başkaları için de.
Güvenlik konusuna ek olarak, artık insanlar arası bağlantıya da normalden daha fazla ihtiyaç ol-
duğunu düşünüyoruz. Özellikle aylarca içeride oturduktan sonra... Düzenli temastan kaçınmak ve 
yabancıları sizden her zamankinden daha uzak tutmak zorunda kaldığımız için insanlar arasında 
bağ kurma rolümüzü daha fazla vurgulamak istiyoruz.
Bu nedenle bizimle birlikteyken, çevre sakinleriyle bir bağlantı anı yaşayacağınızı umuyoruz. Birlikte 
film izlemek, müzik dinlemek, bir şeyler yiyip içmek ve güvenli bir mesafede, kendinizi tekrar insan-
lara yakın hissetmek...
Birbirinizin gözlerine bakmak, selamlaşmak ve o çılgın filmin mizahından ya da yemeği neden 
beğendiğinizden ya da beğenmediğinizden söz etmek... Eskiden nasıl ateş etrafında oturduğunuzu 
veya komşunuzun zevkini neden merak ettiğinizden konuşmak...

Bu yıl eksiksiz bir program oluşturmak için her zamankinden daha fazla çaba gösterdik, ancak ne 
yazık ki son anda, bu yılki festivalin içeriğinin kısaltılmış ve daha az dolu olmasına karar verdik. 
Programın bir kısmı önlemlere uymadığı için temellerimize geri döndük. Sonuç olarak, müzik, kısa 
film, sirk gösterileri gibi çeşitli ön programlar eşliğinde, beş film akşamı ile sizi heyecanlandırıp 
eğlendirmek ve aynı zamanda gelecekle ilgili ilham verici bir sohbete davet etmek istiyoruz.    

Bu mektupta , çevre sakini olarak festivalin sizin için ne ifade ettiği hakkında daha fazlasını okuya-
bilirsiniz. Ayrıca West Beach ( Film ) Festivali 2020 programını da bulabilirsiniz.

Ziyaretinizle bizi tekrar mutlu edeceğinizi umuyoruz. 

Ziyaretinizi, her yıl olduğu gibi bu yıl da, dört gözle bekliyoruz!
 
Pra$k bilgiler 

Festival alanı, De Duikelaar Limanının yakınındaki Sloterstrand'daki Bastion'da bulunuyor. Alan, 
Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazartesi saat 19:00’den itibaren, Pazar günü ise saat 13:00’ten 
itibaren açık olacak. Alan, her gece yaklaşık 00:00'da kapanacak. Bu yıl filmler, yağmur yağsa dahi 
dışarıda gösterilecek. Panço dağıtacağız! 

Festivale giriş her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olacak. Festivali herkesin ne kadar istiyorsa o ka-
dar ziyaret etmesinin mümkün olması gerektiğine inanıyoruz. Ama doğal olarak festivalimizin orga-
nizasyonunun bir maliyeti var ve fonlar ve belediye tarafından çok cömertçe desteklenmemize rağ-
men, yeterince zengin ve iyi yürekli herkesten West Beach (Film) Festivalinin dostu olmasını rica 
ediyoruz. Maddi imkanınıza veya isteğinize bağlı olarak yapabileceğiniz bağışlarla, belediyeyi ve 
fonları her yıl bizi görmek isteyen birçok insan olduğuna ikna etmeye devam edebiliriz.

OerVoer, festival alanında bar hizmetini sağlayacak olup, atıştırmalıklar ile yemek servisi mevcut 
olacaktır. Kendi yiyecek ve içeceğinizi getirmeniz hoş karşılanmayacaktır. 

16 yaşın altındaki gençler bir yetişkin eşliğinde gelebilir.



Bölgede çok az park yeri bulunuyor. Bu nedenle, herkese yürüyerek, bisikletle veya toplu taşıma 
araçlarıyla gelmesini tavsiye ederiz. Plaj, 7 numaralı tramvayın son durağına 5 dakika yürüme 
mesafesindedir.  Ayrıca, 13 numaralı tramvayın ve 69 numaralı otobüsün durduğu Roëllstraat du-
rağı da yakındadır. 
 
Çevre sakini olarak sizin için pra$k konular 

Festival süresince, açık olunan saatlerde ses sisteminden kaynaklanan sesin gürültü rahatsızlığına 
yol açması riski vardır. Ek olarak, insan akışını da hesaba katmalısınız. Bu yılki festivalin maksi-
mum kapasitesi yaklaşık 250 ziyaretçidir. Festival organizasyonu bunu denetleyecektir. Ve ziyaretçi-
ler hane başına yerleştireceğiz.  

Festivalin herkes için eğlenceli geçmesini istiyoruz. Mahalleye mümkün olduğunca rahatsızlık ver-
memeye çalışıyoruz. Buna rağmen herhangi bir yorum veya şikayetiniz mi var? Festivalin açık ol-
duğu saatlerde 
06-54944321 (Roelof Fruithof) numaralı telefondan bizi bilgilendirin veya bir fincan kahve için bize 
uğrayın. 

Saygılarımla,

Roelof Fruithof 
West Beach (Film) Festivali / Açık Hava Sineması 

 

West Beach (Film) Fes0valin aşağıdaki kurumlar katkıda bulundu: 
 

           

 



2020 West Beach (Film) Festivali Programı 
 
 
 
17 Eylül Perşembe - 21 Eylül Pazartesi 
 
İngilizce program: Temellere Dönüş Yılı

17 Eylül Perşembe 
Komşunuzun Kültürü: ÇİN 
https://www.facebook.com/events/4856105904415470/ 
19:00'dan itibaren - Festival alanı açık + atıştırmalık ve içecekler OerVoer'den 
20:00 
- Ronald Mauer’in (Amsterdam Nieuw-West Yürütme Kurulu Üyesi) açılış konuşması 
- Müzik: Gya - Çinli kız gücü 
20:30 - FEI CHI REN SHENG (PEGASUS), Han Han (Çin, 2019). Çin'de listelerin zirvesinde yer alan komedi 
filmi. İngilizce altyazılı. 

18 Eylül Cuma 
West Beach’in daveti: ERİTME POTASI 
https://www.facebook.com/events/286457192654418/ 
19:00'dan itibaren - Festival alanı açık + atıştırmalık ve içecekler OerVoer'den 
20:00'den itibaren, konuşma: 
- Rihab el Majdoubi (Chicken 10) 
- Zakaria Mansouri Guemili 
- Nour el Bouch 
20:30 - LA VACHE, Mohamed Hamidi (Cezayir / Fransa, 2016). Arkadaşlık - Sebat - Macera Macera İngilizce 
altyazılı. 

19 Eylül Cumartesi 
ÇOCUK FİLM GECESİ 
https://www.facebook.com/events/921799501639480/ 
19:00'dan itibaren - Festival alanı açık + atıştırmalık ve içecekler OerVoer'den 
19:00 - Müzik: Baragan - pop / folk 
20:00 - Mahallenin çocuklarından sirk gösterisi (Olympia Sirki) 
20:30 - DUMBO, Tim Burton (ABD, 2019). Hollandaca; İngilizce altyazılı. 

20 Eylül Pazar 
BÖYLE DE OLABİLİR ... 
https://www.facebook.com/events/612526753032338/ 
13:00'ten itibaren - Luis ile içinizdeki sanatçıyı bulun: Ütopya (Luis Croes’un işbirliği ile) 
19:00'dan itibaren - Festival alanı açık + atıştırmalık ve içecekler OerVoer'den 
19:00 - Müzik: Le Cointre-De Bie - çellist ve caz piyanisti 
20:00 - Moderatör Climate Cleanup’un işbirliği ile Gelecek hakkında sohbet 
20:30 - 2040 (Climate Cleanup’un işbirliği ile). Sizi farklı, daha iyi, daha sürdürülebilir bir gelecek hakkında 
düşünmeye teşvik edecek (edeceğini umduğumuz) bir belgesel. Hollandaca altyazılı. 

21 Eylül Pazartesi 
YILDIZLAR GEÇİDİ PAZARTESİ 
https://www.facebook.com/events/911339326015687/ 
19:00'dan itibaren - Festival alanı açık + atıştırmalık ve içecekler OerVoer'den 
20:00 - Filmacademie Bachelor 2019’dan bir kısa film 
20:30 - PARAZİT (Gisaengchung), Bong Joon Ho (Kore, 2019). Eşitsizlik temasına ilginç bir bakış. Hollanda-
ca altyazılı. 

Günlük program ve ek programlar için Facebook sayfamıza göz atın: 
 www.facebook.com/WestBeachFilmfestival
 Instagram/westbeachfilmfestival
www.westbeachfilmfestival.com

http://www.facebook.com/WestBeachFilmfestival
http://www.westbeachfilmfestival.com

