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Derde editie op 11 september 2015 

Na de succesvolle launch in 2013 vindt dit jaar voor de derde keer Metro Movies plaats: een 

gratis toegankelijk ééndaags filmfestival onder metrostation Bullewijk in Amsterdam 

Zuidoost. Op vrijdag 11 september wordt dit metrostation omgetoverd tot een unieke 

openluchtbioscoop met niet alleen films, maar ook performances, heerlijk eten en muziek van 

de internationaal gerenommeerde Afro-Caribische band Fra Fra Sound. Aansluitend is er een 

afterparty in de nabijgelegen kunstenaarsbroedplaats Heesterveld. 

  

Met de continue aanwezige dynamiek van de metro op de achtergrond, staat het festival dit 

jaar in het teken van reizen. Van de binnenstad naar de periferie, van Amsterdam naar 

Paramaribo, Accra, New York, Istanbul en andere bekende en onbekende oorden. Even is het 

metrostation niet meer een plek waar mensen elkaar anoniem passeren, maar waar mensen 

elkaar ontmoeten. Tijdens Metro Movies worden grenzen verlegd in de breedste zin van het 

woord. 

  

Hoogtepunt van het festival is de vertoning van de documentaire Baraka van de 

veelbekroonde filmmakers Ron Fricke en Mark Magidson. Zij reisden door 25 verschillende 

landen op 6 verschillende continenten en legden de meest adembenemende beelden vast op 

een 65mm camera. Een visueel epische mindtrip die eenmalig voor Metro Movies muzikaal 

begeleid zal worden door de Afro-Caribische band Fra Fra Sound. 

http://metromovies.us9.list-manage.com/track/click?u=54031a7c5968fd05f6d83017d&id=ba6dd5c627&e=62100414dc
http://metromovies.us9.list-manage1.com/track/click?u=54031a7c5968fd05f6d83017d&id=dd7e11ef5d&e=62100414dc
http://metromovies.us9.list-manage.com/track/click?u=54031a7c5968fd05f6d83017d&id=430c1f4aef&e=62100414dc
http://metromovies.us9.list-manage.com/track/click?u=54031a7c5968fd05f6d83017d&id=563f772afc&e=62100414dc
http://metromovies.us9.list-manage1.com/track/click?u=54031a7c5968fd05f6d83017d&id=c81ab033f3&e=62100414dc
http://metromovies.us9.list-manage.com/track/click?u=54031a7c5968fd05f6d83017d&id=9b60339626&e=62100414dc


  

In de aanloop van het festival organiseert Metro Movies tevens een serie filmworkshops voor 

beginnende filmmakers onder leiding van kunstenaar en filmmaakster Su Tomesen. Onder het 

motto Travel the City,Travel Southeast wordt gezamenlijk aan een film gewerkt die tijdens 

het festival in première gaat.  

  

Agenda Metro Movies 2015 

Workshops | 13 - 31 augustus 2015 | Heesterveld | Metrostation Bullewijk | Amsterdam 

Zuidoost 

Festival | 11 september 2015 | 17:00-24:00 uur | Metrostation Bullewijk (20 minuten vanaf 

Amsterdam Centraal Station, direct bereikbaar met metrolijnen 50 en 54). 

  

Het volledige programma staat vanaf 1 september online op www.metromovies.nl 

Voor alle ins&outs: www.facebook.com/metromoviesamsterdam 
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http://metromovies.us9.list-manage1.com/track/click?u=54031a7c5968fd05f6d83017d&id=e86accdfa0&e=62100414dc

