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Kaboom Anime vanaf zaterdag 12 februari maandelijks in de Melkweg
Vanaf zaterdag 12 februari organiseert Kaboom Animation Festival maandelijks een anime
filmvertoning in de Amsterdamse Melkweg. Het wordt een wild, episch, zelfs louterend
zesdelig avontuur. Het Japanse genre, een alomtegenwoordig fenomeen in de 21ste-eeuwse
filmcultuur, heeft de kracht om brutale allegorieën te ontvouwen, om gewaagd, uitdagend,
creatief, teder en tegelijk betekenisvol te zijn.
Za 12 feb, 20.00 uur: On-Gaku: Our Sound (2019, Kenji Iwaisawa)
De winnaar van de Kaboom Award voor best feature 2021 is een aanstekelijke deadpan
comedy in een punkrock-jasje, gekleurd door een knappe mix van visuele en muzikale stijlen.
Za 12 mrt, 20.00 uur: Memories (1995, Koji Morimoto, Tensai Okamura, Katsuhiro Otomo)
Verbluffende sciencefiction-anthologie met drie films van Koji Morimoto (oprichter Studio
4°C), Tensai Okamura (Darker than Black) en de invloedrijke manga-artiest en Akira-regisseur
Katsuhiro Otomo.
Za 16 apr, 20.00 uur: Adolescence of Utena (1999, Kunihiko Ikuhara)
Losse herwerking van de tv-serie Revolutionary Girl Utena is niet alleen een lust voor het oog,
maar ook voor de ziel. Een essentieel stukje queer cinema dat wereldwijd harten heeft
veroverd.
Za 14 mei: DOUBLE BILL YOSHIAKI KAWAJIRI
19.00 uur: Wicked City (1987) + 21.15 uur: Demon City Shinjuku (1988)
Ontdek het huiveringwekkende cyberpunk-universum van Yoshiaki Kawajiri op de grens van
de menselijke wereld en het demonenrijk. Een mijlpaal in duistere anime.
Za 18 jun, 21.00 uur: The Night is Short, Walk on Girl (2017, Masaaki Yuasa)
Een nacht vol bedwelmende en bizarre fantasieën in een alternatieve versie van Kyoto.
Combinatie van screwball comedy en hallucinogene visuals zorgt voor een
duizelingwekkend avontuur.
Za 16 jul, 21.00 uur: Fortune Favors Lady Nikuko (2021, Ayumu Watanabe)
Een hartverwarmend coming-of-ageverhaal dat de Studio Ghibli-formule omarmt en zelfs
verheft tot moderne anime vol leven(slessen).
Website Kaboom Anime in de Melkweg
Kaboom Animation Festival 2022 vindt van 28 maart t/m 3 april plaats in Amsterdam, Utrecht
én online. De winnende animaties toeren aansluitend langs een tiental bioscopen door het
hele land. In Utrecht opent Kaboom maandag 28 maart met een gratis visueel spektakel van

Motomichi Nakamura op het Neude, in Amsterdam is woensdag 30 maart Waar is Anne
Frank van Ari Folman de openingsfilm.
Kaboom Animation Festival website, Instagram, Facebook
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