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Van links naar rechts: Gerard Bueters, voorzitter; Jan Dijk, secretaris; 

Rachel Abebe, penningmeester en Henok Misgnaab, bestuurslid. 

Stichting AIMIRO Mediahuis staat achter dit 
unieke init iat ief. Het is opgericht in 2008 door
de init iefnemer van het Amsterdams BuurtFi lm-
Festival ABFF en Afro-Bieb, Kibret Mekonnen. 
Aimiro is een Ethiopisch ‘Amhaars’ woord dat 
denkwijze betekent. 

De Stichting gelooft dat media en kunst 
wezenli jke vormen van communicatie zi jn, die 
bi jdragen aan maatschappeli jke ontwikkel ing 
wat betreft emancipatie, part icipatie en sociale 
cohesie. 
Aimiro ontwikkelt projecten om beginnende en
gevorderde cultuurmakers te st imuleren, te
motiveren, te helpen en door samenwerking zich 
verder te ontwikkelen, om zo effect ief gebruik te 
maken van de media- en kunstensector. Zo 
worden o.a. doelgroepen als jongeren, nieuw-
komers, vluchtel ingen en de al van oorsprong 
hier gevestigde Nederlanders gestimuleerd om 
een harmonieuzer en vei l iger leefkl imaat in 
Amsterdam te creëren.

Al lerlei vormen van media en kunst zi jn 
daarvoor het beste communicatiemiddel: 
verbinding en verrijking door diversiteit.

Aimiro init ieert vele projecten zoals:
- Interculturele en sociale activi teiten 
   www.aimiromedia.nl
- Het Centrum voor Afr ikaanse Talen en 
  Literatuur, Afro-Bieb  www.afrobieb.nl   
- Het Amsterdams Buurtf i lmfestival, ABFF 
   www.abff.nl.



Kibret Mekonnen,

Initiatiefnemer, artistiek leider ABFF

Beste Amsterdammer,

Met alle energie en inspiratie die in ons is, presenteren wij weer een 
nieuwe editie van het ABFF! Vanaf de start van het Amsterdams 
BuurtFilmFestival in 2015, wordt dit het 7e onvergeteli jke festival. 
Dit jaar vertonen wij in de theaterzaal van de Centrale Openbare 
Bibliotheek Amsterdam 25 fi lmproducties, verdeeld over zes 
cocktails van elk 60 minuten; de laatste twee zijn alleen online te 
zien zijn. Na afloop worden er pri jzen uitgereikt in de categorieën; 
“De beste fictiefi lm”, “De beste non-fictie fi lm”, “De beste fi lm van 
het ABFF-FilmLab 2022”, en “De beste Amsterdammer-in-beeld”. 
Vijf juryleden bepalen welke fi lmmakers de trofee van het ABFF in 
ontvangst mogen nemen. 

Voor de keuze van de “De ABFF-publieksprijs 2022” wordt het 
publiek in de zaal en thuis van harte uitgenodigd om te stemmen 
op de beste fi lm. Dat kan van 4 t/m 18 februari via www.abff.nl 
en op onze FB-pagina. Alle fi lms zijn vanaf 4 februari ook online 
te zien op YouTube.

De fi lmmakers, l iefhebbers en professionals, kri jgen een platform 
om hun verhalen op het grote scherm aan het publiek te 
presenteren. Verhalen werden vanuit de haarvaten van 
Amsterdamse buurten zonder poeha gemaakt; wél met 
Amsterdamse lef, als cultuur met een kleine c, en wél van gróte 
betekenis. Zo was en is het unieke ABFF het eerste en nog steeds 
het énige community-podium, waar buurtbewoners op artistieke 
wijze hun levenservaringen delen.

Toen ik op m’n 24e naar 
Nederland kwam, ontmoette ik

iemand in de trein die mij 
daarna steeds de weg in mijn 

leven heeft gewezen. Als 
iemand die mij helemaal niet 

kent dat voor mij wil doen, dan 
wil ik ook iets terug doen; 

óf iets overbrengen 
waar ik goed in ben.’



Het ABFF helpt nieuwe f i lmmakers door f i lmworkshops, het zg.
Fi lmLab, te organiseren. Ti jdens het ABFF-OnTour vertonen wij
meer ongehoorde verhalen uit en over onze buurten. Op Salto 
Amsterdam zi jn wekeli jkse uitzendingen van ABFF-TV te 
volgen, en via ons youTube kanaal, ABFFNL.

Onze speciale dank gaat uit naar onze trouwe partners en 
sponsoren; naar de ABFF-FilmLab-deelnemers; naar de 
moderatoren en naar de juryleden onder wie we in het bi jzonder 
de jongste duo-juryleden, Noah en Sep wil len verwelkomen; zi j 
namen samen deel aan eerdere-edit ies van het ABFF. 
Al lemaal stel len ze ons in staat een bi jdrage te leveren aan de 
samenleving door deze mooie inspirerende dag te organiseren. 
Het ABFF is een project van en voor Amsterdammers. Om ons 
doel te real iseren roepen we de Amsterdammers op om vol 
overgave met ons mee te doen. Wij r ichten ons op structurele 
samenwerking.
Wij wi l len vanaf  2024 een weekendfestival organiseren. Verder 
zi jn wij al op weg naar de viering van 750 jaar Amsterdam en 
10 jaar ABFF in 2025.  

Dank voor uw aanwezigheid. Veel plezier en geniet van dit 
bi jzondere culturele evenement.

Kibret Mekonnen – Art ist iek leider



‘ABFF is het leukste, 
wonderbaarlijkste en 

populairste filmfestival 
van de wereld. Het is 

wonderbaarlijk omdat, 
voor zover wij weten, 

nog steeds nergens ter 
wereld deze formule is 

gekopieerd, én deze 
formule is geniaal. 
Amsterdam is nog 

mooier, spannender 
en ontroerender dan 

ik al dacht” 

                                  

“Mijn ouders hebben een café 
in de Jordaan.

 
Ik zit daar voor de deur en denk 
het leven hier is net een film.”

Silroy Loman, Het Jordaangevoel,

 

ABFF-Lab deelnemer en winnaar 

van de Publieksprijs van het ABFF 2021

Chris Keulemans, schrijver, journalist en moderator

5

‘Wat een mooi, 
inspirerend festival! 

Amsterdam met kleur 
en geur uit eigen 
buurten. Mensen, 

publiek en filmmakers. 
Een moment om 
later te kunnen 

zeggen, zoals de 
moderator het 

verwoordt: 
‘Ik was erbij’.”  



ABFF 2023 Filmbeschrijving:                    Filmcocktail 1

Granate, Nafiss Nia// Documentaire
Hoe ervaren dichters die geadopteerd zi jn hun 

identi teit? Een thuisgevoel zou je moeten ervaren 

als een warm welkom, ongeacht met wie of waar 

je bent. Maar kun je je thuis voelen in de 

wetenschap dat je wortels ergens anders l iggen? 

Kan poëzie hierin een verbindende factor zi jn, of 

staat het er los van? Een f i lm over dichters die 

spreken over adoptie en poëzie. 

Paul Busker en Nico van Gog// Reportage
Deze aflevering uit de serie Greenwashing Amsterdam  

van www.14020.nl gaat over de Lutkemeerpolder. Het 

col lege van B&W offert goede biologische landbouw-

grond op voor een industr ieterrein voor distr ibutie-

centra. Bewoners komen met een plan om het terrein 

samen te kopen. Zi j wi l len het goede behouden. In de 

reportage Lutkemeerpolder laten zi j hun polder zien. 

Sanne Cousijn// Documentaire
De makers volgen  de amateurmuzikanten en 

vri jwil l igers van het Amsterdamse Harmoniecorps 

Tuindorp in het jaar vóór het 100-jarige bestaan. Jong 

en oud organiseren samen een feestel i jke viering. Er 

wordt een nieuw muziekstuk gecomponeerd en het is

nog niet zo gemakkeli jk om dit op t i jd ingestudeerd te

kri jgen. Humor, l iefde voor muziek en toewijding tonen, 

hoe waardevol een “ouderwetse” muziekvereniging is.

Salih Turker// Documentaire
Emine Dudu heeft gezondheidsproblemen. Ze 

probeert beter te eten en meer te bewegen. Niet 

al leen COVID bemoeil i jkt dit , ook de Nederlandse 

taal weerhoudt haar ervan mee te doen aan 

activi teiten. Totdat er in de buurt een hardloop-

wedstr i jd wordt georganiseerd. Lukt het haar de 

Indische Buurt Run ui t te rennen? En maakt ze zich 

een gezonde levenssti j l eigen? 

Tussenpersoon/ 07:10

Lutkemeer/ 04:00

Harmonie/ 31:00

Dudu‘s succes/ 05:00



ABFF 2023 Filmbeschrijving:                         Filmcocktail 2

Anita Mizrahi// Reportage
Een ode aan de legendarische f i lmmaker Pieter 

Verhoeff die in 2019 in “zi jn stad” Amsterdam overleed. 

Hi j won met zi jn speelf i lms Gouden Kalveren, en pri jzen 

voor Beste Regie- en Beste Televisiedrama. Ook 

maakte hi j indringende portretten van een Amsterdamse 

volkswijk: Van Geluk Gesproken (1987) en De Str i jd 

om de Stad (1978): een gedramatiseerde documentaire 

over de stadsvernieuwing in Amsterdam.

ZuidoostTV// Documentaire
In de gemeenschappeli jke tuin in de H-buurt ' zien we 

buurtbewoners aan het werk in gezamenli jke moes-

tuinen en een vl indertuin. Iemand die groene vingers  

heeft of niet; jong en oud iedereen op een tuinveld aan

het werk. Buren die elkaar nooit tegenkwamen worden 

vrienden en iedereen leert van elkaar. ZuidoostTV  

heeft deze documentaire op de locatie gemaakt. 

Marijan Borsjes// Portret
Paul Daame (85), ras-Amsterdammer en sinds dert ig 

jaar bewoner van de Bellamybuurt, heeft veel parate 

kennis over de Amsterdamse geschiedenis. In deze 

documentaire vertelt hi j over bruggen en oproeren. In 

het derde deel van het drieluik zingt hi j op een 

bestaande melodie een zelfgemaakte tekst over katten 

en een Amsterdamse brug.

Andy Susumu Los// Korte speelfilm
John the Mental ist besluit mental isme te leren. Dan 

gebeurt er iets onverwachts…. Andy is afgestudeerd 

aan de Nederlandse Fi lmacademie (afdel ing montage). 

Sinds kort doet hi j zelf de regie, schri j f t en real iseert 

hi j zi jn eigen werk.

Ellis Kramer// Reportage
Bewoners van de Sarphatiparkbuurt ervaren als 

voetganger veel overlast: het park, de Albert Cuypmarkt, 

winkels, café’s en restaurants trekken meer bezoekers 

dan ooit. Bovendien verzakken de stoepen, met veel 

valpart i jen tot gevolg. El l is ging op stap met haar 

camera en interviewde een aantal bewoners over

hun plannen om een looproute aan de buitenkant van

park te maken. Zi j wi l len dat f ietsers en automobil isten 

te gast zi jn op de nieuwe Sarphati Boulevard. 

Ode aan P. Verhoeff/07:26

De gemeenschappelijke 
tuin in de H-buur t / 18:00

Drieluik Paul Daame/13:34

John the Mentalist/02:59

De Sarphati Boulevard/11:04



            
         ABFF-FilmLab 

           
          (voor jaar)

Het ABFF-Fi lmLab biedt een vorm van exper imentele media- 

(beroeps) ontwikkel ing voor buurtbewoners door middel van 

een aantal workshops. ABFF-Fi lmLab is een kennisui twissel ing 

tussen professionals, l iefhebbers en beginnende f i lmmakers, 

waarna er creat ieve en art ist ieke visuele product ies aan 

de Amsterdamse samenleving worden gepresenteerd. 

Wi j t ra inen jongeren in redact iewerk, interview-, camera- en 

geluidstechniek en basismontages. De deelnemers werken in de 

workshops toe naar het real iseren van een eindproduct, 

dat z i j later presenteren op groot scherm t i jdens 

het ABFF-Fest ival .
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                   ABFF OnTour 

                               
                (najaar in 7 stadsdelen) 

                               
                   ABFF-OnTour: themat ische 

                               
                    b i jeenkomsten in verschi l lende 

                               
                     buurten van Amsterdam. We maken

                               
                

een select ie van de op het fest ival 

           vertoonde f i lms. 

Deze worden afgestemd op thema’s die in de buurt spelen. 

De bi jeenkomsten zi jn een inhoudel i jke verdieping van verhalen 

rond jongeren, werkloosheid, zel fbeheer van de openbare 

ruimte, verbinding en het lot in eigen hand nemen.

 
Er is ruimte voor debat, lezingen en podiumoptredens.

Het ABFF is een intercul tureel podium om kennis ui t te wisselen 
tussen professionals, l iefhebbers en beginnende f i lmmakers. 
Informat ieve, creat ieve en visuele product ies laten de Amsterdamse 
samenleving in al z i jn schaker ingen zien. 

Op sociaal-cul tureel gebied gebruiken wi j f i lm, kunst en media 
om belevingswerelden te vergroten en zo mensen met elkaar te 
verbinden. Bewoners van de wi jken van Amsterdam kr i jgen op di t 
fest ival inzicht in het wel en wee van bewoners en ondernemers 
in andere wi jken van Amsterdam. 

            
         ABFF-TV

           
          (het hele jaar)

Vanaf het najaar 2022 zenden we ABFF-TV ui t . Hiermee 

enthousiasmeren we niet a l len stadgenoten, maar ook een 

breder publ iek bui ten Amsterdam voor het fest ival . Maandel i jks z i jn er  

u i tzendingen op onze sociale mediakanalen en op de Amsterdamse

lokale omproep SALTO. 

In de ui tzendingen van ABFF-TV vertonen we bi jzondere f i lms ui t 

het fest ivalarchiefmet een nabespreking. Om een steeds groter

publ iek te bereiken, werken we samen met organisat ies met een

verschi l lende achterban. Een bi jzondere partner hierbi j 

is de OBA, Openbare Bibl iotheek Amsterdam.



              OVERZICHT ABFF



ABFF 2023 Filmbeschrijving:                    Filmcocktail 3

Tunc Topçuoğlu// Experimentele documentaire
Tunc heeft ti jdens zijn verblijf in de Molenwijk veel mensen 

ontmoet: verkopers, kinderen, jongeren, oudere dames, en 

Afghaanse, Syrische en Oegandese nieuwkomers. Deze 

personages vertellen bijzondere verhalen. Tunc had maar 

één vraag voor zijn nieuwe buren: Wat gaat er in 2050 

gebeuren? Met de antwoorden maakte hij de Sci-Fi fi lm 

Molenwijk Originals.

Greet Weitenberg// Visual art
De film van Greet Weitenberg gaat over twee verschillende

gezichten van de stad Amsterdam binnen de ring: dat van 

Amsterdam Noord en dat van Amsterdam Centrum. De 

aanleiding was haar verhuizing van het ene stadsdeel naar

het andere. 

Sassy Smit en Rens van der Linden// Docu-fictie
Samen met de Vrienden van het Flevopark wil Rens het 

Flevopark graag netjes houden voor mens en dier. Wanneer 

hij onverwachts Meester Thysse ontmoet kan zijn dag niet 

meer stuk. Meester Thysse heeft het Flevopark 90 jaar 

geleden geopend en is oprichter van Natuurmonumenten. 

Samen met Thysse loopt Rens door zijn geliefde park en 

kijken ze naar wat er in 90 jaar is veranderd. Hij hoopt dat 

bezoekers vaker de schoonheid zien en zuinig zijn op het 

bijzondere park. 

Erik Visser//Muziek
Muziekclip over een vrouw die ti jdens een concert in het 

Vondelpark een muzikant ontmoette. Het leek wat te 

worden en hij gaf zijn telefoonnummer. Er werden veel 

beloftes uitgewisseld. Terloops noemde ze ook de term

'toyboy'. Zij heeft hem nooit gebeld maar het heeft wel 

dit mooie nummer opgeleverd..

Özhan Donmez// Documentaire
Tijdens de coronatijd is Iman begonnen met voedseluitgifte 

in de buurt voor twintig huishoudens met een zeer laag 

inkomen. Inmiddels heeft zij een stichting opgericht en kan 

zij voedselpakketten uitgeven voor 140 huishoudens. De 

documentaire Buurtmoeder Iman is een impressie van hoe 

zij te werk gaat. De hardwerkende vrijwill igers helpen haar 

om haar liefdadigheidsstichting draaiende te houden.

Molenwijk Originals/30:00

Two Faces/02:51

In de geest van 
Dr Jac. P. Thysse/11:13

Buurtmoeder IMAN/10:48

Don’t Toy Me around/03:30



                                                        ABFF 2023 Filmbeschrijving:                     Filmcocktail 4

Het Gewilde Westen// Reportage
Dirk van Nimwegen was een van de stakingsleiders van

de Februaristaking van 1941. Hij sprak op 24 februari van

dat jaar een verzamelde menigte op de Noordermarkt 

toe. Zijn rol is alt i jd onderbelicht gebleven. Jaap 

Hooiveld, schrijver over Dirk van Nimwegen, vertelt over

de staking en zijn leven. 

IB tv, René Janssen// Reportage
Bestaat er een inclusiever straatevenement in 

Amsterdam? Brasa's, kussen, dansen, zingen, eten, 

drinken. Bewoners en kunstenaars, vri jwil l igers en profs, 

statushouders en ondernemers staan naast elkaar. Er 

zijn heel veel goede bands in Amsterdam Oost! Heleen 

van Maldegem en Jacky Andrews snoven de bijzondere 

sfeer op. Je wordt zelf ook vroli jk van deze energieke fi lm.

Erik Visser// Muziekfilm
Na zijn zevenjarig verbli j f in Los Angeles, een stad met

veel daklozen, ontdekte muzikant Erik Visser tot zijn 

schrik dat in Amsterdam eenzelfde situatie was ontstaan. 

Er waren te veel mensen dakloos geworden. De song 

gaat over een dakloze die zich afvraagt hoe hij in zo’n 

situatie terecht is gekomen.

Nannette Kornman// Documentaire
Hoe goed kent u de daklozenkrantverkoper bij u in de

buurt? Een dame had een gedenkplekje gemaakt voor

Radu; de daklozenkrantverkoper van het Marie 

Heinekenplein. Hierdoor raakte Nannette Kornman met 

een aantal mensen in gesprek over de dood en over 

Radu. Uiteindeli jk heeft het gedenkplekje geleid tot deze 

reportage. Hij heeft misschien wel een belangrijker plek 

in de buurt gehad dan hij zelf ooit heeft geweten.

Tunc Topçuoğlu// Experimenteel verhaal
Een serie korte tekenfilm-documentaires die verhalen 

uit het echte leven laten zien van een divers Amsterdam. 

Deze zg. Drawing Stories zijn de bijdrage van Framer 

Framed: de onlinepresentatie van het Amsterdam 

Museum over corona in de stad. 

Sassy Smit// Documentaire
Sassy vindt dat wij trots mogen zijn op veteranen die hun 

leven voor ons hebben gewaagd. Zij hebben lang moeten 

stri jden voor een betere opvang na uitzending. Burgers 

moeten meer oog hebben voor deze mensen die ook in 

onze buurt kunnen wonen. Door deze portretten geeft

Sassy de veteranen in Amsterdam een gezicht. 

Dirk v. Nimwegen; verzetsheld

uit de Kinkerbuurt/16:44

Indische buurt festival/09:40

Streetwise/03:38

De bekende onbekende van 

het Marie Heinekenplein/10:40

Mokum verhalen/02:55

Vete(R)aan/09:50



‘Ik ben zes jaar geleden 
begonnen met film

 maken. 
Ik had de droom om 

filmmaker te worden. 
Vandaag heb ik mijn 

eerste prijs gewonnen 
op het ABFF. 

Ik ga zeker door”

Michael Samboe, 

winnaar ABFF 2017 categorie 

Speelfilm

“Helemaal vanuit Duitsland vandaag, maar het was 

het zeker waard! Geweldige films en een geweldig 

initiatief. Hier gaat mijn hart sneller van kloppen.” 

 

Joyce Beukema, bezoeker

“Geweldig om vanuit zoveel verschillende, perspectieven  een indruk

 

of sfeer te krijgen van ons kleurrijk Amsterdam.” 

Wij waren ons niet bewust van zo diverse en 

creatieve initiatiefnemers voor saamhorigheid. 

Fardusa en Mickey 

Amsterdams BuurtFilmFestival 
   activiteitenplan 2023

ABFF-FilmLabs
maart t/m juni 2023

Stadsdelen: Zuid, Zuidoost, Noord, Oost, West, 

Nieuw-West en Centrum

ABFF-OnTour
oktober t/m december 2023

Stadsdelen: Zuid, Zuidoost, Noord, Oost, West, 

Nieuw-West en Centrum

ABFF-TV
maart t/m december 2023

aanmelden: abffaanmelden@gmail.com



ABFF 2023 Filmbeschrijving:                   

Bert Scholten// Experimentele documentaire
Rondreizende ambachtslieden gaven via een houten 
koekplank lokale verhalen door. Bert Scholten vertaalt 
volksverhalen, lokale gebruiken en rituelen naar de 
context en ti jd van nu. In de Molenwijk ging hij met 
bewoners in gesprek over de eeuwenoude Nederlandse 
traditie van de koekplank. Ook onderzocht hij het l ied 
als medium om verhalen te vertellen. In dialoog met 
buurtbewoners creëerde hij de fi lm. 

Het Gewilde Westen//Televisiereportage
In oktober 2021 werd het 40-jarig bestaan van woon-
werkpand Tetterode aan de Bilderdijkstraat gevierd. 
Het pand werd in 1981 gekraakt en in 1986 gekocht 
door woningbouwvereniging Het Oosten. De voormalige 
krakers zijn daarbij nog steeds verantwoordelijk voor 
de binnenkant. Interviews met bewoners Chris Baaten 
en Beatriz de Rijke, ex-bewoner Teun van Stekelenburg 
en voormalig directeur van Het Oosten Frank Bijdendijk.

Riëtte Duynstee// Reportage
Op de grens van Duivendrecht en Amsterdam ligt het 
Amsterdams Volksdans Centrum (AVC-Terpsichoré). 
De leden dansen soms al dertig, veertig jaar op 
Europese of wereldmuziek. Veel passen hebben 
betekenis. Bijvoorbeeld gestamp op de grond spoort 
de aarde aan tot een rijke oogst. Vier enthousiaste 
leden vertellen over hun liefde voor de volksdans.

Thea Storm// Reportage
Een film over één van de ouderen van vandaag. Anders 
dan vroeger, willen deze ouderen leren en zichzelf 
bli jven ontwikkelen. Ze willen graag samenwerken met 
anderen en voelen dat ze midden in de maatschappij 
staan.

                                                              
                                           

Adelheid Roosen en Maasja Ooms// Documentaire 
In de film Doula's van de Stad toont Adelheid Roosen 
haar bewondering voor vrouwen die dagelijks klaar 
staan voor een ander. De doula’s strijden tegen armoede, 
eenzaamheid, huiselijk geweld, criminaliteit en meer. 
Toen in 2020 de geplande ITA-theatervoorstelling met 
tachtig vrouwen niet  door kon gaan vanwege de corona- 
maatregelen, bracht Adelheid zeven vrouwen alsnog 
samen via Zoom-sessies. Openhartig brengen zij de 
bron aan het licht van waaruit zij geven en werken.

Balkonconcerten/15:48

40 Jaar Tetterode/ 21:19

Liefde voor volksdans/ 08:31

Nooit te oud om te leren /13:11

Doula’s van de Stad/77:00

Filmcocktail OnLine 5

Filmcocktail 6 OnLine (gastfilm)



                             

Kibret Mekonnen - Gonny van Oudenallen - Malijn Maat - Yuri Veer - 
Sjoerd Vocking - Jan Muiser. 

ABFF Gesprekleiders

                                                            

De moderators zijn de gesprekleiders van het festival. Zij zorgen voor de 
verbinding tussen het publiek, de fi lmmakers en de jury.
 

ABFF Juryleden

      

Het ABFF heeft een panel van 5 zeer gewaardeerde juryleden met uitgebreide 
kennis en interesses van film, de Amsterdamse samenleving en de jeugd. Zij 
gaan de ingezonden films voor het ABFF festival (2023) beoordelen.
Leo Wentink - Bieuc-Yves Cadat Lampe - Jacqueline van Vugt - Sep & Noah (winnaars 2019)

ABFF winnaars 2021

Amsterdammers-in-beeld  - Filmlab      -  Fictie           -   Non-fictie   - Publieksprijs
Abier Mahmoud              Fred Bender   Lucas Cumpus    Lieke Heil      Siroy Loman          

ABFF Team



ABFF-Festival 2023
Programma overzicht


