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31 jaar Anima
De geschiedenis van het Brussels Animatiefilmfestival 

Luk Menten

Het heette achtereenvolgens ‘Rencontres du Cinéma d’Animation’, ‘La Semaine  
du Dessin Animé’, ‘Le Festival International du Dessin Animé et du Film 

d’Animation / Festival van de Animatie�lm’ en sinds 2003 ‘Anima’. 

Van bij de eerste editie in 1982 hanteerde het Brusselse animatie�lmfestival een formule die aan-
sloeg. Het festival is die ondertussen aangevulde formule in de loop van de jaren trouw gebleven. Aan 
de hand van onder meer een interview met stichter Philippe Moins is wat hier volgt een poging om 
de al 31-jarige geschiedenis van het festival weer te geven. 

Schoolfilmclubs opkrikken

De 25-jarige Philippe Moins, licentiaat kunstgeschiedenis die al wat les gegeven hee! en daar-
naast ook als tekenaar actief is, moet zijn dienstplicht vervullen. Hij vraagt het statuut van gewetens-
bezwaarde aan en komt voor 18 maanden ‘vervangende dienst’ terecht in de socioculturele sector, 
meer bepaald bij de Confédération Parascolaire, een vereniging die buitenschoolse activiteiten orga-
niseert in scholen van het Franstalige o"ciële middelbaar onderwijs.

PHILIPPE MOINS: ‘Toen ik daar arriveerde had de vereniging in hoofdzaak een netwerk van 
school�lmclubs geleid, maar de belangstelling daarvoor was erg teruggelopen. Ze vroegen me na 
te denken over iets dat de buitenschoolse �lmclubs nieuw leven kon inblazen. Ik heb onmiddellijk 
voorgesteld een �lmfestival te organiseren, omdat dat precies was wat ik wou doen, en ook omdat 
er in die tijd een beetje overal festivals ontstonden, dikwijls gespecialiseerde zoals dat van de fantas-
tische �lm. Ik had de Confédération Parascolaire voorgesteld een festival op te zetten gewijd aan de 
Belgische �lm of aan de animatie�lm. Het tweede trok mij het meeste aan en dat voorstel hebben ze 
aanvaard. Animatie�lm interesseerde me toen al sterk, hoewel ik er niet zo veel van af wist. Als je in 
die tijd geen buitenlandse festivals bezocht, had je absoluut geen toegang tot ona$ankelijke anima-
tie. Ik kende �lms van Picha, Ralph Bakshi, René Laloux, wist maar weinig af van de korte �lms en 
had horen spreken van het festival van Annecy. De Confédération vond het dus een goed idee om 
een animatie�lmfestival te organiseren. De voorbereiding werd over het hele jaar 1981 gespreid en 
dat resulteerde in een eerste editie in februari 1982.’

‘Rencontres du Cinéma d’Animation’, 22-27 februari 1982

P.M.: ‘Die eerste, zeer bescheiden editie lokte ongeveer 1500 bezoekers naar het Cultureel Cen-
trum der Rijke Klaren (Centre Culturel des Riches Claires) pal in het centrum van Brussel en die 
editie heb ik georganiseerd en geprogrammeerd met de hulp van beheerders Philippe Allard en An-
dré Pint en een aantal vrijwilligers, de laatste animatoren van de �lmclubs die de Association Paras-
colaire nog had.’

Hoe het programma eruitzag, is terug te vinden in een speciaal nummer van het huisblad van de 
Association, Le Journal Parascolaire (1), dat volledig gewijd was aan het festival en op een %ink ho-
gere oplage werd gedrukt dan gewoonlijk zodat het ook aan geïnteresseerden verstuurd kon worden. 
Bovendien ontvingen de festivalbezoekers het als programmablad. Van maandag tot vrijdag was er 
telkens een voorstelling om 19 uur 30 en één om 21 uur. Op het programma stonden de kort�lms van 
het Brusselse Atelier Graphoui, George Dunnings lange teken�lm Yellow Submarine (1968), een re-
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trospectieve van de Canadese experimentele animatie�l-
mer Norman McLaren, een compilatie Tsjechoslowaakse 
�lms, Belgische animatie in Super8, de teken�lm Wizard 
(1977) van Ralph Bakshi, ‘Gérald Frydman presenteert 
zijn �lms’, ‘Raoul Servais presenteert zijn �lms’ en een 
reeks korte teken�lmklassiekers uit de VS. Op de slotdag, 
zaterdag, begonnen de vertoningen al om 14 uur met ach-
tereenvolgens Dave Fleischers lange teken�lm Gulliver’s 
Travels (1939), een programma met veertien Belgische 
kort�lms gevolgd door zes nieuwe kort�lms geprodu-
ceerd door het Belgisch Animatie�lmcentrum (B.A.C.), 
een debat over de animatie�lm in België, de Zweedse 
lange teken�lm Dunderklumpen! (1974) en tenslotte de 
internationaal bekroonde middellange animatie�lm Tale 
of Tales van de Rus Joeri Norstein plus een paar Oost-
Europese shorts.

De 24 pagina’s tellende publicatie is naast het pro-
gramma gevuld met artikels die dieper ingaan op de pro-
gramma-onderdelen (zoals bijvoorbeeld de animatie�lm 

in Tsjechoslowakije), eentje over de animatie�lmateliers voor schoolkinderen van de vzw Caméra 
Enfants Admis en een inleidend artikel van Philippe Moins. Hij legt daarin uit dat teken�lm ‘meer is 
dan Disney en Goldorak (2)’, dat er nog andere vormen van animatie�lm zijn dan teken�lm, dat ani-
matie ook een kunstvorm is, dat auteurs van artistiek hoogstaande kort�lms ten onrechte onbekend 
blijven en dat hun werken niet aan het publiek getoond worden zogenaamd omdat er geen interesse 
voor bestaat, terwijl datzelfde publiek niet op de hoogte is van het bestaan van die �lms. De ‘Rencon-
tres’ willen daar iets aan doen en belangstelling wekken voor deze beeld-per-beeld �lms ‘waarvan 
het publiek de diversiteit niet kent’. De manifestatie bestaat daarom niet uitsluitend uit de projectie 
van �lms, maar omvat ook ‘tentoonstelling, debat, animaties en ontmoetingen met regisseurs’. ‘Het 
publiek kan klassiekers van de animatie bekijken en �lms die nooit (of veel te weinig) in Brussel te 
zien zijn’, aldus de auteur.

P.M.: ‘Als je het programma van die eerste Rencontres du Cinéma d’Animation bekijkt, valt op 
dat we alles interessant vonden, als het maar animatie was, en ook dat we om aan �lms te komen 
noodzakelijkerwijze terecht moesten bij allerlei organisaties zoals bijvoorbeeld de culturele dienst 
van de Canadese ambassade. In die tijd was het nog niet mogelijk nieuwe �lms te brengen. We toon-
den grote klassiekers, teken�lmpioniers zoals Windsor McCay, uiteraard de Belgische animatie met 
een debat daarover. Raoul Servais kende ik van mijn buitenschoolse �lmclub in het atheneum van 
Elsene. Toen ik zestien was, heb ik Servais uitgenodigd om zijn �lms daar te komen vertonen omdat 
ik een artikel over hem had gelezen in een krant en ik een foto had gezien van Sirene en ik vond dat 
buitengewoon. Ik schreef hem een brief, hij antwoordde en op de afgesproken dag is hij gekomen, 
�lmspoelen onder de arm, en hebben we alle �lms van Servais geprojecteerd. Het publiek was en-
thousiast, want dat was een ontdekking. Dus op mijn zestiende had ik al met animatie te maken: ik 
kende Raoul Servais. Grappig toch.

In de eerste editie richtte ons festival zich niet op professionelen, maar wel op enerzijds het pu-
bliek van de buitenschoolse �lmclubs en anderzijds op het grote publiek. Het stond open voor ie-
dereen en we hebben vastgesteld dat we succes hadden bij het grote publiek. De betrokkenheid van 
de buitenschoolse �lmclubs werd het tweede jaar minder en is het jaar daarop stopgezet, want ook 
al had het �lmfestival op zich succes, het slaagde er niet in de structuur van die clubs nieuw leven in 
te blazen. De eerste editie werd georganiseerd door de Conféderation Parascolaire, de tweede werd 
gezamenlijk georganiseerd door de Confederatie en Graphoui, het derde jaar ook en daarna zijn we 
uit elkaar gegaan en was Graphoui de enige organisator.’
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Tweede en volgende edities

‘Dus we hadden 1500 toeschouwers – meer dan verwacht – en meteen beslisten we door te gaan, 
want toen we begonnen wisten we niet of het zou lukken. Mijn chef Philippe Allard zei: ‘Formidabel, 
we moeten verder doen.’ Er zou dus een tweede editie komen. Ondertussen veranderde mijn statuut. 
In november ‘82 zat mijn burgerdienst er op en was ik op de arbeidsmarkt. Ik had goede contacten 
met de mensen van Graphoui en een tijdje voor het einde van mijn burgerdienst stelde Marc Vande-
weyer van die organisatie mij voor in hun teken�lmstudio te komen werken. Ik aanvaardde, was erg 
enthousiast, maar stelde wel één enorme voorwaarde: dat ik verder zou kunnen gaan met het festi-
val en dat Graphoui het bleef co-organiseren. En zij vonden dat goed. Graphoui deed commerciële 
dingen, zoals de tv-reeks Quick et Flupke, maar was tegelijk een vereniging met culturele activiteiten 
zoals initiatie in teken�lm voor kinderen in de scholen. Dus ik ben medewerker van Graphoui ge-
worden: ik hield me bezig met het festival en met het imago van Graphoui naar buitenuit, de public 
relations, de pers, al die dingen. Ik voelde me goed in mijn vel en ik wilde zelf ook �lms maken, ze 
hadden me voorgespiegeld dat dat kon, maar bon, het is er nooit van gekomen.’

‘Y-a-t’il un projectionniste dans la salle?’ 

CM: ‘Het festival is herhaaldelijk van locatie veranderd.’
P.M.: ‘Ja, we zijn dikwijls verhuisd. Het eerste jaar waren we in het Cultureel Centrum der Rijke 

Klaren. Ik herinner me dat dat niets hee! gekost. De stad Brussel stelde ons die locatie ter beschikking. 
We hebben alleen de verzekering moeten betalen. Dat was geweldig. De directeur van de Rijke Klaren, 
Daniel Sack, een zeer sympathieke man, had beslist ons te helpen. Maar na het eerste festival hadden 
we het probleem dat de locatie wel goed was, maar alleen uitgerust voor 16mm-�lmprojectie. Al bij de 
eerste editie hadden we er een draagbare 35mm-projector geïnstalleerd, dat was erg ingewikkeld. In 
feite hadden we de projector gehuurd samen met een �lmoperateur en die man wist niet hoe hij het 
ding moest bedienen. Het was echt van “Is er een �lmoperateur in de zaal?” En daadwerkelijk was er 
iemand in de zaal die wou helpen, die zei: “Ik weet hoe het gaat.” Hij is de projectiecabine ingestapt en 

hee! de �lm gestart, Wizards van Ralph Bakshi.
In 1983, de tweede editie, gebruikten we op vrij-

dag- en zaterdagavond ook het Paleis voor Congres-
sen. De Albertzaal telde 1200 plaatsen en we draaiden 
daar de lange teken�lms Les maîtres du temps (1982) 
van René Laloux en Moebius en Watership Down van 
Martin Rosen (1978). We vonden dat we daar goed 
zaten en dus hebben we er het derde jaar onze intrek 
genomen. We speelden er in de grote Albertzaal en in 
de kleine Beneluxzaal. We moesten wel leven met de 
ervaring dat het Paleis voor Congressen erg log, erg 
administratief was, met personeel dat niet echt wilde 
samenwerken. Dat, maar ook stijgende huurprijzen 
maakte dat wij later ons oog lieten vallen op de Passage 
44. Daar kwam nog bij dat het Paleis voor Congressen 
een rotstreek met ons uithaalde. In 1987 hadden ze de 
kalender niet geblokkeerd. Wij houden ons festival al-
tijd tijdens de week van carnaval. Er was van onze kant 
ongetwijfeld een vergissing gebeurd, wij zullen niet op 
tijd bevestigd hebben, maar in plaats van dat zij ons 
daar even over belden, was de periode voor iets anders 
geboekt en hadden we ineens geen zaal meer. Toen zijn 
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we naar Cinema Metropole in 
de Nieuwstraat getrokken. En 
dat was een ramp. Die bios-
coop (hij zou in 1993 gesloten 
worden) liep op zijn laatste 
benen. Het was de Titanic van 
de Brusselse �lmzalen op dat 
moment. Daar hadden we ook 
constant problemen met de 
operateur van die zaal. En op-
nieuw hee! een van de aanwe-
zigen daar ons gered: Michel 
Waldmann, een fotograaf die 
we kenden en die dikwijls naar 
het festival kwam. Hij zei: “Dit 
kan niet, de operateur kent er 
niks van. Ik doe ook projecties, 

ik kan operateur voor jullie spelen.” En dat hee! hij verscheidene jaren gedaan. In 1988 waren we weer 
in het Paleis voor Congressen waar we gebleven zijn tot de editie 1991. Ondertussen waren we Alain 
Leempoel van de Passage 44 (Kruidtuinlaan) gaan opzoeken en vanaf 1992 liep ons festival in hun 
Auditorium. Een paar jaar lang hebben we gelijktijdig het Auditorium en de Botanique gebruikt. We 
hebben ook samengewerkt met Cinema Nova. De Passage 44 had interessante aspecten, het Audito-
rium had meer dan 800 plaatsen, maar het was wel de enige zaal. En dat is niet ideaal voor een festival. 
Bovendien was de zaal niet geschikt om er na de �lms nog wat te blijven rondhangen. Daarom leek het 
ons handig om op twee locaties te draaien, maar die liggen toch wat uit elkaar (Passage 44 enerzijds en 
anderzijds de Botanique of zaal Nova). We realiseerden ons dat er heel weinig communicatie tussen de 
twee zalen was, hoewel de Botanique tegenover de Passage 44 lag. De mensen stapten niet van de ene 
naar de andere zaal. En toen hebben we een eerste maal contact genomen met Flagey en we kregen 
het antwoord dat ze geen interesse hadden. Flagey was toen nog zeer gefocust op muziek, voorname-
lijk klassiek. In 2005 en 2006 combineerden we het Auditorium met de bioscoop Pathé Palace. Toen 
het nieuwe bestuur van de Dexiabank (het vroegere Gemeentekrediet) geen toekomst meer zag in de 
winkelgalerij Passage 44 en het erin gevestigde Auditorium, hun eigendom, wisten we dat we moesten 
vertrekken. Toen hebben we opnieuw met Flagey gesproken en op dat ogenblik – France de Kinder was 
toen directrice – vonden ze het wel een goed idee. Sinds 2007 is dat nu onze festivallocatie. Overigens 
had ook het Brussels Film Festival er al onderdak gevonden. Wij zijn zeer, zeer tevreden. Flagey is echt 
de ideale ruimte voor ons, omdat er drie zalen zijn, er is plaats voor tentoonstellingen en je kan er een 
ambiance creëren.’

Basiselementen van de succesformule

In 1982 waren er 1500 bezoekers, in 1983 5000. Na het festival van 1992 (in de Passage 44) werd 
gemeld dat de kaap van de 20.000 toeschouwers was overschreden (3). Het festival werd in een paar 
jaar tijd een publiekstrekker. Ongetwijfeld was er belangstelling voor animatie�lm en voor de ani-
matie die niet in de gewone bioscoop kwam, maar we mogen aannemen dat ook de van bij de start 
gehanteerde (en later nog aangevulde) formule van het festival tot het succes bijdroeg. Van bij het 
begin bestond dat minstens uit het volgende vij!al componenten.

1 Aandacht voor alle soorten van animatie en een mix van �lms voor het grote publiek, klassie-
kers, retrospectieven, ontdekkingen en cine�ele �lms.

Philippe Moins zegt hierover: ‘Ja, bijna alle soorten van animatie. Wat het festival niet volgt is 
de actualiteit van animatieseries voor de televisie. Wij hebben soms uitzonderlijke voor tv bestemde 

Paul Grimault op de editie 1989
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producties getoond, maar toen bijvoorbeeld #e Simpsons opdoken hebben we daar niets mee ge-
daan. Onze blik was en is sterk gericht op �lm en wij zijn geïnteresseerd in alle aspecten van de ani-
matie�lm, van Walt Disney tot de meest experimentele cinema.’ 

2 Keuze van de krokusvakantie als festivalperiode. Kinderen kunnen dan overdag �lms voor hun 
lee!ijd komen bekijken terwijl er ’s avonds plaats is voor programma’s voor volwassenen, studenten, 
cine�elen en professionelen.

3 Rechtstreeks contact van het publiek met de animatie�lmwereld en animatiemakers door het 
uitnodigen van gasten, het organiseren van debatten, panelgesprekken, … (zie ook verder: Bekende 
namen als publiekstrekkers).

4 Creatie van een laagdrempelige gezellige festivalsfeer (‘ambiance’). Hiertoe werden diverse ‘ani-
maties’ tussen de voorstellingen ingelast zoals muzikale optredens. Op de derde editie in 1995 bij-
voorbeeld stond daags na carnaval een ‘Grand fête de mardi gras’ geprogrammeerd waarop ‘alle kin-
deren worden uitgenodigd, liefst verkleed, voor een muzikale animatie in het teken van de teken�lm.’ 

P.M.: ‘Wij hebben altijd gepoogd het festival een ontspannen sfeer mee te geven, met muzikale 
optredens, animatie voor kinderen, een plek waar pannenkoeken verkocht worden, goed voorziene 
bars, een boeken- en dvd-stand waar iets te vinden is, kortom we proberen ervoor te zorgen dat het 
festival een plek is waar je aangenaam kan vertoeven, ook los van de projecties, ervoor of erna, waar 
je mensen kan ontmoeten. Dat hebben we altijd willen doen. En in het begin waren we verbaasd dat 
dat op sommige buitenlandse festivals ontbrak.’ 

5 Educatief luik onder de vorm van gratis animatieateliers voor kinderen.
In de loop van de jaren wordt een of meer tentoonstellingen een vast ingrediënt van het festival. 

Met de ‘Nuit Animée / Animeernacht’ wordt een nieuw deelpubliek aangetrokken (zie verder ‘De 
Animeernacht’). 

In tegenstelling tot andere animatie�lmfestivals gaat Anima pas laat over tot het organiseren van 
competities met prijzen. Vanaf 2000 start een competitie in de o"cieel geselecteerde Belgische �lms. 
In 2004, tijdens de 23ste editie, komt daar een internationale competitie voor korte en lange profes-
sionele en studenten�lms bij. 

P.M.: ‘Op een bepaald ogenblik zijn we tot het besef gekomen dat we niet anders konden dan een 
competitie starten als we wilden blijven behoren tot het peloton festivals waar �lms naar toe gestuurd 
worden. Om die bijkomende aantrekkingskracht te creëren moesten we kunnen zeggen dat er prijzen 
zijn in natura of in cash, een beloning. Het feit dat er een nationale en een internationale competitie 
is, schept zowel voor de media als voor het publiek een extra spanning, extra belangstelling.’

Computeranimatie

Nadat het festival in 1984 John Lasseter te gast had, blij! het de nog in de kinderschoenen staande 
computeranimatie op de voet volgen. Vanaf 1987 wordt elk jaar een stand van zaken gemaakt van de 
‘nieuwe beelden’. In 1989 en later steunt dat overzicht op het �lmprogramma van het Amerikaanse 
computeranimatiefestival Siggraph, waarmee het Brussels festival een samenwerkingsovereenkomst 
hee! gesloten. Vanaf 1992 komen daar nog de winnende �lms van het pas afgelopen computera-
nimatiefestival Imagina in Monte Carlo bij. In 1995 pakt het Brussels festival uit met de Europese 
avant-première van de eerste volwaardige lange computeranimatie�lm, Toy Story, gemaakt door een 
oude bekende: John Lasseter.

P.M.: ‘Sinds 1984 waren wij bevoorrecht voor wat toen “les images de synthese” (computeranima-
tie) genoemd werd en we waren daar dikwijls pioniers in. De andere animatie�lmfestivals namen een 
afwachtende houding aan. Wij deden echter al snel videoprojecties, wat in die tijd op wantrouwen 
onthaald werd, de kwaliteit was niet dezelfde als van �lm, dat moeten we toegeven, maar we projec-
teerden in Umatic, daarna in Betacam in een tijd dat de andere festivals zich nog afvroegen of ze dat 
wel moesten doen. Maar het feit dat ze niet in dat formaat wilden projecteren, beperkte die festivals 
wel sterk in wat ze konden brengen. Schoorvoetend zijn ze gevolgd, maar wij hebben ons nooit afge-3
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vraagd of we het wel moesten doen. Wij vonden dat we �lms moesten laten zien met een interessante 
inhoud, of als er nieuwe dingen te tonen waren, dan toonden we die, ook als we daarvoor een video-
projector moesten huren. In die tijd was dat de Talaria van General Electric, een gigantische en erg 
dure machine die het mogelijk maakte min of meer behoorlijke beelden te projecteren. Wij hebben 
niet geaarzeld om dat te doen, want we wilden de actualiteit van de animatie volgen. De feiten hebben 
bewezen dat we gelijk hadden, het was voor de animatie een buitengewone factor van vernieuwing. 

We hebben al de dingen van Pixar vertoond, de mensen van Pixar uitgenodigd. Nu is onze ver-
houding wat afstandelijker geworden, want Pixar is zo groot geworden, die mensen hebben ons niet 
nodig. Maar tijdens de eerste tien jaren van Pixar hadden we echt een nauwe relatie met hen, zoals 
overigens ook met de Britse Aardman studio in de sector van de klei-animatie. Die persoonlijke 
relaties die geleidelijk zijn ontstaan met bepaalde mensen zijn erg belangrijk in het leven van een 
festival. Ik denk bijvoorbeeld aan Bill Plympton. In feite hadden we het goede idee hen te gaan ont-
moeten toen ze nog weinig bekend waren en ik moet zeggen: ze weten dat nog. Dat gaf ons later dan 
de kans dingen te doen waartoe anderen niet de gelegenheid kregen, omdat die mensen ons kenden 
en wisten dat we hen gevolgd hadden van bij het begin. Zo kwam kwam Peter Lord ons bij wijze van 
geschenk de eerste beelden tonen van Pirates! voor de 30ste editie van het festival, en Bill Plympton 
die van zijn volgende langspeel�lm.’

Smaak en modes

‘In de loop van 31 jaar hebben we wel de smaak van het publiek zien evolueren. Zo is er bijvoor-
beeld bij ons duidelijk een nieuw publiek gekomen: de mensen die geïnteresseerd zijn in de compu-
ter. De generatie die geboren is met de computer hee! een soort cultuur van de animatie, die kennen 
onder meer Pixar en die staan meer open voor animatie dan vroeger. Dat is een nieuw publiek. Er is 
ook een groep mensen die van Japanse �lms houdt en dat hee! ons publiek verjongd. Nu zijn die fans 
van Japanse anime ouder geworden en we zien hen komen met hun kinderen… 

In de beginjaren programmeerden we vaak cartoons. Tex Avery, Walter Lanz, Fleischer, muzikale 
cartoons in zwart-wit. Dat had veel succes tot in 1987 de mensen daar plots geen belangstelling meer 
voor hadden. Het was vreemd. Hadden we er te veel laten zien? Ik denk van niet. Blijkbaar kan de 
smaak van het publiek soms plots heel radicaal veranderen.

v.l.n.r.: Mark Schopman, John Lasseter, Tim Burton, 

Philippe Moins, Hengameh Panahi (1984).
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Er zijn ook modes. Op een bepaald moment bijvoorbeeld werd er over niets anders gesproken 
dan ‘virtuele realiteit’. Of van ‘motion capture’. De making of-programma’s die we daarover brach-
ten lokten veel bezoekers. Dat was de toekomst van de �lm, zo werd gezegd. Terwijl het enkel een 
hulpmiddel was. Even leek het revolutionair en na korte tijd was de mode voorbij. 3D is momenteel 
ook zo’n mode. Maar wij hebben al heel lang geleden �lms in reliëf getoond. Dat stond in 1997 op 
ons programma: �lms van de Franse productie�rma ExMachina (Jerzy Kular). Wij toonden Ride-
�lms (4) in reliëf. Nog zo’n mode waren de ‘machinima’-�lms: �lms gemaakt met de so!ware van 
videogames. Dat was amusant en we wisten dat het een jaar lang de mode zou zijn en dat het daarna 
weg zou zijn, en dat is ook gebeurd. Net hetzelfde gebeurde met de in Flash gemaakte �lms. Op een 
bepaald ogenblik dachten ze dat alle �lms in Flash gemaakt moesten zijn, anders zouden ze niet het 
bekijken waard zijn. Met die technologische modes zijn we erg voorzichtig. Ik denk dat we dikwijls 
veel lef gehad hebben door lang voor de anderen bepaalde dingen te tonen. Maar we passen ook op 
om niet “gegadgetiseerd” te worden. Dat is belangrijk, vind ik.’

Decentralisatie

Al bij de derde editie, in 1985, werd een deel van het programma ook elders vertoond, namelijk 
in Cinéma Le Parc in Luik. Later volgde de ‘decentralisatie’ in nog andere Waalse steden en in Gent 
(Studio Skoop vanaf 1994 en later Sphinx). In 1998 waren er voor het eerst ook een aantal projecties 
in Leuven en Kortrijk.

CM: ‘Wat is de politiek achter die decentralisatie?’ 
P.M.: ‘Wij zijn daar geen vragende partij voor. Alle decentralisaties zijn aan ons voorgesteld. Ge-

leidelijk aan zijn we op die vragen ingegaan. Als we het ons kunnen permitteren doen we het, maar 
het zorgt toch voor veel problemen. Problemen van organisatie maar ook van rechten. En “decen-
tralisatie” is misschien een te groot woord. Het zijn steeds de plaatselijke organisatoren die kijken 
wat hen interesseert en twee of drie van onze programma’s uitkiezen. Zij organiseren, wij leveren 
de kopieën, eventueel een gast als die beschikbaar is, de plaatselijke organisatoren zetten alles op en 
doen de promotie. De decentralisatie is er, maar wij moedigen die niet verder aan, breiden die niet 
uit. Onze ploeg is erg beperkt.’

CM: ‘Wordt de opbrengst verdeeld?’ 
P.M.: ‘Elk festival is anders, maar meestal vragen we een bepaald bedrag als deelname in de huur-

kosten van de �lms, maar zij beheren hun eigen kaartjesverkoop. De meeste programma’s op ver-
plaatsing, in Luik bijvoorbeeld, hebben telkens dezelfde week plaats, die in Gent meestal de week 
erop. Zo’n afdeling van het festival kan van het moederfestival pro�teren als die op hetzelfde moment 
plaatshee! of net erna. De transfer van kopieën naar Luik, Charleroi, Bergen of Namen bijvoorbeeld 
is enorm gecompliceerd. Daarom houden we de boot een beetje af en wat de rechten betre! kunnen 
we het aantal vertoningen niet zomaar opdrijven.’

CM: ‘Een �lm die veel volk lokt mag op het festival maar drie keer vertoond worden?’ 
P.M.: ‘Inderdaad, maar het hangt er vanaf. Vroeger hoefden festivals geen huurgeld te betalen, nu 

wordt er hoe langer hoe meer en vooral door buitenlandse distributeurs huurgeld gevraagd, vooral 
voor de lange �lms. We onderhandelen daar wel over, maar soms moeten we zwichten en dat kan 
duur uitvallen, maar we doen het alleen als het gaat om erg interessante �lms. Wij betalen ook niet 
om het even wat. Wij verdedigen de stelling dat een vertoning op het festival de �lm een zeker aura 
gee!, een promotie betekent voor de �lm.’

Bekende namen als publiekstrekkers

‘Vanaf het tweede jaar begonnen we naast auteurs uit België ook belangrijke buitenlandse ani-
matoren uit te nodigen. Tekenaar Moebius kwam Les maîtres du temps (1982) voorstellen. Bij de 
gasten in het derde jaar, 1984, waren Tim Burton en John Lasseter (naast Ralph Bakshi, John Halas 3
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en enkele anderen). Burton noch Lasseter was bekend in die tijd, maar een van de mensen die met 
mij werkten, Hengameh Panahi, had een prospectiereis in de VS gemaakt en hen daar ontmoet. Zij 
stelde voor hen uit te nodigen, wij kenden hen niet maar het bleek dat zij inderdaad geweldige dingen 
deden. Wij waren geloof ik de eersten in de wereld die de eerste tests van John Lasseter in computera-
nimatie konden tonen. Tests die op latere compilatieprogramma’s niet voorkomen. Lasseter die toen 
nog werkte in de Walt Disney studio presenteerde die op het festival. 

De eerste jaren vertoonde ons festival veel retrospectieven. Vanaf het moment dat ik bij Graphoui 
werkte en meer contact had met professionals van de animatie, begonnen we meer en meer mensen 
uit te nodigen. Daar was in 1987 wel een “valse genodigde” bij, Toth Pal, een Hongaarse animator, die 
in feite bij ons, bij Graphoui in Brussel werkte. Maar het idee was internationale dingen te laten zien. 
Beetje bij beetje richtte het festival zich tot de actualiteit van de animatie. En zonder dat we daartoe 
opriepen begonnen we ook �lms te ontvangen. De allereerste die we kregen was Bitzbutz van Gil 
Alkabetz (2’45”, 1984), toen net afgestudeerd aan de Bezalel Academie in Jeruzalem, en die hebben 
we getoond op de editie van 1986. Wat we wel deden was op prospectie gaan. En dat doen we nu ook 
nog. Zo kregen we in avant-première Les maîtres du temps van René Laloux. We hadden op onze 
vierde editie in 1985 Gwen, le livre de sable van Jean-François Laguionie die ook zelf gekomen is. We 
probeerden steeds meer bekende namen van de animatie uit te nodigen. 

Onze bedoeling was tegelijk interesse te wekken bij het grote publiek voor de animatie, aanto-
nen dat er niet alleen Disney bestond, en dan proberen een jongerenpubliek aan te trekken. Ook al 
hebben we een publiek van lie$ebbers, we hadden die gasten toch nodig, want mensen lokken met 
uitsluitend retrospectieven van Norman McLaren of van de Tsjechoslowaakse �lm, dat werkt maar 
gedeeltelijk. Wij hielden daar wel van, maar ons idee was toch om bekende animatiemakers te heb-
ben als locomotieven om toeschouwers aan te trekken. En dat is altijd het beleid geweest van het 
festival: publieks�lms te tonen voor kinderen of gezinnen, maar tegelijk soms gespecialiseerde �lms 
te brengen op het gebied van de korte �lm.’

Financiering

CM: ‘Hoe gebeurde de �nanciering in het begin?’
P.M.: ‘De basis�nanciering kwam van de organiserende Confédération Parascolaire. Voor het 

eerste festival was er steun van de Franse Gemeenschap en ook van de Jongerenclub (Club Jeunesse) 
van het Gemeentekrediet. Van bij het begin heb ik geprobeerd om de �nancieringsbronnen van het 
festival te diversi�ëren. En dus hebben we sponsors gezocht en die Jongerenclub gevonden. In 1985 
zijn we overgestapt naar een andere bank, de Generale Bankmaatschappij. Van bij het begin was de 
verkoop van toegangskaartjes erg belangrijk om de lee<aarheid van het festival te waarborgen. We 
hebben magere jaren gekend en periodes met moeilijkheden, met onenigheden tussen de co-organi-
satoren Graphoui en de Confédération Parascolaire. Dat hee! zich gestabiliseerd in 1988. Graphoui, 
de animatiestudio die ook het festival organiseerde, kende toen grote �nanciële moeilijken met als 
gevolg dat veel medewerkers weggingen uit het bedrijf. Doris Cleven (sedert eind 1984 bij Graphoui 
als productieassistente en ook actief bij de organisatie van het festival) en ik zijn ook vertrokken, en 
wij hebben toen een nieuwe vzw opgericht, Folioscope, die vanaf midden 1988 de organiserende 
vereniging van het festival is geworden. 

Wij hebben toen een paar moeilijke jaren doorgemaakt omdat we tegen alles en iedereen in het 
festival verder organiseerden, terwijl er weinig middelen waren. Onze  “overname” van het festival 
hee! grote �nanciële inspanningen gevergd. Een deel van de subsidies is ons gevolgd, een ander deel 
niet en wij moesten het wantrouwen wegnemen dat heerste bij de instellingen die aarzelden na de 
breuk met Graphoui. Dat wantrouwen is vlug verdwenen, maar ondertussen hadden we het een paar 
jaar moeilijk, ook omdat zowel ik als Doris ondertussen werkloos waren en het festival organiseerden 
als vrijwilligers. 

Maar daarna is het festival professioneler geworden in aanpak zowel als wat het publiek betre! 
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waarop het zich richtte, het is te zeggen, we wilden ons nog steeds richten tot het grote publiek, 
maar stilaan zijn we begonnen dingen te doen voor professionals: workshops bijvoorbeeld, mensen 
uitnodigen om jonge professionelen te ontmoeten. Tussen 1990 en 2000 hee! het festival zijn hui-
dige vorm gekregen. Vanaf 2000 is het luik Futuranima toegevoegd aan het festival, een geïnstituti-
onaliseerde vorm van professionele ontmoetingen: drie dagen lang nodigen we beroepsmensen uit, 
organiseren we masterclasses en houden we conferenties gericht op professionals. Wat we voordien 
informeel deden, hee! zich geformaliseerd onder de vorm van die Futuranimadagen.’

CM: ‘Hoe belangrijk was en is de kaartjesverkoop binnen de inkomsten van het festival?’
P.M.: ‘In de beginjaren, toen wij de structuur van  de Confédération Parascolaire en/of  Graphoui 

achter ons hadden, was de kaartjesverkoop vooral belangrijk als signaal van vertrouwen, dat aangaf 
dat we op de goede weg waren wat het publiek betrof. Van het ogenblik dat wij in 1988 autonoom 
werden en niet meer gedragen door een structuur, dat we onze eigen structuur waren, waren de 
kaartjesinkomsten heel belangrijk, want omdat de subsidies in die tijd zeer beperkt waren, was het 
absoluut nodig ons budget sluitend te maken. Een goede kaartjesverkoop betekende meer dingen 
kunnen doen, belangrijkere, attractievere dingen brengen. In die tijd kwam meer dan een derde 
van het budget van subsidies en een derde van de kaartjesverkoop, wat vrij zeldzaam is, er zijn veel 
artistieke manifestaties die niet zoveel recette krijgen. Het resterende derde kwam in die tijd van 
sponsoring en reclame.

De laatste jaren is de sponsoring fel gedaald vergeleken met de subsidie terwijl de opbrengst van 
de kaartjesverkoop nog gestegen is. Een paar jaar geleden hebben wij (en andere manifestaties) Fortis 
verloren, de bank begon toen blijkbaar al in moeilijkheden te raken en de sponsoring werd afge-
bouwd. Wij hebben ons aan die situatie aangepast en verschillende kleine professionelen gevonden 
die ons geen geld aanbieden, maar diensten leveren. Bijvoorbeeld een radiospot opnemen, de post-
productie van tv-spots, van die dingen. Als we dat zelf moeten betalen, snijdt dat ook in ons budget. 
Zo hebben we ons aangepast, door kleinere partners te vinden die toch belangrijk en interessant zijn. 
En wat de subsidies betre!, hebben we nu stap voor stap van zowel de Franse als de Vlaamse Ge-
meenschap conventies gekregen, dat wil zeggen dat we de verzekering van subsidiëring over verschil-
lende jaren hebben. Dat is belangrijk, het verzekert ons een soort comfort tussen aanhalingstekens 
want het festival is altijd gemaakt met beperkte middelen, vergeleken met de grote festivals. Beperkte 
middelen in personeel, in lokalen, materiaal,… We doen alles op een nogal artisanale manier. Niet 
omdat we daarvan houden, maar er zijn geen middelen om  het anders te doen.’

Aandacht voor de Belgische animatiefilm

Van bij de aanvang was de Belgische animatie�lm een van de interessepunten van het festival, met 
zowel retrospectieven als vertoningen van de nieuwe Belgische producties.  

P.M.: ‘Bij onze keuze zijn we verdeeld door twee bekommernissen. De eerste is een zekere kwa-
liteit, ook in de Belgische selectie. De tweede bekommernis is de representativiteit. Voor de interna-
tionale programmering volgen we onze smaak, we gaan met vier mensen samen zitten en beslissen, 
en dat is het. Bij de Belgische selectie speelt daar bovenop nog het idee mee dat we moeten laten zien 
wat er gebeurt in de verschillende scholen en productiecentra. We zouden kunnen zeggen: dan tonen 
we alles. Dat doen we niet, want we vinden dat we dan de goede �lms schaden. We maken dus toch 
een selectie, maar die gebeurt vanuit een andere geestesgesteldheid dan de internationale selectie, 
namelijk veel toegee%ijker en soms ook wanneer we vinden dat een �lm niet helemaal gelukt is, maar 
er voldoende goede elementen inzitten om hem te tonen. We ontvangen nu elk jaar een honderdtal 
�lms voor de Belgische competitie. Die hebben veel kans om vertoond te worden, want ofwel zijn 
ze in de selectie voor de competitie ofwel in het niet-competitieve Belgisch Panorama, en als ze niet 
geselecteerd zijn, kunnen de makers toch nog hun �lm tonen door ermee naar de Open Screening 
(5) te komen. We doen dat alleen voor de Belgische �lms omdat wij het enige animatie�lmfestival 
in België zijn.’ 3
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De Animeernacht

Tijdens zijn 16de editie, in 1997, pakt het festival uit met ‘La Nuit animée’, meteen ‘Animeernacht’ 
gedoopt in het Nederlands. De nacht begint zaterdag om 22 uur en bestaat uit drie kort�lmpro-
gramma’s (die afzonderlijk ook op andere tijdstippen te zien zijn), doorspekt met allerlei animatie, 
en volgens de programmabrochure ‘afgesloten met uiensoep’.

P.M.: ‘Wij zijn daar sindsdien nooit mee gestopt. Ik denk dat daar een ander publiek mee bereikt 
kan worden dat bereid is één keer naar het festival te komen voor een groot evenement, ‘un truc fes-
tiv’. Voor ons was dat de gelegenheid om een speci�ek deelpubliek binnen te halen. We hebben een 
trouw publiek dat naar de hele programmering komt, waaronder de kort�lms in competitie. Maar 
er is ook een publiek bij wie we interesse voor de kort�lms zouden kunnen wekken, maar dat nooit 
de inspanning doet om elke dag op een bepaald uur te komen. Het zijn mensen die geïnteresseerd 
zijn in animatie maar er niet te veel tijd in willen investeren. Wel één evenement per jaar waar je de 
nieuwe tendensen in animatie kan zien. Maar natuurlijk is het concept zelf van de Animeernacht 
in de loop van de jaren wel gewijzigd. In het begin programmeerden we tijdens de nacht een soort 
van bloemlezing van wat het aantrekkelijkst en het meest amusant was, we hebben altijd gemengd, 
we hebben nooit een nacht gedaan met alleen maar grappige �lms. We hebben altijd gemengd met 
poëtische, geëngageerde, allerlei soorten �lms. Maar wat wel gewijzigd is, is dat we nu al een paar jaar 
een aantal �lms speci�ek voor de nacht uitkiezen. Dus we tonen zowel �lms die in de o"ciële selectie 
zitten in de kort�lmcompetitie, maar ook �lms die echt alleen maar voor de nacht uitgekozen zijn en 
die alleen maar tijdens de Animeernacht vertoond worden.’

CM: ‘Is het nachtpubliek jonger?’ 
P.M.: ‘Neen, moeilijk te zeggen. We houden daar geen enquêtes over. Dit publiek, dat misschien 

verschilt van ons algemene publiek of misschien ook niet, is in een andere stemming. De mensen 
die om 18 uur naar de kort�lms komen zijn in een ernstige of een cine�ele stemming, degenen die 
naar de Animeernacht komen zijn in de stemming ‘ik ga me amuseren’. Het kunnen soms dezelfde 
mensen zijn, maar ik denk toch dat een deel van het publiek anders is.’

2003
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Van eentalig Frans naar tweetalig 

Bij de aanvang was het festival een Franstalig initiatief. De organiserende Confédération Paras-
colaire en haar �lmclubs richtten zich op het o"ciële Franstalige onderwijs en er kwam steun van 
de Franse gemeenschap. De brochures en andere publicaties van het festival waren aanvankelijk een-
talig Frans. Vanaf pakweg de vierde festivaleditie staat in de festivalbrochure gespeci�eerd in welke 
taalversie een �lm wordt vertoond en of hij al dan niet ondertiteld is en in welke taal. Bij de zevende 
editie in 1988 staat in de gratis festivalbrochure de informatie over toegangsprijzen voor het eerst 
ook in het Nederlands, en wordt benadrukt dat behalve een langspeel�lm in Nederlandstalige versie 
(de Deense �lm Valhalla, met enkel Nederlandse ondertitels) een groot aantal �lms van de Semaine 
du Dessin Animé ondertiteld zijn in het Nederlands. In de beginjaren worden af en toe al Neder-
landstalige kinder�lms vertoond, zoals de in de brochure van 1990 in het Nederlands aangekondigde 
Tsjechoslowaakse langspeel�lm De grote kaasroof. 

Vanaf 1994 worden er twee gratis programmabrochures uitgegeven: een in het Frans en een in het 
Nederlands, waarin ook het programma van de (eerste) deelname van de Gentse Studio Skoop staat. 
Dat gebeurt in samenwerking met het Belgisch Animatie�lm Centrum (B.A.C. – Vlaams Instituut 
voor de Animatie�lm). In een van zijn eigen publicaties stelt het B.A.C.: ‘Sedert 1991 is het B.A.C. 
medewerker van het “Festival du Dessin Animé et du Film d’Animation” te Brussel en verzorgt het 
de uitstraling en de promotie in Vlaanderen. Van hieruit zal een decentralisatie naar Gent verzorgd 
worden.’ Het systeem met de aparte brochures in twee talen liep tot 2003. Sinds 2004 wordt jaarlijks 
een brochure gedrukt met alle teksten zowel in het Frans als in het Nederlands. 

P.M.: ‘Op een bepaald ogenblik kwamen Ivan D’hondt en Peter Derks van het B.A.C. naar ons 
toe en stelden ons voor iets in het Nederlands te doen rond het festival. Omdat we wisten dat een 
deel van het publiek uit Vlaanderen kwam en dat er ook Vlaamse Brusselaars bij waren, was ons 
antwoord: ja, waarom niet. En het B.A.C. hee! dan verschillende jaren na elkaar een Vlaamse versie 
van het programma gemaakt. Er was een promotie die in het Nederlands gebeurde, een a"che van 
het festival en een programmafolder in het Nederlands.

Dat we �lms brachten in de beschikbare taalversie was soms vervelend voor het publiek. En dik-
wijls was dat een groter probleem voor de Franstaligen dan voor de meer op het Engels gerichte 

Presentatrice Stéphanie Coerten en de festivaldirecteurs 

Doris Cleven en Philippe Moins (2012)
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Vlamingen. Op het moment dat wij zelf begonnen zijn met ondertitelen hebben we ervoor gekozen 
dat tweetalig te doen, zoals dat ook in de Belgische �lmzalen gebeurt. Geleidelijk aan is er de wil ge-
komen om ervoor te zorgen dat de Vlamingen zich welkom zouden voelen en goed onthaald worden. 
Toen het B.A.C. had opgehouden te bestaan hebben we begin 2000 een Nederlandstalige medewerk-
ster (Karin Vandenrydt) aangeworven om zelf een tweetalige communicatie op te zetten. Dat ging 
beetje bij beetje, want in die tijd was het overgrote deel van de steun Franstalig. En gelukkig werd het 
aanvaard dat wij, Franstaligen, ook promotie in het Nederlands deden, omdat we in Brussel waren. 
In Wallonië zou dat onmogelijk geweest zijn. De Franse Gemeenschap hee! ons nooit gevraagd 
waarom we dingen in het Nederlands doen. Dat was toegestaan, we werden geholpen door het Brus-
sels Gewest, dat  tweetalig is, dus het was logisch. Van de Vlaamse Gemeenschap kwam slechts een 
verwaarloosbaar kleine subsidie. Karin Vandenrydt hee! toen aangetoond dat we al jarenlang een 
politiek voerden van vertalingen en tweetaligheid en ze hee! geleidelijk de Vlaamse instellingen 
ervan weten te overtuigen om ons ook te helpen, en nu hebben we die tweetaligheid consequenter 
kunnen uitbouwen. Alle kort�lms in competitie zijn tweetalig ondertiteld, als dat nodig is zelfs in 
drie talen, het programmaboekje is tweetalig, de catalogus drietalig. We proberen ook om pers en 
publiek in twee talen te ontvangen. Dat is allemaal stap voor stap gebeurd.’ 

CM: ‘Zijn er cijfers over het aantal Franstalige en Nederlandstalige bezoekers?’
P.M.: ‘Recente cijfers daarover heb ik niet, maar we hebben vroeger onze stagiairs de mensen 

laten vragen waar ze vandaan kwamen en uit die empirische bevraging zonder wetenschappelijke 
waarde bleek het percentage Nederlandstaligen overeen te komen met het percentage Nederlandsta-
ligen in Brussel. Maar wat misschien interessant zou zijn om bij een volgende enquête te onderzoe-
ken is het aantal buitenlanders. Buitenlanders die in Brussel wonen en een andere moedertaal heb-
ben dan Frans of Nederlands. Mensen die uit alle landen van de EU en zelfs daarbuiten komen. Een 
deel van de wijk waar Flagey ligt is zeer volks, we hebben weinig publiek van daar, maar een ander 
deel bestaat uit buitenlanders die geld hebben. Persoonlijk betreur ik het een beetje dat we nu minder 
dan vroeger mensen uit alle sociale klassen op het festival krijgen, ook een volks publiek, mensen uit 
de lagere middenklasse. Ik denk dat dat niet onze schuld is, maar de weerspiegeling van een evolutie 
in onze maatschappij.’ 

Met dank aan Anima voor de foto’s. 

Voetnoten

(1)  Le Journal Parascolaire n°23,  jan-févr-mars 1982, - Special - Rencontres du Cinéma d’Animation, ‘Image par Image’, p. 3.

(2)  Goldorak was een destijds ook in België populaire Japanse tv-serie. 

(3)  Le Soir 11 mars 1992, p 7. ‘Le Festival du dessin animé et du �lm d’animation – La barre des 20.000 spectateurs est at-

teinte!’, Fabienne Bradfer.

(4)  ‘Ride-�lms’ willen de kijkers de sensatie laten meebeleven van een dolle rit op een achtbaan of een of andere spectaculaire 

spoorbaan. Zij zijn speciaal geconcipieerd om op pretparken vertoond te worden op groot scherm waarbij de toeschou-

wers op stoelen zitten die mee bewegen met de �lm.

(5)  ‘Open screenings’ zijn de sedert 2009 door Anima opgezette open en gratis voorstellingen waar elke Belgische �lmmaker 

die niet in competitie of in het panorama geselecteerd is, zijn �lm op groot scherm kan voorstellen aan het publiek en aan 

mensen die hij daar zelf voor hee! uitgenodigd. 

(6)  Het in 1976 opgerichte Belgisch Animatie Centrum, geleid door wijlen Robert Vrielynck, was zowel een documentatie-

centrum over animatie�lm, uitgever van het tijdschri! ‘Plateau’, dienstencentrum voor jonge animators en studenten 

en producent van korte auteurs�lms. In de eerste festivaleditie nam Philippe Moins overigens een programma over be-

staande uit recente korte �lms geproduceerd door het B.A.C.
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