> 10 Epic Days > 40 bergfilms
> Awardshow: beste bergfilm
> Premières > Exposities
> Clinics & workshops > Food
> Symposium > Meetings
> Kids programma
> 31 OKTOBER

> 2 NOVEMBER

> 3 NOVEMBER

Opening DMFF Aken!

Gratis Highlineshow!

Summit Saturday!

Ötzi - Der Mann aus

Film: Wonderful Losers

Dé festivaldag die

dem Eis - ontwaakt!

& Award Show

je niet wil missen

De béste manier om DMFF
te bezoeken is met één
van de combitickets!

> Passe-Partout Ticket
> Weekendticket
> Summit Saturday Ticket

See you there! > www.dmff.eu/tickets

Daar waar de bergen beginnen. Daar zie je documentaires van expedities

See you
there
Heerlen

Aken

 Royal Theater
Stationsplein 5

 Apollo Kino & Bar
Pontstrasse 141-149
apollo-aachen.de

 Filmhuis De Spiegel
Bongerd 18
filmhuisdespiegel.nl
 SCHUNCK*
Expositie Nomadic
Mountains
Bongerd 18
schunck.nl
 Maankwartier
Foto- en Cartoonexpositie
Stationsplein

Alle toppen der Aarde zijn bedwongen.
Filmcamera’s passen tegenwoordig in
de palm van een hand. Toch is een
bergfilmfestival niet alleen een platform
waar specialisten, waaghalzen, techneuten en onbekommerde natuurliefhebbers hun geesteskinderen uit kunnen
wisselen. De geschiedenis en ontwikkeling van de bergfilm zijn onlosmakelijk
verbonden met die van de cinema in het
algemeen en blijven daar mede richting
aan geven. Juist nu is onze heimwee
naar het ruige en uitdagende landschap
heviger dan ooit.

> NL

See

you

out
there

en outdoorprojecten. Legendarische beklimmingen. De mooiste bergfilms
uit verre en minder verre bergstreken. Daar ontmoet je oude en toekomstige klimmaatjes, filmmakers, internationale gasten en heel veel andere
buitenmensen. Daar kun je lekker achterover leunen maar ook actief
gebouwen beklimmen en heuvels op fietsen.

31 okt - 9 nov ‘18
Heerlen / Aken

Info & tickets
> dmff.eu

Films

40 Bergfilms!
> Into Twin Galaxies

Bekijk het hele programma
op dmff.eu

& More

 9 november / 18:00 u.  Apollo Kino & Bar
Drie door National Geographic verkozen
‘adventurers of the Year’ ondernemen een
krankzinnig kajakavontuur. Voortgedreven
op kite ski’s, wildwaterkajaks meeslepend,
steken zij 1.000km over de Groenlandse
Ijskap over om de meest Noordelijke rivier
die er is af te peddelen.

> The Dawn Wall
 3 november / 19:00 u.  Royal Theater
 9 november / 20:00 u.  Apollo Kino & Bar
Na zes jaar plannen en proberen, doen
Tommy Caldwell en Kevin Jorgeson een
laatste poging om de Dawn Wall van El
Capitan te beklimmen. Een bijna 1.000 meter
hoge granieten wand in Yosemite National
Park. De hele wereld kijkt toe.

> NEDERLANDSE PREMIÈRE

> The last Honey Hunter

> OPENINGSFILM HEERLEN

 4 november / 14:00 u.  Filmhuis De Spiegel
In de afgelegen Hongu Vallei in Nepal had de jonge
Maule een droom. Hierdoor wisten de stamoudsten
dat hij de enige was die veilig de hoge kliffen kon
beklimmen om de zeldzame en giftige honing te
verzamelen. Dat is nu jaren geleden. Niemand in
Maule’s dorpje heeft nog eenzelfde droom gehad.

> NEDERLANDSE PREMIÈRE
> OPENINGSFILM AKEN

> Mountainbike
clinic Level 2
> Urban Sports
Symposium

 4 november / 12:30 u.
 Hofstraat 5, Landgraaf

 1 november / 15:00 u.
 Royal Theater

Uitdagende trails rijden op
de Wilhelminaberg en
schaven aan je techniek en
behendigheid!

Buildering, slacklining,
highlining, parkour en
freerun, obstacle runs,
bootcamp, MTB-trail in de
stedelijke omgeving.

> Highliners
 2 november / 18:00 u.
 Royal Theater
Highliners van over de
hele wereld vieren hun
highlinefestival in Heerlen.
Ze balanceren en spelen
op grote hoogte! Er is een
speciale slacklineshow
voor aanvang van de
DMFF Awardshow.

> Wonderful Losers
 2 november / 19:00 u.  Royal Theater

> Der Mann aus dem Eis
 31 oktober / 18:00 u.  Apollo Kino & Bar
 3 november / 13:00 u.  Royal Theater
‘Der Mann aus dem Eis’ speelt zich meer dan
5.300 jaar geleden af in de Ötztaler Alpen.
Een Neolithische nederzetting wordt bruut
overvallen en de enige overlevende, Kelab,
zweert wraak. Hij gaat op jacht naar de
moordenaars van zijn vrouw en kind.

De documentaire van Arūnas Matelis is
bewegende poëzie en tegelijkertijd een
unieke inkijk in het professioneel wielrennen.
Hij toont op prachtige wijze de relatie tussen
de leiders en zij die zichzelf opofferen
om teamgenoten te laten winnen.
Waar verliezen winnen wordt.

> Wolf and Sheep
 3 november / 13:00 u.  Royal Theater
Een prachtig inkijkje in het dagelijks leven van
een afgelegen berggemeenschap in Afghanistan, waarin het leven verklaard wordt aan
de hand van magische verhalen. Mannen en
vrouwen hebben hun eigen taken en mengen
niet. Dat geldt ook voor de herderskinderen.
Twee buitenbeentjes vinden elkaar, totdat
de dorpsroddels hen inhalen.

> Expositie
Nomadic
Mountains
 Dagelijks / 11:00-17:00 u.
 SCHUNCK*
“A survey on high altitude
mental architecture”.

> Summit to
Summit ride (S2S)

> Bergsteigeressen

 4 november / 9:00 u.
 Drielandenpunt, Vaals

 3 november / 18:00 u.
 Royal Theater

Fietstocht vanuit hoogste
punt in Nederland (Drielandenpunt) naar hoogste
punt in België (Mont Rigi)
heen en terug.

Gezellig genieten van
een stevige en smakelijke
maaltijd! Samen aan lange
tafels tussen middag- en
avondprogramma.

