
 

 

 

 

 

เจแปนฟาวน์เดช ั่น กรุงเทพฯ รว่มกบั House Samyan จดังานเทศกาลภาพยนตร์ญีปุ่่น  เฮาส์ อดิชิ ั่น (Japanese Film 

Festival – House Edition –) ปีน้ีเราไดนํ้าภาพยนตร์ญีปุ่่ นใหม่ๆ  มาท ัง้หมด 15 เรือ่งเพือ่ใหแ้ฟนภาพยนตร์และผูท้ีส่นใจใน

วฒันธรรมและภาพยนตร์ญีปุ่่ นไดเ้พลดิเพลนิ เทศกาลน้ีจะเริม่ต ัง้แตว่นัที ่13 ถงึ 22 พฤศจกิายนสาํหรบัการฉายที ่House 

Samyan และ 20 ถงึ 29 พฤศจกิายนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึง่ผูช้มสามารถเพลดิเพลนิกบัภาพยนตร์ไดท้ีบ่า้นของตวัเอง 

* รายชือ่ภาพยนตร์ทีฉ่ายที ่House Samyan และ บนออนไลน์แพลตฟอร์มจะแตกตา่งกนัเวน้แตจ่ะระบไุวใ้นคาํอธบิาย

ภาพยนตร์  โปรดตดิตามขอ้มูลอปัเดตเกีย่วกบัการฉายออนไลน์และกาํหนดการไดท้ีอ่ีเว้นท์เพจดา้นลา่ง 

อีเวน้ท์เพจ: https://www.facebook.com/events/394418881715155/  

ราคาต ั๋ว: 160 ผูช้มท ั่วไป | 140 สมาชกิ House Samyan | 120 นกัเรียน 
* สามารถซือ่ไดท้ีเ่คาน์เตอร์จาํหน่ายต ั๋วของ House Samyan หรือเว็บไซต์ House Samyan 

ซือ่ต ั๋วไดท้ี:่ https://www.housesamyan.com/site 

------------------------------------------------ 

The Japan Foundation, Bangkok, in collaboration with House Samyan proudly co-organize the 
‘Japanese Film Festival – House Edition –’. This year we have earnestly brought a variety of 15 recent 
films for our cinephiles, Japanese culture, and film enthusiasts to relish the moment as much awaited 
and anticipated. The festival will starts from 13 to 22 November for screening at House Samyan and 20 
to 29 November on online platform where audience can enjoy the film at their own ‘House’.  

*The films list at House Samyan and Online platform are different unless indicated in the film 
description. Please follow us on event page for update about online screening information and 
schedule. 

Event Page: https://www.facebook.com/events/394418881715155/  

Cinema Ticket Price: 160 General Audience | 140 House’s Member | 120 Student 
*Ticket available at House Samyan’s ticket counter or House Samyan’s website. 

Ticket available at:  https://www.housesamyan.com/site 

  



 

 

เรือ่งยอ่และเวลาฉาย | Synopsis and Show Time 

 

AI Amok  

AI 崩壊 

SHOW TIME: 14 Nov (Sat) 15:45 | 17 Nov (Tue) 17:35 | 20 Nov (Fri) 18:50 

 
©2019 映画「AI 崩壊」製作委員会 

131 min/ 2020 / Mystery, Suspense, Science Fiction, Fantasy / Directed by IRIE Yu 
Cast: OSAWA Takao, KAKU Kento, HIROSE Alice, IWATA Takanori 

ภารกจิทีต่อ้งแขง่กบัเวลา! ภาพยนตร์ลกึลบัระทกึขวญัโดยผูก้าํกบัภาพยนตร์ยอดฮติปี 2017 เรือ่ง Memoirs of A Murderer ในปี 
2030 ระบบ AI ทีค่นท ัง้ประเทศตอ้งพึง่พาจู่ๆ  ก็เริม่คดัเลือกพลเมอืงเพือ่ทาํลายลา้งภายใน 24 ชั่วโมง คริวิ ทีก่าํลงัถกูลา่โดยตาํรวจ
และรฐับาลและถกูคนท ัง้ประเทศมองวา่เป็นผูก้อ่การรา้ยตอ้งไขปรศินาน้ีและหยดุ AI ทีเ่ขาสรา้งขึน้มาใหไ้ด ้ 

It's a race against time! A mystery/thriller brought to you by the director of the 2017 hit movie, Memoirs of A 
Murderer. In 2030 the AI system that the whole nation depends on, suddenly starts to select citizens for 
termination. The termination will commence in 24 hours. Pursed by the police and the government and 
being viewed by the whole nation as a terrorist, Kiryu must solve this mystery and stop the AI he created! 

 

  



 

 

Gone Wednesday 

⽔曜⽇が消えた 

SHOW TIME: 15 Nov (Sun) 14:50 | 19 Nov (Thu) 18:40 | 22 Nov (Sun) 17:10 

 
© 2020 “Gone Wednesday” Film Partners | © 2020 NIPPON TV / NIKKATSU 

104 min/ 2020 / Drama, Thriller / Directed by YOSHINO Kohei 
Cast: NAKAMURA Tomoya, ISHIBASHI Natsumi, FUKAGAWA Mai 

เจ็ดบคุลกิในหนึ่งรา่งกาย แตล่ะคนใชชี้วติเพียงคนละหน่ึงวนัตอ่สปัดาห์ พวกเขาบนัทกึกจิกรรมของตนและเขยีนบนัทกึถงึกนัและ
กนัเพือ่ทีจ่ะอยูด่ว้ยกนัอยา่งราบรืน่ แตท่กุอยา่งไดเ้ปลีย่นไปเมือ่ "วนัองัคาร" ตืน่ขึน้มาในวนัพุธ "วนัพุธ" ไดห้ายไปแลว้ การใชชี้วติ
สองวนัตดิตอ่กนัทาํให ้"วนัองัคาร" มชีีวติใหม ่แตค่วามสขุของเขาก็อยูไ่ดไ้มน่าน สตขิองเขาเริม่หลุดลอยและเลือนหาย ตวัตนอืน่ ๆ 
ของเขาก็ดเูหมือนจะเริม่หายไปเชน่กนั เขาเริม่มอีาการหน้ามืดบอ่ยขึน้ราวกบัวา่การมีตวัตนของเขากาํลงัจะเลือนหายไปอกีคน 
หรือเขาจะหายไปเหมือนกบั "วนัพุธ" หรือไม ่

Seven personalities sharing the same body, each living on a different day of the week. They record their 
activities and leave notes for each other, in order to live in harmony. However, everything changes when 
"Tuesday" wakes up on a Wednesday. "Wednesday" has gone missing. Living two days in a row gives 
"Tuesday" a new lease of life, but his happiness is short-lived, as he begins to slip in and out of 
consciousness. His other selves also seem to have disappeared. His blackouts become more frequent, as 
if his existence is fading away. Will he disappear, just like "Wednesday" did? 

 

  



 

 

Howling Village 

⽝鳴村 

SHOW TIME: 13 Nov (Fri) 19:40 | 15 Nov (Sun) 20:00 | 21 Nov (Sat) 20:00 

 
©2020 HOWLING VILLAGE Production Committee 

Supported by:  

108 min/ 2020/ Horror / Directed and Original Story by SHIMIZU Takashi  
Cast: MIYOSHI Ayaka 

เหตกุารณ์ประหลาดเกดิขึน้รอบตวันกัจติวทิยาสาว โมรติะ คานาเดะ มีต ัง้แตผู่ห้ญงิรอ้งเพลงเด็ก พีน้่องสูญหายและการตอ่เน่ืองทีไ่ม่
ทราบสาเหต ุเธอฉุกคดิไดว้า่ทกุคนในนัน้มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัอโุมงคอ์นุินากทิีถ่กูสาป คานาเดะมุง่ไปยงัอโุมงคเ์พือ่ตามหาความจรงิ 

Bizarre events transpire around clinical psychologist MORITA Kanade. A woman sings a children's song, 
missing brothers, and there are a series of unexplained deaths. She figures out that everyone shares in 
common the haunted Inunaki Tunnel. Kanade heads for the tunnel to uncover the truth. 

 

  



 

 

Little Nights, Little Love 

アイネクライネナハトムジーク 

SHOW TIME: 15 Nov (Sun) 19:05 | 21 Nov (Sat) 17:10 

 

119 min/ 2019 / Drama, Romance / Directed by IMAIZUMI Rikiya 
Cast: MIURA Haruma, TABE Mikako, HARADA Taizo 

**ภาพยนตร์เรือ่งน้ีจะมฉีายทางออนไลน์แพลตฟอร์ม | This film will be available on online screening. 

นกัวจิยัการตลาด ซาโต ้ชา่งฝนัถงึการพบกนักบัชีวติรกัของเขา วนัหนึง่เขาไปเก็บแบบสอบถามตามทอ้งถนนซึง่ผูส้ญัจรไปมาก็ไม่
คอ่ยสนใจนกักระท ั่งมผีูห้ญงิคนหน่ึงตกลงทีจ่ะตอบแบบสอบถาม หรือน่ีจะคอืคาํตอบของสิง่ทีเ่ขาคน้หา? ไดร้บัแรงบนัดาลจาก
แชมป์มวยในศกึใหญ ่เรือ่งราวความเชือ่งโยงของตวัละคร เพือ่นของซาโตก้บัลูกๆของเขา, เพือ่นรว่มงานทีเ่ลกิกบัภรรยาและลูกสาว 
เด็กหนุ่มผูถ้กูกล ั่นกบัน้องสาวของเขา เกีย่วพนักนัถงึสบิปี ขบัขานเรือ่งราวความรกัปาฏหิารย์ 

Market researcher Sato is a dreamer who hopes for a dramatic encounter for his love life. When he is 
conducting a survey on the street which no one pays attention to, an attractive woman agrees to answer. 
Could this be the one he is looking for? Inspired by a boxing champion fighting tough, a collection of 
interrelated characters – friends of Sato and their children, his colleague given up by a wife and his 
daughter, a bullied boy and his sister – intertwine in 10 years, serenading miraculous love stories. 

 

  



 

 

Mio on the Shore  

わたしは光をにぎっている 

SHOW TIME: 16 Nov (Mon) 19:30 | 19 Nov (Thu) 14:35 | 21 Nov (Sat) 15:05 

 
© 2019 WIT STUDIO / Tokyo New Cinema 

96 min/ 2019 / Drama / Directed by NAKAGAWA Ryutaro 
Cast: MATSUMOTO Honoka, WATANABE Daichi, TOKUNAGA Eri, YOSHIMURA Kaito, MITSUISHI Ken 

มยิากาวา่ มโิอะ สญูเสยีพอ่แมต่ ัง้แตย่งัเล็กและดแูลกจิการทีพ่กัรมิทะเลสาปกบัยาย อยา่งไรก็ตาม การทีย่ายของเธอเขา้รกัษาตวัใน
โรงพยาบาลทาํใหเ้ธอตอ้งปิดกจิการและเดนิทางไปโตเกยีวดว้ยความหวงัทีผ่กูไวก้บัมซิาวา่ เคยีวสเุกะ เพือ่นทีด่ขีองพอ่ของเธอ เธอ
ชว่ยงานทีโ่รงอาบน้ําสาธารณะทีเ่ขาดาํเนินกจิการและอาศยัอยูท่ีน่ ั่น 

Miyagawa Mio lost her parents when she was young, and she runs a lakeside inn with her grandmother. 
However, her grandmother's hospitalization forces her to close the inn, and she heads to Tokyo with her 
hopes pinned on Misawa Kyosuke, who was a good friend of her father's. She helps out at the public bath 
that he runs, and ends up living there. 

 

  



 

 

Not Quite Dead Yet 

⼀度死んでみた  

SHOW TIME: 14 Nov (Sat) 16:45 | 17 Nov (Tue) 20:05 | 20 Nov (Fri) 14:35 | 22 Nov (Sun) 15:10 

 
© 2020 Shochiku Co., Ltd. Fuji Television Network, inc. 

93 min/ 2020 / Comedy / Directed by HAMASAKI Shinji 
Cast: HIROSE Suzu, YOSHIZAWA Ryo, TSUTSUMI Shinichi  

นกัศกึษาวทิยาลยั นานาเสะ ไมช่อบพอ่ของเธอ ฮาคารุ ซึง่เป็นประธานบรษิทัยา เธอระบายความเกลียดดว้ยการบอกใหเ้ขา "ตายไป
เถอะ!" วนัหน่ึงฮาคารุ กนิยาทีส่ามารถทาํใหต้ายแคส่องวนั นานาเสะตอ้งพยายามชว่ยพอ่ของเธอจากการสมรูร้ว่มคดิของบรษิทั
คูแ่ขง่ทีพ่ยายามจะเผาศพพอ่ของเธอ 

College student Nanase can't stand her father Hakaru, who is the president of a pharmaceutical company, 
and she vents her upset by telling him to "just die!" One day, Hakaru takes medicine that makes you die for 
two days only. Nanase frantically tries to rescue him from a rival company's conspiracy to have him 
cremated. 

 



 

 

One Night 

ひとよ  

SHOW TIME: 14 Nov (Sat) 20:25 | 20 Nov (Fri) 19:15  

 
© 2019 "One Night" Film Partners 

123 min/ 2019 / Drama / Directed by SHIRAISHI Kazuya 
Cast: SATOH Takeru, SUZUKI Ryohei, MATSUOKA Mayu, TANAKA Yuko 

 แมแ่ละลูก ๆ ท ัง้สามพบวา่ชะตากรรมของพวกเขาตกอยูใ่นความวุน่วายจากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในคนืหนึ่ง สมาชกิในครอบครวัตา่ง
แยกยา้ยกนัออกไป และไดก้ลบัมารวมตวักนัอีกคร ัง้หลงัจากผา่นไป 15 ปีและตอ่สูเ้พือ่ทีจ่ะฟ้ืนฟสูายสมัพนัธ์ในครอบครวักลบัมา 

A mother and her three children find their fate thrown into chaos by an incident that happened one night. 
The family members each go their separate ways but reunite after 15 years and struggle to restore their 
family bonds. 

 



 

 

One Summer Story 

⼦供はわかってあげない  

SHOW TIME: 14 Nov (Sat) 18:35 | 19 Nov (Thu) 19:10 | 21 Nov (Sat) 19:25 

 
© 2020 "One Summer Story" Film Partners | © Rettou Tajima／KODANSHA 

138 min/ 2020 / Drama / Directed by OKITA Shuichi 
Cast:  MATSUMOTO Honoka, WATANABE Daichi, TOKUNAGA Eri, YOSHIMURA Kaito, MITSUISHI Ken  

มนิาม ิซาคตุะ นกัเรียนช ัน้ม. 2 และสมาชกิทมีนกักฬีาวา่ยน้ําประจาํโรงเรียน วนัหน่ึงกอ่นวนัหยุดฤดรูอ้นระหวา่งกาํลงัฝึกวา่ย
กรรเชียงในสระวา่ยน้ําโรงเรียนอยูน่ ัน้เธอเห็นบางอยา่งบนดาดฟ้าทีด่งึดดูความสนใจของเธอ มนัคอืภาพของ โคเตโกะ ทีถ่ือเกรียง
อยู ่(ตวัเอกของซีรีย์่อนิเมะเรือ่ง "โคเตโกะนกัฉาบปนูวเิศษ") มนิาม ิเป็นแฟนตวัยงของซีรีย่์ รวมเจา้ของผลงานบนดาดฟ้า โชเฮ โม
จ ินกัเรียนช ัน้ม. 2 ชมรมศลิปะการเขยีนตวัอกัษร ลูกชายคนเล็กของครูสอนศลิปะการเขยีนตวัอกัษร โชเฮเองก็เป็นแฟนตวัยงของ
โคเตโกะเชน่กนั 

มนิาม ิจาํพอ่ผูใ้หก้าํเนดิของไมไ่ด ้แตเ่ธอก็มคีวามสขุกบัการอาศยัอยูก่บัแม,่ น้องชายและพอ่เลี้ยงของเธอ ปีทีแ่ลว้มนิามไิดร้บัยนัต์
ทีเ่ขยีนดว้ยลายมอืแปลก ๆ จากผูส้ง่ทีไ่มร่ะบชืุอ่ โชเฮขอใหพี้ช่ายของเขาชว่ยไขปรศินาเน่ืองจากทาํงานเป็นนกัสบืนอกเวลา เธอ
ประสบความสาํเร็จในการคน้หาและระหวา่งการสืบก็คน้พบวา่ โทโมมสิ ึวาราไก เป็นบดิาผูใ้หก้าํเนิดมนิาม ิและผูก้อ่ต ัง้ลทัธ ิมนิามิ
แกลง้ทาํเป็นวา่ไปออกทรปิวา่ยน้ําโรงเรียนเพือ่ทีเ่ธอจะไดไ้ปเยีย่มพอ่ทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงชายทะเล โชเฮไมส่ามารถหยุดกงัวลเกีย่วกบั
มนิามไิดใ้นขณะทีก่ารผจญภยัของเธอเริม่ตน้ขึน้ 

Minami Sakuta, a 2nd year high schooler, swims for the school team. She is practicing backstroke one day 
in the school pool just before the summer vacation when something grabs her attention on the rooftop. It's 
a picture of Koteko with a trowel (the protagonist of a cult TV anime series, "Buffalo Koteko is the Magical 
Plasterer"). Minami is a big fan of the series as is its artist, Shohei Moji (another 2nd grader) who is in the 
calligraphy club. The youngest son of a calligraphy instructor, Shohei is an avid Koteko fan and is drawing 
Koteko on a large panel on the school rooftop. 

Minami doesn't remember her biological father but lives happily with her mom, younger brother and 
stepdad. A year ago, Minami received a strange handwritten talisman from an anonymous sender. Shohei 
asks his brother to help solve the mystery as she had been a part-time detective. She succeeds and in the 
process finds Minami's biological father, Tomomitsu Waragai who turns out to be a cult founder. Minami 
pretends to go on a school swimming trip so she can visit her father who lives in a seaside town. Shohei 
can't stop worrying about Minami as the adventure of her life begins. 

  



 

 

Silent Rain 

静かな⾬ 

SHOW TIME: 13 Nov (Fri) 17:40 | 16 Nov (Mon) 17:35 | 22 Nov (Sun) 17:40 

 
© 2019 Silent Rain Production Committee / Natsu Miyashita, Bungeishunju 

99 min/ 2019 / Romance / Directed by NAKAGAWA Ryutaro 
Cast: NAKANO Taiga, ETO Misa  

ยูกโินสเึกะ ผูช้ว่ยวจิยัดา้นโบราณคดชีีวภาพพบกนัโคโยม ิทีเ่ปิดรา้ขายขนมโบราณคนเดยีวและท ัง้สองคอ่ยๆไดท้าํความรูจ้กักนั แต่
มาเชา้วนัหน่ึง เธอสญูเสยีความทรงจาํเน่ืองจากอบุตัเิหต ุดว้ยความมหศัจรรย์ เธอกลบัมาจาํความไดแ้ตส่ามารถเก็บความทรงจาํ
เพียงแตล่ะวนัและลืมเมือ่ตืน่ขึน้มาในเชา้ของวนัถดัมา 

Biological archeology research assistant Yukisuke meets Koyomi, who single-handedly runs a traditional 
sweets shop, and they gradually get to know each other. But, one morning she loses consciousness in a 
traffic accident. She miraculously comes to, but she is left with the disability of only retaining memories for 
each day, which she forgets upon waking the next morning. 

 

  



 

 

Step  

ステップ  

SHOW TIME: 15 Nov (Sun) 16:50 | 19 Nov (Thu) 16:25 | 21 Nov (Sat) 17:45 

 
© 2020 映画『ステップ』製作委員会 

118 min/ 2020 / Drama / Directed by IIZUKA Ken 
Cast: YAMADA Takayuki, HIROSUE Ryoko, YO Kimiko, KUNIMURA Jun  

โทโมโกะ ภรรยาของ เคนอจิ ิเสียชีวติเมือ่อายุเพียง 30 ปีหลงัจากทีแ่ตง่งานกนัไป 3 ปี เขาตดัสนิใจทีจ่ะเลี้ยงดู มกิ ิลูกสาวของพวก
เขาดว้ยตวัเอง แมว้า่พอ่แมข่องโทโมโกะจะ แนะนําใหเ้คนอจิแิตง่งานใหมอ่กีคร ัง้ แมพ้วกเขาจะมคีวามรูส้กึทีย่งัอยากอยูใ่กลช้ดิกบั
หลานสาวอยู ่เคนอจิกิงัวลวา่เขาควรจะแตง่งานใหมเ่พือ่ลูกสาวหรือไม ่แตก็่ไมส่ามารถกา้วไปถงึจุดนัน้ได ้เพราะไมอ่ยากทาํใหพ้อ่
แมโ่ทโมโกะรูส้กึไมด่ ีเขาอทุศิชีวติเพือ่ลูกสาวของเขา วนัเวลาผา่นไปและเขาก็ไดพ้บกบัใครคนนัน้ 

Kenichi’s wife Tomoko died when she was only 30 years old, in the third year of their marriage, and he 
decided to bring up their daughter Miki on his own. Although they advise Kenichi to marry again, Tomoko’s 
parents have mixed feelings as they want to keep their granddaughter Miki close. Kenichi worries about 
whether he ought to remarry for his daughter’s sake, but can’t take that step when he thinks about how his 
parents-in-law would feel. He devotes his life to his daughter, but time passes and he meets someone. 

 

  



 

 

Stolen Identity  

スマホを落としただけなのに 

SHOW TIME: 15 Nov (Sun) 17:45 | 21 Nov (Sat) 15:30 

 
© 2018 "Stolen Identity" Film Partners 

116 min/2018/ Mystery / Directed by NAKATA Hideo 
Cast: KITAGAWA Keiko, CHIBA Yudai, NARITA Ryo, TANAKA Kei 

**ภาพยนตร์เรือ่งน้ีจะมีฉายทางออนไลน์แพลตฟอร์ม | This film will be available on online screening. 

วนัหน่ึง อาซาม ิโทรหาแฟนของเธอแตค่นแปลกหน้าเป็นครรบัโทรศพัท ์เขาบอกวา่เจอมือถอืของแฟนเธอและคนืใหเ้ธอหลงั
จากนัน้ไมก่ีว่นั ต ัง้แตน่ ัน้มา มีสิง่ประหลาดเกดิขึน้ตลอดกบัอาซาม ิตอนน้ีเธอกลายเป็นเป้าหมายของฆาตกรตอ่เนื่องทีท่ยอยเปิดโปง
ความลบัของเธอ 

One day, Asami calls her boyfriend, but a stranger answers the phone. He explains he found her 
boyfriend's phone, and returns it a few days later. Since then, strange things keep happening to Asami. 
She is now a target of a serial killer who gradually exposes her secret. 

 

  



 

 

Takeshi Yashiro Stop Motion Animation:  

⼋代健志ストップモーションアニメーション： 

**ภาพยนตร์เรือ่งน้ีจะมีฉายทางออนไลน์แพลตฟอร์ม | This film will be available on online screening. 

SHOW TIME: 15 Nov (Sun) 15:45 (Screening of 4 animations) 

Gon, The Little Fox 

ごん 

 
©TAIYO KIKAKU Co., Ltd.／EXPJ, Ltd 

2015 / 27 min / Animation / Directed by YASHIRO Takeshi 

When Gon, a playful orphaned fox, finds that young Hyoju has lost his mother, he tries to comfort him and 
make amends for his own earlier mischiefs by secretly bringing small gifts to the boy every day. But Hyoju 
doesn’t realize who is behind the anonymous gifts, and the two are headed for a heartbreaking climax. 

กอนสนุขัจิง้จอกกาํพรา้ขีเ้ลน่ไดพ้บวา่ฮโยจูเด็กชายคนนึงพึง่สญูเสยีแมไ่ป กอนพยายามปลอบโยนฮโยจู และไถโ่ทษทีเ่คยแกลง้เขา
ดว้ยการแอบนําของขวญัเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปใหเ้ด็กชายทกุวนั แตฮ่โยจูไมรู่ว้า่ใครอยูเ่บื้องหลงัของขวญัทีเ่ขาไดท้กุวนัและท ัง้สองกาํลงั
มุง่หน้าไปสูบ่ทสรุปทีน่่าสะเทอืนใจ 

  



 

 

Moon of a sleepless night 

眠れない⽉の夜 

 
©TAIYO KIKAKU Co., Ltd.／EXPJ, Ltd 

2015 / 27 min / Animation / Directed by YASHIRO Takeshi 

A squirrel and a boy set out on a journey together to restore daylight. They must find and release the moon 
stuck high up on a tree somewhere far, far away. 

กระรอกและเด็กชายออกเดนิทางรว่มกนัเพือ่ฟ้ืนฟแูสงสวา่งของกลางวนั พวกเขาตอ้งคน้หาและปลดปลอ่ยดวงจนัทร์ทีต่ดิคา้งอยูบ่น
ตน้ไมท้ีไ่หนสกัแหง่ทีห่า่งไกลออกไป 

 

NORMAN THE SNOWMAN -The Northern Light- 

ノーマン・ザ・スノーマン〜北国のオーロラ〜 

 
©TAIYO KIKAKU Co., Ltd.／EXPJ, Ltd 

2013 / 25 min / Animation / Directed by YASHIRO Takeshi 

As the first snow falls on a town in the northern country, a boy sneaks out of his house to board a 
northbound train with his friend “Norman the Snowman.” They are off to witness the beautiful wonders of 
nature that Norman had always talked about. 

เมือ่หมิะแรกตกในเมืองทางตอนเหนือของประเทศ เด็กชายคนหนึง่ก็แอบออกจากบา้นเพือ่ขึน้รถไฟไปทางเหนือกบัเพือ่นของเขา 
“ตุก๊ตาหมิะ นอร์แมน” พวกเขาออกไปชมความมหศัจรรย์ของธรรมชาตทิีส่วยงามทีน่อร์แมน พูดถงึมาตลอด 



 

 

NORMAN THE SNOWMAN -On a Night of Shooting Stars- 

ノーマン・ザ・スノーマン〜流れ星のふる夜に〜  

 
©TAIYO KIKAKU Co., Ltd.／EXPJ, Ltd 

2016 / 25 min / Animation / Directed by YASHIRO Takeshi 

Tomorrow is the night of the shooting stars! A new chapter of “Norman the Snowman” begins as Norman 
and the Boy embark on another venture to see the star-filled sky. 

พรุง่น้ีเป็นคนืแหง่ฝนดาวตก! การผจญภยัใหมข่อง “ตุก๊ตาหมิะ นอร์แมน” เริม่ตน้ขึ–้นเมือ่นอร์แมนและเด็กชายเริม่ตน้ออกเดนิทาง
อกีคร ัง้เพือ่ดทูอ้งฟ้าทีเ่ต็มไปดว้ยดวงดาว 

 

  



 

 

Talking the Pictures 

カツベン！ 

SHOW TIME: 14 Nov (Sat) 14:20 | 20 Nov (Fri) 16:25 | 22 Nov (Sun) 19:15 

 
© 2019 TALKING THE PICTURES Production Committee 

126 min/ 2019 / Comedy, Historical / Directed by SUO Masayuki 
Cast: NARITA Ryo, KUROSHIMA Yuina  

ชุนทาโร ่(นารติะ เรียว) หวงัทีจ่ะเป็นนกัพากษ์สดหนงัเงียบจงึตระเวนไปยงัโรงภาพยนตร์ในเมอืงเล็ก ๆ อยา่งไรก็ตามโรง
ภาพยนตร์ทีเ่ขาไปนัน้รกรา้งวา่งเปลา่เน่ืองจากลูกคา้ถกูโรงละครในเมืองใกลเ้คยีงดงึผูช้มไป พนกังานในนัน้มแีตค่นประหลาด
ต ัง้แตน่กัพากษ์ทีม่ ั่นใจเกนิตวัไปจนถงึสามีภรรยานายจา้งจอมกดขีเ่จา้ของโรงละคร ระหวา่งทีเ่ขาทาํงานบา้นไปวนัๆ มกีารจลาจล
เกดิขึน้โยงใหต้าํรวจตอ้งเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

Shuntaro hopes to become a katsudo benshi and wanders his way to a small town cinema. However, the 
cinema is desolate as its customers are being drawn away by a theater in a neighboring town. The 
workers, too, are a peculiar lot from the over-confident benshi to the slave-driving husband & wife who own 
the theater. Amid his days doing nothing but chores, a riot breaks out which also embroils the police. 

 

  



 

 

Tora san, Wish You Were Here 

男はつらいよ お帰り 寅さん  

SHOW TIME: 14 Nov (Sat) 18:15 | 18 Nov (Wed) 17:35 | 22 Nov (Sun) 15:30 

 
© 2019 Shochiku Co., Ltd. 

116 min/ 2019/ Drama / Directed, Original Story and Screenplay by YAMADA Yoji,  
Cast: ATSUMI Kiyoshi, BAISHO Chieko, YOSHIOKA Hidetaka  

ครุุยามะเคยเป็นรา้นของหวานโบราณระหวา่งทางไปวดัชบิามาตะ ไทฉะคเุต็น และไดก้ลายมาเป็นรา้นกาแฟ ยา่นทีอ่ยูอ่าศยัหลงั
รา้นมีสภาพเห็นเชน่เคยและผูค้นไดม้ารวมตวักนัเพือ่ราํลกึถงึเจ็ดปีแหง่การจากไปของโทระจโิร ่และหลานทีชื่อ่มสิโุอะ หวนราํลกึถงึ
วนัเวลาเกา่ๆ 

Kurumaya was once a traditional sweets shop along the approach to Shibamata Taishakuten temple, but 
has turned into a cafe. The living quarters behind the shop are just as always, and the people gathered to 
mourn the seventh anniversary of the death of the wife of Torajiro's nephew Mitsuo reminisce about old 
times. 

 

  



 

 

Voices in the Wind 

⾵の電話 

SHOW TIME: 13 Nov (Fri) 15:05 | 18 Nov (Wed) 19:55 | 22 Nov (Sun) 19:40 

 
© 2020 The Phone of the Wind Film Partners 

139 min/ 2020/ Drama / Directed by SUWA Nobuhiro  
Cast: MOTOLA Serena, NISHIJIMA Hidetoshi, NISHIDA Toshiyuki, MIURA Tomokazu 

"ฉนัจะมีชีวติอยูต่อ่ไป เมือ่ฉนัมาพบคณุฉนัคงจะกลายเป็นหญงิชราจรงิๆ คอยดนูะ" 
เฝ้าหาคาํตอบ ฮารุ ในวยั 17 ปีออกเดนิทางไกลขา้มประเทศไปยงัเมอืงทีถ่กูสนึามซิดัรุนแรงในปี 2011 กวาดชีวติพีช่ายและพอ่แม่
ของเธอไป โรด้ทรปิคร ัง้น้ีไดพ้าหญงิสาวผูย้งัคงถกูหลอกหลอนจากการสญูเสยี เดนิทางต ัง้แตฮ่โิรชมิา่ไปยงัโตเกยีวและฟุกชุมิะและ
ตลอดทางไปยงัโอสจึซิึง่เคยเป็นบา้นของครอบครวัเธอ ระหวา่งทางเธอไดพ้บกบัผูค้น, เรือ่งราวตา่งๆ, ชีวติมากมาย และการสญูเสยี
อืน่ ๆ ทวิทศัน์กบัใบหน้า การเดนิทางสิน้สดุลงกลางสวนบานสะพร ั่งหอ้มลอ้มดว้ยบาดแผลในบา้นเกดิรมิชายฝั่งของเธอ กลางทุง่น ัน้
มตีูโ้ทรศพัทท์ีแ่มว้า่จะไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่มานานแลว้ แตม่กัเคยถกูใชเ้พือ่สือ่สารถงึผูค้นอกีฟากทีไ่มส่ามารถตดิตอ่ไดอ้กีแลว้ 

“I’m going to stay alive. When I come to meet you, I’ll be a really old lady. Look forward to it.” 
 
In her search for answers, 17-year-old Haru sets out on a long journey across the country to the town 
where, in 2011, the devastating tsunami swept away her brother and parents. This road trip takes the 
young woman, who is still haunted by her loss, from Hiroshima to Tokyo and Fukushima and all the way to 
Ōtsuchi, where her family home once stood. On the way she encounters other people, other stories, other 
lives and other losses. Landscapes and faces. The journey ends in the middle of a garden in full bloom 
among the scarred surroundings of her coastal hometown. In it stands a telephone box which, even though 
it is no longer connected, is used to speak to those who cannot be reached any other way. 


