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Een verdorven fabriekseigenaar, belust op geld en macht roept de hulp van duistere krachten in om zijn 
doel te bereiken. Zijn wens wordt ingewilligd maar niet zonder een offer te brengen: zijn arbeiders. Het 
goede overwint echter, en door de gebundelde krachten van zijn arbeiders wordt de wrede fabrieksei-
genaar gestopt in zijn snode plan. Zijn ziel, totaal verdorven en verloren, wordt gevangen gezet en leeft 
voort in een oeroude machine. Opgesloten in dit ijzeren gevaarte verhuist deze “Maquinas Infernales” van 
werkplaats naar werkplaats over gans de wereld. Telkens waar de machine ingezet wordt, zaait hij dood 
en verderf.  
 
Maquinas Infernales is het regiedebut van Simon The Pernolitz, een jonge regisseur uit Frankrijk, die eerder 
al te gast was op het RRFFF (2008) met zijn kortfilm Rabbit Zombi. Nadat hij in Cannes zijn film vertoonde 
aan tal van kennissen en vrienden, kwam Simon al heel vlug tot de conclusie dat hij niet over het nodige 
budget beschikte om de film volledig af te werken. Hij besloot dan maar om er meteen de helft van af te 
doen en te beginnen met wat hij noemt deel 1 van zijn film.  De Film stopt met een open einde en op 
onze Q&A vertelt Simon ons wel hoe hij het verder verloop van de film ziet. Maquinas Infernales is tevens 
de eerste film uit het ButRR project, een samenwerking met het Nederlandse BUT- festival uit Breda. 
 
Once upon a time in Mexico, a boss made a deal with evil forces from another world. He has been stopped 
by his workers but his evil spirit has been stuck in an evil machine. They call it the infernal machine, always 
ending in a different factory, bringing pain and disaster. Beware, The infernal machine comes to France…
 
Maquinas Infernales is the debut of Simon The Pernolitz, a Young sympathetic director from France.  After 
screening his movie in Cannes he concluded that he didn’t have enough funds to complete the full movie. 
So he decided to release a smaller version of his full movie because in this way he would get the attention 
to maybe make the full version he has in mind. 
 
Autrefois. La légende raconte qu’un patron mexicain aurait practisé avec une créature maléfique et fait 
vivre ses employés dans la peur. Une émeute des ouvriers a mis fin à son despotisme dans le sang, mais 
son âme damnée a réussie à survivre dans une machine. Depuis ce temps, « La machine infernale » passe 
d’usines en usines en apportant la désolation partout où elle passe. Attention, La machine infernale arrive 
en France…

Simon The Pernolitz nam zijn eerste kortfilm 
“Rabbit Zombi” op in één dag met een budget 
van amper 200 euro’s… en Canal+ kocht het! 

*
Simons tweede kortfilm “Dead End Evil” werd 
gemaakt in zijn eigen huis, tuin en kelder met 
zijn buurmeisje als actrice. Hoe moet je dit 
noemen??  Close combat filmen; Garagefilm;  

Discountfilmen; … ah laat het ons gewoon slim 
filmen heten. 

 *
Het idee voor ”Maquinas Infernales” groeide 

toen zijn grimeur hem meenam naar zijn vaders 
fabriek. 

*
Simon The Pernolitz is fier als hij kan zeggen 
dat “Maquinas Infernales”  7.000 euro kostte, 

slechts 20 draaidagen in beslag nam en dit alles 
met 20 personen en 1 rookmachine. 

*

Een jong meisje, een trapkelder en het verhaal over de Dead End Evil, dat in een 
nachtmerrie uitdraait. 
 
A young girl, a basement stairway and the story about the Dead End Evil, that 
turns into a nightmare.
 
Une jeune fille, un escalier vers la cave et l’histoire du Dead End Evil. Tout 
déchaine dans l’horreur. 
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