
Project “Film it how you see it!  

Youth film where they are and how they want to tell it.   

 
Two teams from different classes in Berlin followed this concept on various afternoons in 
June and July.  
 
Thomas Mboya Ochieng and Adauto de Souza Santos introduced the art of film to the youth, 
from their collaberative efforts two short films with adventurous  topics have come together.  

 
"Give me your heart" Look deep within, show your vulnerability  
 
After Soy Luna's family left Bulgaria and moved to Germany, she was abandoned by her 
love. In order to heal her heartache, she turns to Dr. Amber who brings her a new heart. 

 

In "Smart Toto," the protagonist's birthday present creates a lot of fun and excitement. 
 

On Esther's 13th birthday, she receives a smartphone. After that, she always has it with her, 

in the city, in school, in life. Together with her friends, she floats on cloud 7, even in class, 

until it the teacher has enough.  

 

On November 22 at 6pm, we will celebrate the movie premiere at the Free University of 
Berlin. Movies-In-Motion is in partnership with nijinski Arts Internacional e.v., Refugee Schul 
& Unistrike and Synopsisfilm in collaboration  with Gemeinschaftsschule Friedenau und 
Friedrich-Ebert-Gymnasium. We hope that the youth will have a lot of fun with the film 
screening!  
 

Event Location: Free University Berlin  

 "Rost- und Silberlaube" Habelschwerdter Allee 45 / Fabeckstraße 23-25 14195 Berlin   Room 

J32 / 102 

 

Directions: U-Bhf Thielplatz - Left on Brümmerstraße - turn right on Langdoltstr. - when 

you get to Hittorfsstraße turn left - Once you get to Habelschwerdter Allee, the location will 

be on your right, house number 45 Entrance J-Strasse Raum 102 

 

U-Bhf Dahlemdorf - follow Iltisstraße - right turn on Lansstraße - turn left on Fabeckstraße 

- Turn right on Otto v. Simson-Straße and follow it to the entrance of the university.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 " صّور الفلم كما تراه " مشروع

 .يريدونه وكما كانوا حيثما افالم يصورون المراهقون

 يتم حيث. وتموز حزيران في المشروع لهذا المسائية اللقاءات من الكثير عقب، برلين مدارس مختلفة ترحيب صفوف من فريقين يزور

 . سوزا دي اداتو و اوركينغ بويا ام توماس قبل من االفالم عالم الى تقديمهم

 المغامرة مواضيع عن قصيرين فيلمين يظهر هنا

 

 باالعضاء االتجار الغموض من بنوع يتناول" قلبك اعطني" 

 الطبيبة عند نفسها وجدت, قلبها آالم لشفاء محاولة وفي. حبها عن تخلت، ألمانيا الى وانتقلت البلغارية لوناس سوي عائلة غادرت أن بعد

 .الجديد ابقلبه اهتمت والتي أمبير

 .والحماس المتعة من الكثير الرواية بطلة ميالد عيد هدايا تؤمن، الذكية التوتو في

 الغيمة الى اصدقائها مع تحلق. الحياة وفي، المدرسة، المدينة في به فترقص. ذكي هاتف على ايستر تحصل عشر الثالث الميالد عيد في

 .الُمدّرسة تصل حتى،  الدرس في حتى السابعة

 

 Äder Freien الحرة برلين جامعة في مساء السادسة الساعة في الثاني تشرين من والعشرين الثاني في االفالم افتتاح حفلة

Universität Berlin 

 المدرسي المجتمع مع الموجز الفلم و Unistrike و الالجئين مدرسة،  Nijinski Arts Internacional جمعية:  والحركة الفلم حلفاء

 .Friedrich-Ebert الثانوية والمدرسة فريديناو في

 .االفالم عرض في المتعة المشاركين لجميع نتمى

 :االحتفال مكان

 "Rost und Silberlaube" HabelschwerdterAllee 45  /Fabeckstraße 23-25 ,14195 Berlin . 

 Raum J32  /102 غرفة -   

 ثم Langdol شارع الى اليمين الى ثم Brümmer بشارع الشمال الى االتجاه - بانهوف Thielplatz اوبان محطة الى الوصول -

 البيت عند توقف ثم،  Habelschwerdter Allee شارع الى اليمين الى انعطف ثم Hittor شارع الى تصل عندما اليسار الى انعطف

  102 غرفة  J-Strasse  الدخول، 45 رقم

 انعطف ثم  Fabeck شارع الى اليمين الى ثم Lans شارع عند اليمين الى عطفان Iltis شارع بعد: البانهوف Dahlemdorf محطة -

 الجامعة مبنى الى تابع ثم der v.Otto simon شارع عند اليمين الى

 

 

 

 

 

 


