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West Beach (Film) Festival çevresi sakinleri dikkatine 
 
 

Konu: 1 - 26 Eylül 2021’de Sloterplas’ta gerçekleştirilecek 18'inci West Beach 

(Film) Festival 

 

 
Sevgili semt sakini, 

 
Tuhaf bir yıl oldu. Ne diyorum ben, bir değil 1,5 yıl oldu. Hiçbir şeye kesin gözüyle bakamadığımız 

bir dönemden geçiyoruz. Kendimizi birbirimize, komşularımıza, çevremize ve bir bütün olarak 

topluma daha az bağlı hissettiğimiz bir dönem. Bu nedenle, bu yıl West Beach (Film) Festival’i 

tekrar kutlayabileceğimizi duyurmaktan dolayı çok mutluyuz! Başkalarıyla bağlar kurmanın 

merkezde olduğu büyük bir semt bayramı. Herkesi bir şeyler atıştırmak ya da bir şeyler içmek, 

müzik dinlemek ya da film izlemek için ya da aslında birbirimizi yeniden deneyimlemek için 

tereddüt etmeden içeri girmeye davet ettiğimiz yer. Komşunla tekrar güzel bir şey yaşaman için. 

 
Zira güzel bir festival olacak. Sizler için yine çok güzel bir film programı hazırladık. Her gün farklı bir 

temanın olduğu ve yalnızca film izletmekle yetinmediğimiz bir program. Herkese göre bir şey var! 

Örneğin çocuk akşamında “De Piraten van Hiernaast”ı izleteceğiz; ayrıca Suriye'de yapılan son Suriye 

komedisini, bir çevrimiçi anket yoluyla seçilen bir gişe rekortmenini, bir Arjantin komedisini, vb. de 

izleyebilirsin. Aşağıda programın tamamını bulabilirsin. 

 
Geçen yıl programa film dışında daha başka şeyler de katmak istedik, ama maalesef korona buna 

izin vermedi. Neyse ki bunu bu yıl bunu yapabiliyoruz! Elbette korona ortadan kalkmış değil, ancak 

daha fazla hareket özgürlüğümüz var. Örneğin, birçok akşam canlı müzik ve her akşam yemek 

yapma becerilerini sizin için kullanan bir semt aşçısı olacak. Çevredeki ortaokullarda, dekorumuzu 

daha güzel hale getirecek ve beyaz perdede filmlerini izleteceğimiz bir sürdürülebilirlik projesi 

uygulandı. Komşumuz Luis, hafta sonları çocuklarınıza yaratıcı bir şekilde meydan okumak için tekrar 

geliyor. Çocukların, anne babalarına hizmet etmek için yemek yaptığı gerçek bir çocuk restoranımız 

var. Filmcilik geçmişi olan mülteciler, Hollanda'ya geldiklerinden beri üzerinde çalıştıkları filmleri 

izletmek için geliyorlar. Z Kuşağının çocukları gelip, film yapmayı öğrenmek ve kendi akşamlarının 

programının yapılmasını sağlamak için atölye çalışmaları yapabilirler. CreAmClub'ın arkadaşları da 

burada olacak ve bir klasiğin yanı sıra bu sefer harika bir sanat projesini de beraberlerinde 

getiriyorlar. Daha nice etkinlikler var. Hepsini söylemeye yerimiz yetmez, o yüzden gel ve kendin 

deneyimle. Elbette bu yıl da ateş varilleri eksik değil, böylece sıcağın tadını çıkarırken komşularınla 

bol bol sohbet edebilirsin. 

 
Bu nedenle, bizimle birlikte diğer yerel sakinlerle aranda bir bağ kurma olanağı bulabileceğini 

umuyoruz. Birlikte bir film izleyin, müzik dinleyin, bir şeyler atıştırıp için ve güvenli bir mesafede 

tekrar birbirinize yakın hissedin. Birbirinizin gözlerine bakarak, selamlaşıp o çılgın filmdeki mizah 

hakkında ya da yemeği neden sevdiğiniz ya da sevmediğiniz hakkında konuşun. Eskiden nasıl ateş 

yakardın ya da komşunun lezzetlerini neden merak ediyorsun? 

 
Bu mektupta ayrıca festivalin, semt sakini olarak senin açından anlamını okuyabilirsin. 

Ayrıca West Beach (Film) Festivali 2021’in programını da bulabilirsin. 

 
Bizi tekrar ziyaret edeceğini umuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bunu dört gözle bekliyoruz! 



Pratik bilgiler 

Festival alanı, Duikelaar Limanı yakınındaki Sloterstrand’da (Sloter Plajı), Bastion’dadır. Alan, 

Pazartesi - Cuma arası günler, saat 17.00’den itibaren, Cumartesi ve Pazar günleri ise saat 

13.00’ten itibaren açık olacak. Alan, her gece saat 00.00 gibi kapatılacak. Yağmur yağarsa film (hava 

tahminine bağlı olarak) dışarıda veya çadırda gösterilecek. Yağmur pançoları dağıtacağız! 

 
Festivalin tamamına her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz erişilebilir. Herkesin bizi istediği kadar ziyaret 

etmesinin mümkün olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak festivalimiz tabii ki ücretsiz olarak 

düzenlenemez ve belediye ve fonlar tarafından çok cömertçe desteklenmemize rağmen, imkanı olan 

ve bağış yapmak isteyen herkesten, internet sitesinde ve akşamlarda bulunabilecek istersen-öde 

sistemimiz aracılığıyla ödeme yapmasını tekrar rica edeceğiz. 

İmkanlarınıza veya isteğinize göre yapacağınız bağışlarla her yıl bizi tekrar görmeye istekli birçok 

kişinin olduğunu belediyeye ve fonlara gösteriyoruz. 

 
Hotel Buiten ve çeşitli semt aşçıları bu yıl festival alanındaki barı işletecek ve konuklara lezzetli 

ikramlar sunacak. Bu nedenle yanında kendi yiyecek ve içeceğini getirmemeni rica ederiz. 

Yanlarında bir yetişkin olması şartıyla, 16 yaşının altındaki çocuklara da kapımız açıktır. 

 
Festival süresince yürürlükteki korona tedbirlerine uyacağız. Bu, 1,5 metrenin norm olduğu ve 

yetişkinlere yer gösterileceği anlamına gelir. 16 yaşına kadar olan çocuklar serbestçe etrafta 

koşabilir. 

 
Semtte az sayıda park yeri bulunuyor. Bu nedenle herkese, yürüyerek, bisikletle veya tolu taşımayla 

gelmesini tavsiye ediyoruz. Plaj, tramvay 7’nin son durağına 5 dakika yürüme mesafesindedir. 

Tramvay 13 ve otobüs 69’un durağı Roëllstraat da alana yakındır. 

 
Semt sakinlerine yönelik pratik konular 

Festival boyunca, açılış saatlerinde ses tesisatının sesi rahatsızlığa yol açabilir. Semt sakinlerinin 

ayrıca alana gelen insan kalabalığını da hesaba katması gerekir. Bu yıl festivalin maksimum 

kapasitesi yaklaşık 350 ziyaretçidir. Festival organizasyonu bu sayının aşılmamasına dikkat edecek. 

Ayrıca ziyaretçileri, sadece aynı evde yaşayan insanlar yan yana oturabilecek şekilde yerleştireceğiz. 

Herkesin hoşuna giden bir festival olmasını istiyoruz. Festivalin semtte rahatsızlığa yol açmasına 

elimizden geldiğince engel olmaya çalışıyoruz. Buna rağmen ilgili bir yorumunuz ya da şikayetiniz 

olursa, bunu bize festivalin açılış saatleri sırasında 06-54944321’i (Roelof Fruithof) arayarak bildirin 

ya da bir fincan kahve için bize gelin. 

Saygılarımızla, Roelof 

Fruithof 

West Beach (Film) Festival / Açık Hava Sineması 

www.westbeachfilmfestival.com 

http://www.westbeachfilmfestival.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

West Beach (Film) Festival 2021 Programı 

16 Eylül Perşembe - 26 Eylül 

 
Perşembe 16 

Tema: Hazırlık partisi Semt Aşçısı 

Cascoland’ın Yemekleri eşliğinde resmi 

olmayan açılış 

Müzik: DJ PatRock & Friends 

Semt Kulesinin açılışı 

Müzik: Amsterdam Swamp 

Ön film: Hitte & Giraffe (NL) 

Ana film: T.B.A. 

Cuma 17 

Programlayan: Generation Z (Oxville Cinema ile 

konuşma) 

Elizabeth’in Yemekleri (Türkçe) 

Müzik: DJ PatRock & Friends 

Belediye Başkan Yardımcısı 

tarafından yapılacak açılış 

Ön film: Meisjesjongensmix (NL, 2020) Ana 

film: Jumanji: The Next Level (US, 2019) 

Cumartesi 18 

Tema: Çocuk 

Elizabeth’in Yemekleri (Türkçe) 

Müzik: DJ Akif Luis ile çocuk 

etkinlikleri Müzik: The Rudies 

Planeet in Actie ile konuşma Spring High ve Het 4e 

Gymnasium’un sunumu. 

Ana film: De Piraten van Hiernaast (NL, 2020) 

Pazar 19 

Tema: Zo kan het ook | Yalnızlık ve Bağlar Kurma 

Elizabeth’in Yemekleri (Türkçe) 

Kids Hangout 

Çocuk atölye çalışması: Yannis ile Sloterplas 

çevresinden bitkilerle bir kurutulmuş bitki koleksiyonu 

oluşturma (BWP Noorderhof)  

Müzik: Fee + Band 

Experience act ‘AAI MIJ’ 

Ön film: Amsterdam Touch Remote (film ile 

birlikte dans) 

Fee video klip gösterimi 

Ana film: The Lobster (GR/UK, 2015) 



Pazartesi 20 

Tema: Gişe Rekortmeni Pazartesi 

Krishna Yemekleri (dumplings)  

Müzik: Jur the Fresh 

Ön film: The Walking Fish (NL, 2018) 

Ana film: Jojo Rabbit (VS, 2019) - halk tarafından 

çevrimiçi bir oylama ile seçildi 

Salı 21 

Tema: Komşunun kültürü: Suriye (Buddy Film 

Foundation ile konuşma) 

Josta’nın Yemekleri (Surinam)  

Müzik: DJ PatRock Müzik: WASIM 

Ön film: Buddy Shorts 

Ana film: Al Hodoud (SY, 1984) 

Çarşamba 22 

Tema: LGTBQI+ (Pink Nieuw-West ve Oxville 

Cinema ile konuşma) 

Josta’nın Yemekleri (Surinam)  

Müzik: Genderbend 

Ön film: Midnight Frontier (NL, 2019) 

Ana film: The Garden Left Behind (US/BR, 2019) 

Perşembe 23 

Tema: Semt mimarisi: Nieuw-West’te yapılaşma 

ve dönüşüm (CreAmClub ve Van Eesteren 

Museum ile konuşma) 

Josta’nın Yemekleri (Surinam) 

Van Eesteren Müzesini ziyaret + semt turu 

Müzik: Merel van den Berg 

Theo Haring’in “Transforms” Şiirleri ile 

atölye çalışması: Gökhan Aksoy 

Ön film: Goed Wonen 

Ad’ın ana film intro’su 

Ana film: Playtime (FR, 1967) 

Cuma 24 

Tema: Komşunun kültürü: Gana (Oxville Cinema 

ve Africadelic ile konuşma) 

Hajinder’in Yemekleri (Hint) 

Müzik: Müzik: DJ Patrock & Friends 

Voorfilm: The Fisherman (GH, 2018) 

Ana film: Away Bus (GH, 2019) 

Sessiz disko 

Cumartesi 25 

Tema: Sokaktan (Meervaart ile konuşma) - İPTAL 

EDİLDİ 

Pazar 26 

Tema: Komşunun kültürü: Arjantin (Ciësta ile 

konuşma)  

Hajinder’in Yemekleri (Hint) 

Çocuk restoranı: Sokak yemekleri 

yapma  

Müzik: Gotas Soleadas 

Şiirler: Gökhan Aksoy  

Ön film: Ovum (AR, 2017) 

Ana film: El Robo del Siglo (AR, 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not Bütün filmler Hollandaca alt yazılıdır. 

 

 

Gün programları ve en programlar için Facebook veya Instagram sayfamıza ya da web 

sitemize göz atın: 

www.facebook.com/WestBeachFilmfestival 

Instagram: @westbeachfilmfestival 

www.westbeachfilmfestival.com 

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

