
Minister Kaag opent 31e editie IDFA in Carré

Zojuist is in  Koninklijk Theater Carré  het 31e International  Documentary  Film Festival 
Amsterdam (IDFA) officieel geopend door Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking met  Kabul, City in the Wind van  Aboozar Amini.   Het is het 
eerste festival onder leiding van de nieuwe artistiek directeur Orwa Nyrabia, die in zijn 
openingsspeech refereerde aan het grote belang van artistieke authenticiteit, pluralisme en 
dialoog. Het festival, dat op verschillende plekken in Amsterdam plaatsvindt, duurt t/m 
zondag 25 november. Op woensdag 21 november worden de winnaars bekend gemaakt van 
de verschillende competities.
  

Openingsspeeches Minister Kaag en Orwa Nyrabia

Voorafgaand aan de vertoning van de openingsfilm gaf Sigrid Kaag, Minister voor Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een toespraak. Hierin sprak ze over het belang van 
filmmakers en filmprogrammeurs die ideeën, beelden en emoties van andere mensen kunnen 
overbrengen en vertonen. Creatieve documentaires kunnen ons laten nadenken, zien en ervaren 
zodat wij – als publiek – bereid zijn om voor anderen op te komen en betere samenlevingen te 
bouwen, met meer democratie, meer openheid en meer humaniteit. Vervolgens sprak Orwa 
Nyrabia, sinds begin 2018 artistiek directeur van IDFA, in zijn openingsspeech over de grote 
aandacht voor inclusiviteit die er binnen het festival is. Volgens Nyrabia onderstreept dit de kern 
van IDFA: een diep geloof in de waarde van artistieke vrijheid, in pluralisme, en het belang van 
pluralisme in ons dagelijks leven, zowel lokaal als in de wereld. Een filmfestival is een plek voor 
dialoog, voor vragen en nieuwsgierigheid en voor ontdekkingen.

Volgens Nyrabia is artistieke authenticiteit het tegengif voor leugens en manipulatie. Tevens 
maakte Nyrabia een nieuwe samenwerking bekend van het Nederlandse Filmfonds met het IDFA 
Bertha Fund om de internationale coproductie te stimuleren tussen Nederlandse producenten en 
filmmakers uit niet-westerse landen.
  

Openingsfilm IDFA 2018: Kabul, City in the Wind

Kabul, City in the Wind van Aboozar Amini, openingsfilm van IDFA 2018, werpt een 
ontnuchterende en intieme blik op het dagelijks leven in Kabul tussen de zelfmoordaanslagen door.
Regisseur Aboozar Amini (Bamiyan, Afghanistan, 1985) kwam als tiener naar Nederland en 
studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie in 2010, waarna hij terugkeerde naar Afghanistan. 
Kabul, City in the Wind is een co-productie tussen Afghanistan, Japan en Nederland en kreeg 
financiële steun van het IDFA Bertha Fund. De film dingt mee naar de IDFA Award for First 
Appearance, de competitie voor de eerste lange documentaire. Op woensdagavond 21 november 
vindt de prijsuitreiking plaats in de Stadsschouwburg in Amsterdam, waarin de winnaars van de 
verschillende competities worden bekendgemaakt.  IDFA 2018 vindt plaats tot en met zondag 
25 november.   

De 31ste editie van IDFA vindt plaats van 14 t/m 25 november 2018. Voor aanvullende informatie 



of interview-verzoeken kun je contact opnemen met jairtchong@idfa.nl of via tel:020-2620766, 
mobiel: 06-30803763. Persfoto's zijn hier vanaf vanavond 21 uur beschikbaar. De perskit met IDFA
logo's vind je hier.

https://idfa.us6.list-manage.com/track/click?u=674598d553f72ae2b2ad42483&id=6cb1e56801&e=86676914b5
https://idfa.us6.list-manage.com/track/click?u=674598d553f72ae2b2ad42483&id=ab4ebe8a29&e=86676914b5

