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ANIMA 2007, 
het Festival verhuist… 

  
Van 16 tot 25 februari 
in Flagey (Brussel) 
  
Eindelijk is het zo ver, Anima verhuist. Anima 2007, de 26e editie van het 
Brusselse animatiefilmfestival slaat haar tenten op in Flagey. Meer ruimte, 
meer voorstellingen en vooral alle activiteiten van Anima samen op eenzelfde 
locatie. Het hart van de internationale animatiefilmscene zal in de pakketboot 
van Elsene kloppen als nooit tevoren. Gedurende 10 dagen zet het oude 
radiogebouw zijn deuren wijd open voor al wie creatief bezig is in deze 
boeiende en bloeiende sector. 
De professionele Futuranima-dagen vinden voor het eerst plaats op dezelfde 
locatie.  
Anima 2007 heeft ook antennes in Gent, Luik, Charleroi, Bergen en Doornik. 
  
 

De officiële selectie: langspeelfilms 
 

Anima 2007 wordt op 16 februari ingeluid door Ugly Duckling and me, een 
langspeelfilm van Michael Hegner en Karsten Kiileroch (een Frans-Deense 
coproductie). Deze erg vrije adaptatie van ‘Het Lelijke Eendje’ van Andersen 
is een coproductie van verschillende Europese productiehuizen die de handen 
in elkaar hebben geslagen om te kunnen opboksen tegen de 3D-producties 
van de grote studio’s.  
 

10 dagen later, op 25 februari sluit het Festival af met een vertoning van 
Free Jimmy, een lange animatiefilm van Christopher Nielsen (een Brits–
Noorse coproductie). Deze film past helemaal in het rijtje politiek incorrecte 
animatiefilms, die de laatste jaren in Noord-Europa worden geproduceerd en 
die vooral een publiek van jonge volwassenen aanspreken.   
 

Deze tendens vinden we ook terug bij andere films uit de officiële selectie: 
Wood & Stock: Sexo, Oregano e Rock’N’Roll, een Braziliaanse tekenfilm 
van Otto Guerra vertelt het verhaal van twee overjaarse hippies die hun weg 
proberen te vinden in de maatschappij van vandaag. Heel wat minder luchtig 
gaat het er aan toe in de prent van de Deen Anders Morgenthaler die met 
Princess een keiharde aanklacht neerzet tegen het milieu van de 
pornografie. Hij maakt hiervoor gebruik van een mengeling van live 
actionbeelden en animatiefilm. 
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Bij de nieuwe animatiefilms voor kinderen, vinden we 2 poppenanimatiefilms 
terug : Magic Boy – Saving Mother van Hu Zhao Hong uit China en The 
Three Musketeers van Janis Cimmermanis, een Lets - Deense coproductie. 
Het sfeervolle ‘U’ van Grégoire Solotareff en Serge Elissalde (Frankrijk) 
daarentegen, is dan weer een prent die volledig de grafische toer opgaat. 
 

En natuurlijk kan Japan niet ontbreken als we het hebben over de nieuwe 
oogst langspeelfilms. De Japanners zijn in de competitie aanwezig met niet 
minder dan drie films: Full Metal Alchemist, Conqueror of Shamballa, 
een retro-futuristische saga gebaseerd op een Japanse cultserie, XXXholic 
Manatsu no Yoro no Yume (XXXholic – A Midsummer Night’s Dream), een 
verhaal waar bovennatuurlijke krachten hun intrede doen in het gewone 
leventje van een jongeman en tenslotte Paprika, de nieuwste van een erg 
productieve Satoshi Kon, waarvan we de vorige jaren al ‘Millenium Actress ‘ 
en ‘Tokyo Godfathers’ op Anima konden bewonderen. 
 

Het publiek van Anima zal beslissen welke van deze 8 films met de Grote 
Prijs Anima 2007 voor de beste lange animatiefilm naar huis gaat. 
 

Buiten competitie vinden we Mirror Mask van de Britse tekenaar - illustrator 
Dave McKean. Hadashi No Gen, Film 1 (Barefoot Gen, Gen 
D’Hiroshima) van Mamoru Shinzaki (Masaki Mori) en Castle in the Sky, 
van Hayao Miyazaki, die allebei dateren uit de jaren ’80, zijn in België nog 
onuitgegeven en zullen op Anima voor het eerst op groot scherm te zien zijn. 
 
 

De officiële selectie: de kortfilms 
 

De internationale kortfilmcompetitie en zijn Belgische tegenhanger zijn de 
programma’s bij uitstek om het publiek te laten kennismaken met meer dan 
honderd nieuwe korte animatiefilms van overal in de wereld. Deze films 
worden voorgelegd aan het vakkundig oordeel van 2 jury’s (een voor de 
nationale en een voor de internationale competitie) die voor meer dan 
20.000 euro prijzen in cash of prestaties mogen uitdelen. De gelauwerde 
films van Europese makelij kunnen bovendien automatisch meedingen naar 
de Gouden Cartoon, de enige Europese prijs voor de korte animatiefilm, 
goed voor een bedrag van 15.000 Euro.  
De jury van de internationale competitie is samengesteld uit Gaëlle 
Denis, regisseur (Groot-Brittannie / Frankrijk), Guionne Leroy, regisseur 
(België) en Vincent Tavier, producent (België). In de jury van de nationale 
competitie zetelen Marie Anne Fontenier, directrice van Supinfocom 
Valenciennes (Frankrijk), Claude Diouri, distributeur (België), Luk Menten, 
journalist (België), André Joassin, journalist (België) en Lyonel Kouro, 
regisseur (Frankrijk). 
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Retrospectieven en nieuwe tendenzen 
 

De Engelse Joanna Quinn is te gast in Brussel met een retrospectieve van 
haar heerlijke maatschappijkritische films die spetteren van grafisch 
virtuositeit. Haar nieuwe film ‘Dreams and Desires – Family Ties’ zal ook aan 
de basis liggen van een Futuranima-module waarbij het scenario van de film 
in detail geanalyseerd zal worden. Dit gebeurt onder de vleugels van het ASA 
(de vereniging van audiovisuele scenaristen) en in aanwezigheid van 
producent Les Mills. 
 

De Zweedse regisseur Jonas Odell, alom geprezen om zijn vernieuwende 
videoclips (voor o.a. Franz Ferdinand), toont op Anima een ander facet van 
zijn ontegensprekelijk talent nl. dat van kortfilmauteur. Hij neemt ook deel 
aan Futuranima in een panelgesprek over videoclips. 
 

Aan Priit Pärn, de gekende animatiefilmauteur uit Estland, wijden we een 
documentaire (Pärnography) en een retrospectieve van zijn korte en 
middellange animatiefilms die overal ter wereld prijzen in de wacht hebben 
gesleept.  
 

Anima 2007 brengt ook een zeer uitgebreide hommage aan Norman 
McLaren. Dit hebben we grotendeels te danken aan de National Film Board 
van Canada die McLarens films met behulp van de meest gesofisticeerde 
technieken minutieus gerestaureerd heeft. Dankzij hun monnikenwerk 
kunnen wij een nagenoeg volledig overzicht brengen van het oeuvre van 
deze animatiefilmlegende van de 20e eeuw. Er zullen in het totaal 9 
thematische programma’s vertoond worden, met zowel onuitgegeven werk 
als grote klassiekers. Alle programma’s worden voorafgegaan door een korte 
documentaire en een introductie door een Belgische kenner. De 
documentaire ‘Creative Process: McLaren’, vervolledigt de hulde aan deze 
Canadese meester die ons precies 20 jaar geleden verlaten heeft. 
 

Al 10 jaar lang bestudeert het Londense festival Onedotzero de impact van 
de digitale wereld op de nieuwe audiovisuele vormen. De programma’s 
Spectrum #1 en #2 nemen deze ontdekkingsjaren opnieuw onder de loop. 
We krijgen een soort laboratorium van toekomstbeelden te zien, een vaatje 
waaruit eigentijdse filmmakers, grafische vormgevers en reclamemakers 
regelmatig kwamen putten. 
 

Ook Dybex mag op Anima zijn 10e verjaardag vieren. Dit Belgische bedrijf is 
een van de belangrijkste Europese distributiehuizen van Japanse 
animimatiefilms. Zij brengen een programma met bekende en minder 
bekende anime uit hun catalogus. 
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Het Chinese animatiefilmfestival ‘China Cartoon and Digital Festival 
(CICDAF)’, komt naar Anima met een prachtig programma ‘Klassiekers uit 
de Chinese animatie’. De Grote Sprong Voorwaarts naar het digitale 
tijdperk is hier nog erg veraf.  
 

Het Nederlandse productiehuis Il Luster is gespecialiseerd in geanimeerde 
auteursfilms. We kregen een Wildcard van Anima en stellen er hun meest 
opmerkelijke en succesrijke producties van de laatste jaren voor, waaronder 
Barcode, een Grote Prijswinnaar van het animatiefestival van Annecy. 
 

De animatiefilms van eigen bodem worden in deze editie 2007 extra in de 
bloemetjes gezet. Naast drie ‘Dit is Belgisch’-programma’s met de 
Belgische kortfilmselectie, in competitie of in panorama, staan ook enkele 
speciale programma’s op het programma: ‘Tien jaar La Boîte …’ toont hoe 
creativiteit en economische realiteit aan elkaar te koppelen zijn. Dit 
Brusselse productiehuis heeft tentakels die over de grenzen reiken en stelt 
Belgische en Franse kortfilmregisseurs te werk; ‘DichtVorm’, een erg 
eigenzinnig project waar animatiefilm en poëzie met elkaar fusioneren, is een 
project van het dynamische productiehuis S.O.I.L. waarbij 15 jonge 
animatiefilmers de kans kregen een eerste eigen film te maken. Tenslotte 
wordt een volledige festivaldag (zondag 18 februari) gewijd aan de 
honderdste verjaardag van Hergé met de Deense documentaire ‘Tintin 
and I’, verschillende filmadaptaties van Kuifjealbums waaronder 2 
langspeelfilms van Belvision en het nooit eerder in de zalen vertoonde ‘Le 
Crabe aux pinces d’or (De Krab met de Gulden Scharen)’. Deze langspeelfilm 
uit 1947 is nauwelijks gekend omdat hij vrijwel onmiddellijk na zijn release 
weer uit de zalen werd gehaald. Kuifjesfanaten zullen zich kunnen 
verlekkeren aan deze allereerste poging om Kuifje te verfilmen. 
 

Zoals elk jaar kan het publiek in De Gouden Cartoon nog eens genieten 
van de Europese films die vorig jaar in de running waren voor deze 
prestigieuze Europese prijs. In deze voorstelling worden eveneens de 
prijswinnaars van Anima 2007 vertoond. 
 

Last but not least wordt op Anima voor de eerste keer het integrale 
programma Electronic Theater Siggraph 2006 in HD vertoond. Siggraph 
is een Amerikaans evenement met internationale uitstraling en is volledig 
gewijd aan computer3D en nieuwe media. Een soort Amerikaanse 
tegenhanger van Imagina, maar met een rondreizend programma. 
 

De Animeernacht is het grote feestmoment van Anima, met de crème de la 
crème van de kortfilmproductie. Het programma bestaat voor de helft uit 
competitiefilms en voor de andere helft uit films die enkel voor de nacht 
geselecteerd werden. En verder natuurlijk animaties en muziek, met een 
optreden van de groep ‘La Caravan passe’ die Klezmermuziek en rock 
combineren. Kortom …fiesta ! 
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Kinderprogramma 
 

Het Festival valt niet toevallig midden in de krokusvakantie. De namiddagen 
worden dan ook volledig voorbehouden aan het kinderpubliek. Dankzij onze 
nieuwe locatie staat er voor het eerst ook een volledig Nederlandstalig 
kinderprogramma op het programma op de hoofdlocatie van het Festival.  
Op het programma staan klassiekers, onuitgegeven films en avant-premières. 
Zo zal de prachtige gerestaureerde Walt Disneyklassieker Peter Pan eerst op 
Anima te zien zijn vooraleer hij als collector op dvd uitkomt. Films die voor 
het eerst in België op groot scherm vertoond worden, zijn U van Solotareff en 
Elissalde, The Castle in the Sky van Hayao Miyazaki en Magic Boy – 
Saving Mother van Hu Zhao Hong en Lotte van Uitvindersdorp van Janno 
Poldma en Heiki Ernits (enkel in Nederlandse versie). In het Franse 
kinderprogramma zien we Les Trois Mousquetaires van Janis 
Cimmermanis, en Merlin contre les esprits d’Halloween, een 
kortfilmprogramma voor kinderen. 
Op het programma staan ook nog hernemingen van Azur en Asmar, 
Flushed Away, The Ant Bully, Het Molletje, Monster House (allen zowel 
in Nederlandse als in Franse versie). 
De initiatieateliers van de vzw Pantalone zorgen er voor dat de kinderen 
voor en na de filmvoorstellingen meteen zelf aan de slag kunnen met de 
beeld per beeldtechniek. In GC Ten Weyngaert kunnen de jonge 
animatiefilmaffectionados terecht voor een animatiefilmatelier van 5 dagen. 
 
 

Futuranima  
 

Futuranima vindt eveneens plaats in Flagey, van 22 tot 24 februari. Voor de 
professionals uit de animatiefilmwereld en andere geïnteresseerden worden 
conferenties en modules georganiseerd over erg uiteenlopende onderwerpen 
mbt het heden en de toekomst van de animatiefilm:    

- het gebruik van 3Dreliëf met de making of van de langspeelfilm ‘Fly me 
to the Moon’; 

- een Making of van Flushed Away door Dug Calder van Aardman; 
- een panelgesprek rond de relatie met auteurs en illustrators van 

boeken wiens werk wordt omgezet naar animatiefilm;  
- een module over de videoclip van vandaag met verschillende projecties 

en een confrontatie van enkele grote spelers in videoclipland als Nexus, 
FilmTecknarna en Partizan;  

- een ontleding van het scenario van ‘Dreams and Desires - Family 
Ties’, de nieuwste film van Joanna Quinn; 

- een rollenspel voor wie wil leren hoe hij een producent kan overtuigen 
van zijn talent; 
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- een panelgesprek rond de nieuwe toepassingen in het verdelen van 
korte animatiefilms met Arnaud Demuynck (La Boîte…) en 
gelijkaardige structuren in het buitenland (Il Luster in Nederland, 
Folimage en Vivement Lundi in Frankrijk) 

 

De Sacd, Scam, de Franse Gemeenschap en Périactes zijn de partners van 
deze professionele driedaagse. Sanyo staat in voor de technologische 
hoogstaande projecties. 
 

Een tentoonstelling gewijd aan het visuele universum van Azur en Asmar en 
een storyboardworkshop door David Encinas vervolledigen deze 26e editie 
van Anima. 
  
De affiche van Anima 2007 werd ontworpen door de Franse stripauteur 
Nicolas de Crécy, lid van de internationale jury Anima 2006. 
 

De trailer van Anima 2007 is een gemeenschappelijke creatie van vier 
studenten van het Ensav La Cambre : Constantin Beine, Rémi Durin, Paul 
Jadoul en Jérémy Mazurek. 
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Internationale Competitie Anima 2007 
 
Jury  
 
Gaëlle Denis (Groot-Brittannië) 
 Regisseur 
 
Vincent Tavier (België) 
Producent 
 
Guionne Leroy (België) 
Regisseur 
 
Prijzen 
 
* Prijzen toegekend door de jury 
 
Grote Prijs Anima 2007 voor de beste kortfilm, geschonken door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (3000 €) 
 
Grote Prijs Anima 2007 voor de beste studentenfilm, geschonken door IVG 
(2500 €) 
  
* Prijzen toegekend door het publiek 
 
Publieksprijs Anima 2007 voor de beste kortfilm, geschonken door de 
gemeente Elsene (1000 €) 
 
Publieksprijs Anima 2007 voor de beste langspeelfilm 
 
Publieksprijs Anima 2007 voor de beste langspeelfilm voor kinderen 
  
Alle laureaten van de kortfilmcompetities krijgen ook een softwarepakket 
aangeboden door Toon Boom 
 
* Prijzen toegekend door partners 
 
BeTV prijs voor de beste langspeelfilm (aankoop uitzendrechten) 
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Nationale Competitie Anima 2007 
 
Jury  
 
Claude Diouri (België) 
Filmdistributeur (CNC) 
 
Marie-Anne Fontenier (Frankrijk) 
Directrice van Supinfocom 
 
André Joassin (Blegië) 
Journalist 
 
Luk Menten (België) 
Journalist 
 
Lyonel Kouro (Frankrijk) 
Regisseur 
 
 
Prijzen 
 
*Prijzen toegekend door de jury 
 
Prijs van de Franse Gemeenschap voor een film uit de Franse 
Gemeenschap (2500 €) 
 
SACD prijs (2000 €) 
 
Sabamprijs - Belgische artistieke promotie (2000 €) 
 
 
* Prijzen toegekend door het publiek 
 
Publieksprijs Anima 2007 voor de beste Belgische kortfilm 
 
Alle laureaten van de kortfilmcompetities krijgen ook een softwarepakket 
aangeboden door Toon Boom 
 
Prijzen toegekend door partners  
 
BeTV prijs (1.500 € incl. uitzendrechten) 
RTBF prijs (aankoop uitzendrechten) 
Cinergieprijs (electronisch persdossier) 
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Lange animatiefilms in officiële selectie 
  
FREE JIMMY / SLIPP JIMMY FRI Noorwegen / Groot-Brittannië, 2006, 86' 
Reg.: Christopher Nielsen 
Scen.: Christopher Nielsen, Simon Pegg 
Graf.: Ivar Rodningen 
Prod.: Lars Andreas Hellebust, Storm Studio 
Synopsis: We volgen het verhaal van een olijk groepje geboefte: Roy Arnie 
(Woody Harrelson), Odd (Simon Pegg), Gaz (Phil Daniels) en Flea (Jay 
Simpson). Ze werden van de straat geplukt om te werken in een decadent 
Russisch circus. 
De topattractie is Jimmy, een olifant die volgepropt wordt met drugs, zodat 
hij altijd ‘vrolijk’ zou rondlopen tijdens zijn ‘shows’. Roy Arnie ziet het al voor 
hem: hij, als circusdirecteur, met Jimmy als de ster van het gebeuren. Wel, 
pech voor hem, want op de avond van de première ontsnapt Jimmy. Er komt 
een ware achtervolgingsrace tot stand om het beest terug te vinden en hem 
de drugs te geven. Maar ze zijn niet alleen, want ook dierenactivisten Marius 
(Kyle MacLachlan) en Bettina (Emilia Fox) zijn hem op het spoor. 
4 antihelden, 3 gangsters, 5 veganisten en 1 miljoen redenen om een 
verslaafde olifant te bevrijden... 
slotfilm, in competitie 
 
FULLMETAL ALCHEMIST THE MOVIE, THE CONQUEROR OF SHAMBALLA 
         Japan, 2005/2006, 110’ 
Reg.: Seiji Mizushima  
Scen.: Shou Aikawa naar Hiromu Arakawa 
Character Design: Yoshiyuki Ito - Art director: Kazuo Ogura  
Muz.: Hirohito Shinohara, Michiru Oshima , Tadahito Kimura 
Prod.: Seiji Takeda (Mainichi)  
Distr.: Dybex 
Synopsis : Edward wordt uit een parallelle wereld in de onze gekatapulteerd 
en belandt in München, in 1923. Hij is van zijn krachten als alchimist beroofd 
en is dus gedoemd om daar te blijven. Zijn broer Alphonse zit nog steeds in 
de andere dimensie en wil Edward terugbrengen. Ondertussen studeert 
Edward dan maar wat ruimtevaart in de hoop dat dit hem zal helpen terug te 
keren naar zijn wereld. 
Deze lange animatiefilm is een epiloog van de gelijknamige cultstrip, een mix 
van humor en actie naar de traditie van de Bones studio. 
in competitie 
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MAGIC BOY - SAVING MOTHER        China, 2006, 82' 
L’ENFANT DE LA MONTAGNE MAGIQUE 
Reg.: Hu Zhao Hong 
Prod.: Shanghai Animation Film Studio 
Synopsis: Heel lang geleden, in een klein dorpje aan de voet van de Hua-
berg, woonde een kleine jongen die Chen Xiang heette. Hij was pienter, 
nieuwsgierig, eerlijk en vriendelijk. Hij had geen enkel gebrek, maar wel één 
groot gemis: hij had geen mama. Ze had immers de wetten van de hemel 
overtreden en werd daar sindsdien ergens gevangen gehouden. Wanneer de 
jongen oud genoeg was om te begrijpen waarom zijn moeder afwezig was, 
besloot hij haar te hulp te snellen. Hij was ondertussen te weten gekomen 
dat hij over bovennatuurlijke krachten beschikte en dacht daar dus 
gemakkelijk in te slagen. Dat was echter zonder zijn oom Jian Yang 
gerekend, die hem zoals altijd stokken in de wielen wil steken. 
Een traditioneel Chinees sprookje vol verwikkelingen naar aloude traditie van 
de grote studio’s van Sjanghai. 
in competitie (sectie kinderfilms) 
 
MIRROR MASK      Groot-Brittannië, 2006, 101’ 
Reg. : Dave McKean 
Scen.: Neil Gaiman, Dave McKean 
Graf. : Dave McKean 
Muz.: Ian Ballamy 
Distr. : Sony Pictures 
Synopsis : De witte koningin lijkt wel eindeloos te zullen slapen. Ondertussen 
overmeesteren duistere schimmen haar koninkrijk, waardoor het evenwicht 
tussen schaduw en licht verstoord wordt. Mirror Mask is het enige voorwerp 
met bovennatuurlijke krachten dat dit evenwicht kan herstellen. Helena, de 
hoofdrolspeelster uit het verhaal, is in deze bizarre wereld verzeild geraakt. 
Zij moet het masker terugvinden om te voorkomen dat ook zij definitief in de 
duisternis verdwijnt. 
Dit fantastische sprookje werd geschreven door Neil Gaiman en is een 
productie van de Jim Henson Studio. Het combineert op handige wijze 3D-
animatie en live action. Maar het is vooral de wondere wereld van illustrator 
en cultstripauteur Dave McKean die de film een mysterieuze sfeer inblaast. 
Officiële selectie in Locarno, Sundance en Edinburgh. 
buiten competitie 
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PAPRIKA         Japan, 2006, 90’ 
Reg.: Satoshi Kon    
Scen.: Seishi Minakami/Satoshi Kon, naar Yasutaka Tsutsui  
Graf. : Masashi Ando 
Muz. : Susumu Hirasawa 
Prod. Mad House, Inc. 
Synopsis : Een nieuwe soort psychotherapie is net uitgevonden. Ze bestaat 
erin een ‘dream detective’ te sturen naar de droomwereld van de patiënten, 
zodat hij tot hun onderbewustzijn kan doordringen. De behandeling staat op 
het punt goedgekeurd te worden tot de formule wordt gestolen. Ze zou 
immers een gevaarlijke bijwerking hebben en de persoonlijkheid van de 
patiënten vernietigen. De vorsers die de behandeling uitgedokterd hadden, 
worden stuk voor stuk gek. Atsuko Chiba, een jonge detective, krijgt de 
opdracht het onderzoek te leiden. Ze zal daarvoor zelf in de dromen van de 
verdachten moeten binnendringen... 
De nieuwe Satoshi Kon (Millenium Actress, Perfect Blue, Tokyo Godfathers). 
Geselecteerd voor de Mostra van Venetië 2006. 
in competitie 
 
PRINCESS         Denemarken, 2005, 80’ 
Reg.: Anders Morgenthaler 
Scen. : Mette Heeno, Anders Morgenthaler 
Muz.: Mads Brauer, Casper Clausen  
Distr. In België : Coopérative Nouveau Cinéma 
Synopsis: De rechtzinnige missionaris August ontfermt zich over de kleine 
Mia, dochter van zijn overleden zus Christina, een ex-pornoster. Christina 
had carrière gemaakt in de sector, want in haar gloriejaren werd zij ‘Princess’ 
genoemd. Ze liet zich echter verleiden door drugs en ging eraan tenonder. 
August wordt verteerd door verdriet en schuld, en besluit alle sporen van het 
verleden van zijn zus uit te wissen. Samen met Mia, wiens duistere 
geschiedenis stilaan duidelijk wordt, onderneemt hij een ware 
zuiveringstocht waarmee hij zich wil wreken op de pornowereld. Bezeten 
door zijn schuldgevoel gaat hij almaar driester tekeer en sleurt hij zijn 
nichtje mee in een draaikolk van geweld. 
‘Princess’ is een gestoord en compromisloos pleidooi tegen de pornowereld 
dat live actionbeelden integreert in animatiebeelden.  
in competitie 
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THE THREE MUSKETEERS        Denemarken / Letland, 2006, 75’ 
LES TROIS MUSQUETAIRES 
Reg.: Janis Cimermanis 
Scen.: Maris Putnins 
Graf. : Evalds Lacis 
Muz. : Anrijs Krenbergs 
Distr. In België : Jekino Distributie 
Synopsis : We bevinden ons in Frankrijk, in de 17e eeuw. De jonge 
d'Artagnan verlaat zijn provincie Gascogne en trekt noordwaarts richting 
Parijs om er zijn geluk te beproeven bij de 'compagnie des mousquetaires', 
de persoonlijke garde van de koning. In de hoofdstad aangekomen, stoot hij 
op 3 musketiers (Athos, Porthos en Aramis), die de jonge zuiderling onder 
hun vleugels nemen. D'Artagnan en zijn nieuwe vrienden zullen de 
machiavelistische plannen van kardinaal Richelieu moeten verijdelen. Die 
probeert vruchteloos het hart van de koningin, Anna van Oostenrijk, te 
veroveren. 
De gevechten die onze scherpe schermers voeren met de garde van de 
kardinaal, de wilde achtervolgingen te paard en de valstrikken die ze 
omzeilen zullen de banden tussen onze musketiers alleen maar versterken. 
De Letse marionetgrootmeester Janis Cimmermanis, die onder andere 'Munk 
& Lemmy' maakte, tekent hier voor een nieuwe adaptatie van de bekende 
roman van Alexandre Dumas. 
in competitie (sectie kinderfilms) 
 
U               Frankrijk, 2006, 75' 
Reg.: Grégoire Solotareff en Serge Elissalde 
Scen.: Grégoire Solotareff  
Muz.: Sanseverino  
Prod.: Valérie Scherman, Christophe Jankovic, Prima Linea Productions.   
Distributie in België: Folioscope / Leparc  
Synopsis: Toegegeven, het is een vreemde titel, maar het is dan ook een 
vreemd personage. 'U' is namelijk een eenhoorn, een raar joch met grote 
blauwe ogen en een ineengestrengelde hoorn op haar schedel. Ze is de 
vriendin van Mona, een heel ongelukkige prinses. Sinds de verdwijning van 
haar ouders, woont zij samen met Goomi en Monseigneur, een boosaardig en 
weerzinwekkend echtpaar. 
'U' wordt stilaan de vriendin en vertrouwenspersoon van Mona en zorgt 
ervoor dat haar leven toch iets aangenamer wordt. Mona zelf wordt een 
nieuwsgierige, jonge volwassene die haar vrijheid wil terugwinnen. In het 
naburige bos komt een troep Wéwés wonen, een zachtaardig en fantasierijk 
volkje. Zij zullen alles veranderen. Vooral Kulka, een jonge kater met een 
gitaar, laat niemand onbewogen, zelfs Mona niet, ook al laat ze het 
tegenovergestelde uitschijnen. 
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Het verhaal van 'U' werd uitgedacht door illustrator Grégoire Solotareff 
('Loulou et autres loups'). Het is zijn 2e samenwerking met 
animatieregisseur Serge Elissalde  
in competitie (sectie kinderfilms) 
 
THE UGLY DUCKLING AND ME / LE VILAIN PETIT CANARD ET MOI 

           Frankrijk / Denemarken, 2006, 88’ 
Reg.: Michael Hegner en Karsten Kiilerich 
Scen.: Mark Hodkinson naar H. C. Andersen  
Muz. : Jacob Groth 
Prod. : Philippe Delarue / Anders Mastrup / Ralph Christians / Daina Sacco 
(Futurikon / A. Film / Magma Films / Ulysses) 
Iedereen kent wel het verhaal van het lelijke eendje dat later een mooie 
zwaan wordt. Maar wat velen niet weten, is dat dit eendje tegen wil en dank 
geadopteerd werd door Ratso, een rat uit de stad die naar het platteland is 
gevlucht.  
Ratso had zich namelijk voorgedaan als de vader van een wezenloos ei, 
zodat hij op die manier veilig gehuisvest werd op het erf. Maar op de dag dat 
Mosh (zo heet het eendje) uit het ei komt, is Ratso wel verplicht om voor 
hem te zorgen, ook al is hij daar niet echt mee opgezet. Maar de dictatuur 
viert hoogtij op het erf, en Ratso en Mosh trekken erop uit. Ze gaan op zoek 
naar de grote kermis, waar Ratso samen met Mosh een nieuw spektakel wil 
houden. Vraag is of de rat annex praatjesmaker en het potsierlijke gevogelte 
het met elkaar zullen vinden, vooral omdat het eendje een ware groeicrisis 
doormaakt en de eerste liefde om de hoek loert. 
buiten competitie, openingsfilm 
 
WOOD & STOCK: SEXO, OREGANO E ROCK’N’ROLL         Brazilië, 2005, 81’ 
Reg.: Otto Guerra 
Scen.: John Rodrigo 
Graf: Jack Kaminski, Angeli  
Muz.: Flu / Mathews  
Prod.: Marta Machado, Otto Desinhos Animados Ltda 
Synopsis: Brazilië, oudejaarsavond, ergens begin jaren 70. Wood, Stock en 
Lady Jane, een groepje hippievrienden, gaat uit zijn dak op Led Zeppelin. Ze 
dragen hemden met bloemetjes, hebben lang haar en experimenteren volop 
met drugs en vrije liefde. 
30 jaar later zijn de vrienden een paar kilootjes rijker en een bos haar 
armer. Sommigen hebben een gezin gesticht - Wood is getrouwd met Lady 
Jane en vader van een tiener. En toch is de Flower Power nooit veraf. De 
Peace and Love-generatie heeft het dezer dagen zwaar te verduren: 
kinderen, werk, familie, scheidingen, rekeningen die betaald moeten worden, 
enz. Om de dagelijkse bekommernissen wat draaglijker te maken, hebben 
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onze vrienden een superformidastisch idee: ze willen hun oude rock 'n roll-
groepje nieuw leven inblazen... 
in competitie 
 
XXXHOLIC MANATSU NO YO NO YUME    Japan, 2005, 63’ 
XXXHOLIC A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM 
XXXHOLIC LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE 
Reg.: Tsutomu Mizushima 
Scen.: Yoshiki Sakurai, Junichi Fujisaku naar het collectief CLAMP 
Graf.: Kazuchika Kise 
Muz.: Tsuneyoshi Saito 
Prod.: Production I.G. 
Distr. : Kaze SA 
Synopsis: Watanuki is letterlijk vervloekt: hij kan immers geesten zien. 
Nadeel is dat waar hij ook gaat, hij constant omvergelopen wordt door 
zonderlinge spoken. Hij heeft het dus, begrijpelijk, bijzonder moeilijk met 
zijn studentenbestaan. Neem in die toestand maar eens het meisje van je 
dromen mee op café. Hij gaat dan maar op zoek naar een medium om van 
die lastige gave af te geraken. Die vindt hij in de persoon van de knappe 
Yuko Ichihara, die belooft hem te helpen. Als tegenprestatie moet hij enige 
tijd bij haar manusje-van-alles spelen. Zonder het zelf te willen is hij getuige 
van een eigenaardig schouwspel dat zich afspeelt in het huis van Yuko: 
doorsnee mensen die over bovennatuurlijke krachten beschikken. 
in competitie 
 
 
Andere onuitgegeven films 
 
THE CASTLE IN THE SKY      Japan, 1986, 124’ 
LE CHÂTEAU DANS LE CIEL 
Reg.: Hayao Miyazaki 
Distr.: Paradiso 
Synopsis: De jonge Sheeta wordt gevangen gehouden door een bende 
hallucinante piraten in een luchtballon. In een poging om te ontsnappen 
springt ze in het ijle. Plots licht haar hangertje op, waardoor ze vertraagt, en 
rustig en veilig neerdaalt. Pazu, een piloot in wording die in een 
mijnwerkersstad woont, vangt haar op. De piraten zetten de achtervolging 
echter in en na een dolle rit vertrouwt Sheeta aan Pazu toe dat ze de 
erfgename is van de heersers van Laputa, een mythische hemelstad. Ze is 
bijgevolg de enige bewaarster van het geheim van Laputa en dat is niet naar 
de zin van de wrede legeraanvoerder Muska, want hij wil het geheim koste 
wat het kost bemachtigen.  
buiten competitie 
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HADASHI NO GEN, FILM 1      Japan, 1983, 90' 
BAREFOOT GEN 
GEN D’HIROSHIMA 
Reg.: Mamoru Shinzaki (Masaki Mori) 
Graf. : Kazuo Tomisawa 
Scen Keiji Nakazawa 
Muz. :Kentaroh Haneda 
Prod.: Studio Madhouse  
Distr. : Kaze SA 
Synopsis: Japan voert volop oorlog. In een stad die merkwaardig genoeg 
gespaard is gebleven van de bombardementen gaan de jonge Gen Nakaoka 
en zijn familie gebukt onder honger en verdrukking - de vader des huizes is 
een vreedzame actievoerder. Tot op de ochtend van 6 augustus 1945, 
wanneer de nucleaire hel losbreekt in Hiroshima. Net op dat ogenblik was 
Gen op weg naar school, samen met een klasgenote. Zijn ouders, kleinere 
broer en zus bleven thuis, op zo'n kilometer van het epicentrum. Gen blijft 
gespaard van de bom en gaat op zoek naar de zijnen, maar enkel zijn 
moeder heeft de aanval overleefd. Voor hen begint een trage 
overlevingstocht in een chaotische wereld waar de inwoners door een 
vreemde ziekte vallen als vliegen.  
 
LEIUTAJATEKÜLA LOTTE     Estland, 2006, 81’ 
LOTTE VAN UITVINDERSDORP  
LOTTE FROM GADGETVILLE 
Reg.: Janno Poldma en Heiki Ernits 
Scen. : Andrus Kivirahk 
Mus. : Ilze Ruska 
Prod. : Sven Grünberg 
Synopsis: Lotte is een jonge en levenslustige hond. In haar dorpje aan de 
rand van de zee zijn de inwoners bezeten door een bijzondere hobby. Ze 
proberen allemaal de meest inventieve machine te ontwerpen waarmee ze 
kunnen deelnemen aan het volgende uitvinderssalon. Vlak voor de 
competitie begint, gaat Lotte in zee zwemmen met haar beste vriend Bruno. 
Ze zien een vreemd boek drijven op de golven dat in het Japans geschreven 
is. Wanneer ze het boek ophangen om het te laten drogen, komt uit het boek 
een bij tot leven. Ze stak tussen het boek mee de oceaan over. Lotte en 
Bruno gaan, onder het mom van een judokampioenschap, hun nieuwe 
vriendin helpen de oversteek te maken naar Japan 
Buiten competitie 
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Documentaires 
 
PÄRNOGRAPHY        Estland, 2005, 52' 
Reg.: Hardi Volmer  
Scen.: Toomas Kall, Hardi Volmer  
Graf. : Martin Pedanik 
Muz. : Olav Ehala 
Prod.: Arko Okk, Acuba Film Production 
Synopsis: Waarom worden Estse films wereldwijd zo geroemd? Is het omdat 
Estland het walhalla van animatiefilmmakers is? Hardi Volmer belicht het 
fenomeen en laat ons kennismaken met Priit Pärn, een levende legende van 
de animatiefilm in zijn land.  
Priit Pärn werd geboren in 1946. Hij is illustrator en cartoonist, en geeft een 
carrière als bioloog op om zich in de animatiefilmwereld te storten. Zijn 
grafische stijl, bijtende humor en scherpe kijk op de maatschappij maken 
van hem al generaties lang een van de meest bewonderde Estse animatoren. 
Hardi Volmer, ex-student van Pärn steekt zijn bewondering voor de meester 
niet weg. Gesterkt door zijn samenwerking met hem, schildert hij hier zijn 
portret aan de hand van thema’s die Pärn na aan het hart liggen: non-
conformisme, spotternijen en nonsens. Hij haalt herinneringen op en vult ze 
aan met commentaar, en illustraties en personages uit zijn films, terwijl hij 
het creatieve parcours van de kunstenaar volgt. Met deze levensschets van 
Pärn en zijn Estse gelijken komen we tot het besluit dat de animatiefilm 
Estland geëmancipeerd heeft en niet omgekeerd. 
onuitgegeven 
 
TINTIN AND I     Denemarken, 2004, 74’ 
TINTIN ET MOI 
Reg.: Anders Hogsbro Ostergaard 
Scen.: Anders Hogsbro Ostergaard 
Muz.: Joachim Holbek, Halfdan E. 
Prod.: Angel Production A/S 
Synopsis: Zijn fascinatie voor de strips van Kuifje, behoedde Anders 
Ostergaard voor een oersaaie jeugd. Vooral de band tussen kunst en leven 
hield en houdt hem sterk bezig. Hij besluit een documentaire te maken over 
Hergé met nadruk op de ontstaansgeschiedenis van Kuifje in Tibet, een van 
de meesterwerken van Hergé. Die strip kwam nochtans tot stand toen de 
auteur een ware bestaanscrisis doormaakte. Ostergaard probeert de geest en 
het psychologische bewustzijn van een scheppend kunstenaar te vatten. 
Tijdens zijn opzoekingen in het archief van de Fondation Hergé ontdekt hij 
een interview uit 1971 van de jonge journalist Numa Sadoul, dat achteraf 
werd gepubliceerd na goedkeuring van Hergé. De audioband waarop het 
volledige interview staat, is intact gebleven en beantwoordt perfect aan de 
verwachtingen van de regisseur: Hergé vertelt op een eerlijke en bescheiden 
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manier over zijn kwellingen als schepper, zijn grote drang naar zuiverheid en 
zijn duivels uit het verleden. Ostergaard voegt er tekeningen en kadertjes uit 
strips aan toe maar ook beelden uit andere interviews die hij digitaal 
natekent en herwerkt  
Deze documentaire is 1 lange lofbetuiging. We maken kennis met de 
freelheid van een persoon en de grootsheid van een baanbrekend 
kunstenaar. 
onuitgegeven 
 
CREATIVE PROCESS: NORMAN MCLAREN   Canada, 1990, 97’ 
LE GÉNIE CRÉATEUR : NORMAN MCLAREN 
Reg.: Don McWilliam 
Met de medewerking van: John Grierson, Susan Huycke, Norman McLaren, 
Gavin Millar, Grant Munro. 
Prod. : ONF, Office National du Film du Canada 
Synopsis : De film ontrafelt het proces van de artistieke creatie. Al gras-
duinend in het privé-archief van McLaren, een ware goudmijn vol 
experimentele scènes en onafgewerkte films, probeert McWilliams de 
werkwijzen van de regisseur en diens gedurfde ondernemingen in het 
surrealisme te doorgronden. McWilliams gaat op zoek naar de 
inspiratiebronnen van McLaren en hoe die in zijn films vertaald worden. 
 
 
Hernemingen 
 
THE ANT BULLY       2005, Verenigde Staten, 89’ 
LUCAS, FOURMIS MALGRE LUI 
DE MIERENMEPPER  
Reg. : John A. Davies  
Distr. : Warner Bros Belgium 
De 10-jarige Lucas Nickle heeft het niet getroffen. Hij kwam onlangs met zijn 
gezin naar een nieuwe stad, maar kon nog niet veel vrienden maken. Steve 
laat trouwens geen enkele kans schieten om Lucas hardhandig aan te 
pakken. Lucas reageert zich dan maar af op de mieren uit zijn tuin: hij 
vertrappelt of besproeit ze op genadeloze wijze. Hij vermoedt op geen enkel 
ogenblik dat er onder zijn voeten een georganiseerde maatschappij leeft die 
de tegenaanval gaat inzetten! Zoc, de mierentovenaar, laat Lucas een 
druppel toverdrank inslikken waardoor hij zo klein wordt als een mier. 
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AZUR ET ASMAR              Frankrijk, 2006, 99’ 
AZUR EN ASMAR 
Reg.:Michel Ocelot 
Distr.: Cineart 
Synopsis: Lang geleden werden 2 kinderen door dezelfde vrouw gewiegd: 
Azur, blond haar en blauwe ogen, zoon van de kasteelheer, en Asmar, bruin 
haar en zwarte ogen, zoon van de kinderoppas. Ze worden grootgebracht als 
2 broers, maar worden op brutale wijze uit elkaar gerukt. Azur is getekend 
door de legende van de Fee van de Djins die de kinderoppas vaak vertelde. 
Als beide jongens groot zijn, gaan ze elk op zoek naar haar, maar komen ook 
snel met elkaar in aanvaring. Ze gaan op zoek naar wondere landen, 
trotseren de grootste gevaren en ontdekken magische werelden...  
Een nieuw sprookje vol wonderen en wijsheid van Michel Ocelot, regisseur 
van ‘Kirikou en de heks’. 
 
FLUSHED AWAY    Verenigde Staten / Groot-Brittannië, 2006, 95’ 
SOURIS CITY 
DOORGESPOELD  
Reg.: David Bowers en Sam Fell 
Distr.: UIP 
Synopsis: Roddy St James is een verwende huismuis die in een gouden kooi 
leeft. Hij wordt vertroeteld door de kinderen van een rijk gezin in het chique 
Kensington. De familie trekt er een paar dagen op uit en laat Roddy alleen 
achter met zijn voorraad muiskroketjes. Hij bekijkt dan maar dvd’s op het 
home cinema system of knutselt speelkameraadjes in elkaar met het 
achtergelaten speelgoed van de kinderen... tot wanneer Sid ten tonele 
verschijnt. Sid is een kleurrijke rioolmuis die snob Roddy door de wc spoelt 
en hem bijgevolg naar de onderwereld meesleurt. Daar begint een nieuw 
leven vol valstrikken dat eigenlijk spannender is dan het leven in de gouden 
kooi.  
 
HET MOLLETJE     Tsjechoslowakije, 1975/76, 90’  
LA PETITE TAUPE, 
Reg.: Zdenek Miller  
Distr.: Lumière Distributie 
Synopsis: Het Molletje heeft grote ogen, een lange rode snuit en 3 haartjes 
op zijn hoofd. Wanneer het mollige en onhandige diertje uit de aarde kruipt, 
maakt hij het ene avontuur na het andere mee. Hij is de vriendelijke en 
tijdloze held uit een reeks kortfilms die in de jaren 70 de televisie kleurden. 
We stellen een selectie van 7 filmpjes voor: Het Molletje en de auto, Het 
Molletje en carnaval, Het Molletje en de lolly, Het Molletje en de groene ster, 
Het Molletje als schilder, Het Molletje als tuinman en Het Molletje en de 
muziek. Een hele reeks avonturen die onze held zal delen met de uil, de slak 
en de muis...  
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MONSTER HOUSE      Verenigde Staten, 2005, 91’ 
Reg.: Gil Kenan 
Distr.:Sony Pictures 
Synopsis: De 12-jarige D.J. Walters woont recht tegenover een huis in 
bouwvallige staat dat wordt bewoond door een vreemde weduwnaar. D.J. 
slaat het huis geregeld gade en merkt dat het soms lijkt te leven. Sterker 
nog, het zou iedereen opslokken die het pand benadert. Uiteraard wil 
niemand zo'n fantasierijk en gestoord joch geloven. Enkel Chowder en Jenny, 
zijn 2 vuilgebekte vrienden, raken stilaan overtuigd en besluiten de snode 
dreigementen van hun kwaadaardige buurman te trotseren door de 
gevreesde woning te betreden. 
Fantastische spanning met meer dan 1 verrassende wending, gekruid met 
gevatte conversaties tussen de jongeren. ‘Monster House’ is de 10e 
samenwerking tussen Steven Spielberg en Robert Zemeckis. 
 
PETER PAN       Verenigde Staten, 1953, 73’ 
Reg.: Clyde Geronimi 
Distr. : Buena Vista 
Wendy Darling wordt stilaan een grote meid en slaapt voor de laatste maal in 
de nursery met haar jongere broers. Die avond duikt de stoutmoedige Peter 
Pan op om hen mee te nemen naar Nooit-of-Nimmerland. Samen met de 
charmante, maar jaloerse fee Tinkelbel maken Peter en de Darlingkinderen 
het ene avontuur na het andere mee: ze vliegen als vogels, worden 
gevangengenomen door indianen, luisteren naar zeemeerminnen en moeten 
de snode plannen van de verachtelijke piraat Kapitein Haak dwarsbomen. 
Een grote klassieker van Disney die werd opgesmukt en opnieuw in volle 
glans te bewonderen is. 
 
TINTIN ET LE CRABE AUX PINCES D’OR     België, 1947, 65’ 
Reg.: Claude Misonne naar Hergé 
Scén.:naar Hergé  
Synopsis : Kuifje ontdekt een vreemd blikje dat hem op het spoor van 
geldvervalsers zet. Tijdens zijn onderzoek wordt hij opgesloten in een 
vrachtschip, de Karaboudjan. Het schipt zit vol opium. Deze lange 
poppenanimatiefilm werd gebaseerd op het gelijknamige album en is van de 
hand van Claude Misonne, een vriendin van Hergé uit de jaren 40. Samen 
met haar man Joao Michiels, richtte ze in die tijd een soort stop motion-
studio avant la lettre op. Deze film werd voor de eerste keer vertoond op 27 
december 1947 in het Theater van de ABC en sloeg in als een bom. De dag 
erna werd hij echter in beslag genomen, omdat de producer failliet was. 
Sindsdien werd hij bijna nooit meer vertoond. 
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TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS    Frankrijk/België, 1972, 73’ 
Reg.: Raymond Leblanc naar Hergé  
Prod.:Belvision 
Synopsis: Kuifje en Kapitein Haddock gaan met vakantie bij professor 
Zonnebloem in Syldavië. Hun vliegtuig stort echter neer in het hooggebergte, 
dichtbij het Flechizaff-meer. Gelukkig worden ze gered door 2 Syldavische 
kinderen. Ze komen uiteindelijk aan in villa Sprok, waar Zonnebloem hen zijn 
nieuwe uitvinding toont: een toestel dat voorwerpen kan dupliceren! Deze 
ontdekking zorgt voor heel wat afgunst, en dan vooral bij de onheilspellende 
Rastapopoulos, een eersteklas vervalser. Hij is tot alles in staat om zich van 
die geniale uitvinding meester te maken... 
  
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL     Frankrijk/België, 1969, 77' 
Reg.: Eddie Lateste (Belvision) naar Hergé 
Prod.:Belvision 
Synopsis : 7 wetenschappers, onder wie professor Zonnebloem, zijn op 
expeditie in Peru. Ze hebben er een Inca-tempel ontdekt, maar ze zijn ook 
ten prooi gevallen aan een vreemde vervloeking. Terug in Europa vallen ze in 
een diepe slaap en niemand krijgt hen wakker. Op zekere dag ontwaken ze 
maar ze vallen te prooi aan hallucinaties over de Incakoning. Kuifje en zijn 
trouwe kompaan Kapitein Haddock trekken naar Peru om een einde te 
maken aan de vervloeking. Op hun weg maken ze kennis met lama's en 
vooral met Zorrino, een kleine Quichua-indiaan... 
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Kortfilmselectie 
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De Internationale Selectie 
 

Dit jaar werden meer dan 700 kortfilms aan Anima voorgelegd. De bloem 
van al deze inzendingen werd in 5 ‘Competition Shorts’ programma’s 
ondergebracht. 4 ervan zijn samengesteld uit professionele films, een zeer 
uitgebreid 5e programma omvat alle studentenfilms. Een internationale jury 
zal een prijs in beide selecties toekennen, maar ook het publiek kan zijn 
favoriete film bekronen. Grafisch vernuft, emoties en prettig gestoorde 
situaties lopen in elkaar over in wat we de barometer van animatieland 
mogen noemen. 
 
 

De Belgische selectie 
 

Onze vertegenwoordigers in de animatiefilmwereld zijn niet over dezelfde 
kam te scheren: studenten, professionals, beginners of gevestigde waarden, 
ze vormen allemaal samen het kruim van de Belgische animatie. Er zijn naar 
gewoonte de studenten van het departement animatiefilm van La Cambre, 
de Gentse KASK en het RITS maar ook jonge artiesten in computeranimatie 
van een aantal hogescholen, professionele auteurs die samenwerken met 
een reeks dynamische productiehuizen of nog onafhankelijke filmmakers en 
amateurs. Wij bundelden al hun films in 3 Dit is Belgisch-programma’s 
om op die manier een mooi panorama te kunnen bieden van onze nationale 
productie.  
We selecteerden 23 films uit 120 inzendingen voor de nationale competitie. 
Daarnaast stellen we ook 20 films voor van eigen bodem voor die niet in 
competitie te zien zijn. Anima vond echter dat ze toch getoond mochten 
worden omwille van hun verscheidenheid en kwaliteit. 
 
 

De Animeernacht 
  
De Animeernacht, een dolle rit van 22 uur tot in de vroege uurtjes, in en 
rond de grote studio 4 van Flagey. Met optredens van de Franse groep ‘La 
Caravane passe’, 20 films uit de officiële selectie, 20 films die enkel op de 
Nacht worden vertoond en de kunsten van Mauricet, een man die sneller 
tekent dan Lucky Luke schiet. Beeld, geluid, muziek en fiesta, dat is de Nacht 
in een notendop.  
 

‘La Caravan passe’ 
Met z’n vijven (zang, banjo, fiscorn, trompet, drum, contrabas, sax) 
parkeren ze hun caravan in Flagey tijdens de Animeernacht. “De energie die 
voortvloeit uit de Balkan, hun duivelse muziek... De dans wordt ingeluid door 
een uitbarsting van zigeuner- en Klezmermuziek waarin enkele rocknoten 
schuilgaan. Vanaf nu is werkelijk alles mogelijk.” De krant “Le Parisien” 
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DE VERBLUFFENDE NORMAN MCLAREN… 
 
McLaren is waarschijnlijk een van de minst bekende wereldberoemde 
regisseurs. Toch heeft deze kunstenaar dit filmoverzicht van zijn werk wel 
degelijk verdiend. Het is het parcours van een man met een ongebreidelde 
passie voor animatie. McLaren heeft alle uithoeken van de animatie willen 
ontdekken en is daarbij tot het uiterste gegaan: rechtstreekse behandeling 
op de film, superpositie en labtrucages, animatie van acteurs, verfanimatie, 
... Eenvoudig of complex, McLaren heeft alles geprobeerd. Zijn oeuvre is een 
indrukwekkende les in filmcreativiteit die nooit verveelt omdat ze doordrenkt 
is van het leven. Dringend te (her)ontdekken!  
Dankzij het ONF / NFB (het nationale filmbureau van Canada), waarvan 
McLaren het paradepaardje was, werd zijn werk digitaal gerestaureerd en is 
het vandaag beschikbaar onder de vorm van deze uitgebreide retrospectieve. 
Het geheel wordt aangevuld door een documentaire van Don McWilliam.  
Verschillende voorstellingen van dit uitzonderlijke programma worden 
ingeleid door specialisten als Eric Dederen, Luk Menten, Dick Tomasovic en 
Luc Joris. 
 
Programma 1- Panorama - Duur: 1.14’ u 
 
Programma 2- Het prille begin - Duur: 1.16’ u 
 
Programma 3- Kunst in beweging  - Duur: 1.08’ u 
  
Programma 4- Oorlog en vrede  - Duur: 1.11’ u 
 
Programma 5- Lichtschilder - Duur: 1.09’ u 
 
Programma 6- Surrealisme - Duur: 1.01’ u 
 
Programma 7- De animator-musicus - Duur: 1.11’ u 
 
Programma 8- De danser - Duur: 1.20’ u 
 
Programma 9- Cutout - Duur: 1.15’ u 
 
Programma 10- Creative Process: Norman McLaren / Le Génie 
créateur : Norman McLaren, documentaire (cfr hoofdstuk lange 
animatiefilms). 
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HOMMAGE AAN HERGE 
 
Programma 1- Tintin et la crabe aux pinces d’or, lange animatiefilm 
 
Programma 2- Tintin et le lac aux requins, lange animatiefilm 
 
Programma 3- Tintin et le temple du soleil, lange animatiefilm 
  
Programma 4- Tintin and I, documentaire 
 
De synopsissen van deze films zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘lange 
animatiefilms’. 
 
 
JONAS ODELL, VIDEOCLIPTALENT  
 
Erasure, Goldfrapp, Audio Bullys en Franz Ferdinand; Jonas Odell heeft de 
laatste jaren heel wat videoclips in elkaar geknutseld. Ze lieten trouwens 
niemand onbewogen, want Jonas kreeg een nominatie voor de Grammies en 
verschillende prijzen tijdens de MTV Music Awards... Het troetelkind van de 
Zweedse popwereld is een echte duizendpoot. Naast voornoemde clips, 
zorgde hij ook voor 2 reeksen voor MTV (Alice in Plasmaland), reclamespots, 
een handvol kortfilms die ook al prijzen kregen, om nog maar te zwijgen 
over de muziek die zijn studio voortbracht. Het bedrijf FilmTecknarna, dat hij 
oprichtte, goochelt met ‘mixed media’: live action en animatietechnieken 
worden er vakkundig door de mixer gehaald. Dankzij Odell baant de 
avantgardistische animatie zich langzaam een weg naar de beeldbuis en 
overspoelt het de nieuwe media.  
In aanwezigheid van Jonas Odell  
 
 
PRIIT PÄRN,  
 
Programma 1- HUMOR UIT KOUDE STREKEN 
Regisseur Priit Pärn was sinds 1976 artistiek directeur van de afdeling 
animatiefilm voor de studio Talinnfilm, tot hij in 1994 begon te werken voor 
de studio Eesti Joonisfilm. Naast regisseur is hij ook illustrator, karikaturist 
en graveur, en stelde hij vaak tentoon in Europa en Noord-Amerika. In de 
filmboekentas van deze jongeman van 60 jaar vinden we eigenzinnige 
animatiefilms, een resem reclamespots en enkele opdrachtfilms. Op het 
internationale podium werden zijn films vaak gelauwerd, vooral omdat ze 
getuigen van een bijzonder aparte stijl: origineel grafische vormgeving, een 
onbetwiste beheersing van de animatie en vooral scenario's die voor vele 
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interpretaties vatbaar zijn. Bovendien beschikt Pärn over een bijzondere 
manier om de cultuur en de geschiedenis te herbekijken en zo zijn films die 
specifieke rijkdom te geven. Deze intelligente man werpt een scherpe blik op 
de politiek en de maatschappij. Hij gebruikt daarbij humor en spot als een 
echt wapen en doet dit op literaire en visuele wijze. 
In aanwezigheid van Priit Parn 
 
Programma 2- PÄRNOGRAPHY, documentaire (cfr hoofdstuk lange 
animatiefilms) 
 
 
JOANNA QUINN, SCHAAMTELOOS EN GENIAAL 
 
De artistieke carrière van deze onbeschaamde regisseuse uit Birmingham 
begint al vroeg: op 4-jarige leeftijd wint ze een kleurwedstrijd georganiseerd 
door een bekend cornflakesmerk. Het is dan al duidelijk, tekenen wordt haar 
lotsbestemming. Joanna Quinn is niet om een stout woord verlegen. Ze zoekt 
haar inspiratie in de kleine dingen des levens: een uitje onder vriendinnen, 
een conversatie over overbodige kilo’s of de toestand in Engeland. Een mooi 
voorbeeld hiervan is “Girls Night Out”, een film die in 1987 drie prijzen 
wegkaapte in Annecy. Joanna is een ongeëvenaarde tekenares. Ze houdt van 
beweging en de sensuele vormen van het menselijk lichaam. Ze geeft vorm 
aan kleurrijke personages met sappige accenten en typische bewoordingen. 
Haar kortfilms werden meermaals overladen met prijzen, getuige haar 
jongste telg ‘Dreams and Desire: Family Ties’ die in de running is voor de 
Oscars bij het ter perse gaan van dit artikel. Joanna Quinn maakt ook 
reclamespots en aftitelingen. Ondanks alles vindt ze ook nog de tijd om 
boeken van illustraties te voorzien en les te geven.  
In aanwezigheid van Joanna Quinn 
 
 
KLASSIEKERS VAN DE CHINESE ANIMATIE  
 
De Chinese animatiefilm is ingebed in een eeuwenoude cultuur van 
traditionele sprookjes en legendes. Toch wordt er altijd met zorg gezocht 
naar originele technieken die de beeld- en grafische traditie kunnen 
overbrengen zonder ze te vervormen. Grafisch oogverblindend, voorzien van 
alle troeven van het Chinese rijk, is dit een herontdekking die de moeite 
meer dan waard is. Dit programma wordt voorgesteld door het Festival 
CICDAF, het belangrijkste internationale animatiefilmfestival van China.     
in aanwezigheid van Zhang Xin 
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WILD CARD VOOR IL LUSTER 
 
Dit jonge Nederlandse productiehuis werd 10 jaar geleden opgericht en is 
uitsluitend op animatiefilm toegespitst. Il Luster getuigt van een 
ongeëvenaard dynamisme in Nederland en geldt als waardevolle springplank 
voor een nieuwe generatie regisseurs. Met een gemiddelde van 3 kortfilms 
per jaar en de 2 opgemerkte geanimeerde gedichtenreeksen ‘DichtVorm’, 
onderscheidt Il Luster zich tegenwoordig als internationale coproducer. De 
firma zet haar productiewerk voort met een actief verspreidingsbeleid van 
haar producties. Ze zoekt naar nieuwe mogelijkheden op het internet, 
introducereert animatiefilm in het schoolsysteem aan de hand van originele 
programma's en geeft dvd's met kortfilms uit. Deze wildcard geeft een 
overzicht van de talenten die Il Luster heeft blootgelegd door middel van een 
reeks films die op internationale festivals fel gesmaakt werden.  
in aanwezigheid van Sjors Houkes 
 
 
LA BOÎTE,... PRODUCTIONS BLAAST 10 KAARSJES UIT  
 
Sinds 2001 produceert het productiehuis La Boîte,... Productions 5 korte 
animatiefilms per jaar. Ze gebruikt daarbij zeer uiteenlopende technieken en 
esthetische vormen, gaande van potloodtekeningen tot Chinese inkt, van 
marionetten tot digitale beelden, van zwart-wit tot kleur, van fictie tot 
documentaire. De firma viert in 2007 de productie van haar 30e 
animatiefilm. Reden genoeg om een retrospectieve te houden die een mooie 
weerspiegeling is van haar zoektocht naar originaliteit. Die retrospectieve 
wordt aangevuld met de première van Irinka et Sandrinka, van Sandrine 
Stoianov.  
 
 
DICHTVORM OF GEANIMEERDE POËZIE 
 
DichtVorm Vlaanderen is een verzameling van 15 korte animatiefilms van, 
elk 2 minuten, gebaseerd op hedendaagse Vlaamse poëzie en geregisseerd, 
door jonge Vlaamse animatoren. Deze eclectische verzameling kortfilms, 
uitgevoerd in een bonte verscheidenheid van animatietechnieken, haakt in 
op de hedendaagse beeldcultuur, en biedt tegelijkertijd een, brede kijk op 
het actuele Vlaamse poëzielandschap. De Nederlandse versie van het project 
Dicht/Vorm werd ontworpen, door het Nederlandse productiehuis il Luster 
Productions en kende veel succes bij onze noorderburen. Het was zowel een 
inspiratiebron voor filmmakers die plots bevrijd waren van de beperkingen 
die een lineaire verhaalstijl met zich meebrengt en het bood tegelijkertijd 
een nieuwe kijk op poëzie. Deze handelwijze vond een aftakking in België via 
het productiehuis S.O.I.L. Op zijn beurt biedt dat huis een bloemlezing van 
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de visuele poëzie en laat het ons op die manier kennismaken met de rijkdom 
van hedendaagse Vlaamse dichters en hun creatieve collegafilmmakers. 
in aanwezigheid van verschillende regisseurs en dichters 
 
 
SPECTRUM #1 #2 ONEDOTZERO  
 
Al 10 jaar lang bestudeert het Londense festival Onedotzero de impact van 
de digitale wereld op de nieuwe audiovisuele vormen. Spectrum #1 en #2 
vormen de ideale gelegenheid om deze ontdekkingsjaren opnieuw onder de 
loep te nemen. Ondedotzero vermijdt fetisjisme van de technologie en geeft 
de voorkeur aan een ludiek gebruik van deze nieuwe technieken. Het 
resultaat ziet u in dit programma; een soort laboratorium van 
toekomstbeelden waar eigentijdse filmmakers, grafische vormgevers en 
reclamemakers handig gebruik van maken. Als er tegenwoordig een nieuwe 
esthetiek heerst in videoclips, reclamespots en kortfilms, hebben we dit 
vooral te danken aan de opmerkelijke werken van Spike Jonze, Chris 
Cunningham, Michel Gondry, Koji Morimoto, Shynola en Jonas Odell.  
 
 
ELECTRONIC THEATER SIGGRAPH SIGGRAPH ELECTRONIC 
THEATER 
 
Al meer dan 30 jaar verzamelt het ‘SIGGRAPH Computer Animation Festival”’ 
de knapste computergestuurde animatiewerken op het gebied van film, 
televisie, videospelletjes, wetenschappelijke simulatie, enz. De beste werken 
van de selectie worden gebundeld in het ‘electronic theater’-programma. In 
2006 bekeek de jury maar liefst 726 films afkomstig uit meer dan 40 landen. 
Ze onthielden er 36 die voortkwamen uit Duitsland, Australië, Brazilië, 
Canada, de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Japan en Nieuw-
Zeeland. Ze zijn een duidelijk bewijs van de verscheidenheid en rijkdom 
waarmee computergestuurde animatiebeelden tot stand komen. Dit is een 2 
uur durende selectie topfilms en -video‘s van het afgelopen jaar, 
uitgedokterd door de meest creatieve wetenschappers, regisseurs, 
supersterren, zwervers, studio‘s en studenten uit alle windstreken. 
in aanwezigheid van Pierre Hénon 
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10 JAAR DYBEX 
 
Toen Dybex 10 jaar geleden het levenslicht zag, was er in Europa niet echt 
veel audiovisueel-creatieve Japanse animatie terug te vinden. De zaken 
staan er nu helemaal anders voor: de anime is losgebroken uit de kringen 
van de junkies. In die context is het in België gevestigde Dybex erin 
geslaagd om stilaan een goedgevulde catalogus samen te stellen met 
middellange en lange animatiefilms die exclusief uit Japan komen. Om de 
10e verjaardag van Dybex te vieren, laat Anima 4 opmerkelijke prenten op u 
los, waaronder 1 onuitgegeven film. 
We vinden er onder andere Satoshi Kon in terug, een oude bekende van het 
festival en een zeer productieve regisseur van langspeelfilms (Perfect Blue, 
Tokyo Godfathers en... Paprika, dat deel uitmaakt van de officiële selectie 
van Anima). 
Raxephon, Yutaka Izubushi, 1 aflevering, 2003, 26’ 
Paranoïa Agent, Satoshi Kon, 1 aflevering, 2004 , 23’ 
Ergo Proxy, Sato Dai, 1 aflevering, 2005 – 2006, 25’ 
Karas, Keichi Sato, 1 aflevering, 2004 - 2006, 30' 
in aanwezigheid van Philippe Christin 
 
 
GOUDEN CARTOON 2006   
 
De ‘Gouden Cartoon’ is de enige Europese prijs die aan een animatiefilm 
wordt uitgereikt. Het is het resultaat van de individuele nominaties van de 6 
grootste animatiefilmfestivals in Europa, waaronder Anima. Enkel de 
Europese films die tijdens 1 van die festivals prijzen kregen, komen in 
aanmerking voor de Cartoon d’Or. Deze grote uitreiking wordt georganiseerd 
door de vereniging Cartoon, met de steun van het Media-programma van de 
Europese Unie. Het maakt het de winnaar mogelijk om een financiële injectie 
te krijgen en een groter project op poten te zetten, bijvoorbeeld een 
langspeelfilm. De Cartoon d’Or 2006 werd toegekend aan Joanna Quinn voor 
‘Dreams and desires - Family Ties’. Gevolgd door het palmares van Anima 
2007. 
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Futuranima heeft het 3 dagen lang over de animatiefilm van vandaag en 
morgen. Op een concrete manier, aan de hand van voorbeelden en zonder te 
veel blabla krijgen de deelnemers uitgebreide uitleg over 3D-reliëf, de relatie 
tussen traditionele 3D en digitale 3D, de verspreiding van kortfilms, het 
scenario, de productie, enz. 
En als orgelpunt van het gebeuren: alles over de nieuwe generatie 
videoclips. 
 
 
Fly me to the Moon 
 
‘Fly me to the Moon’ is een ambitieus project van de Brusselse studio nWave. 
De studio stelt een tiental computergrafici tewerk. Ze leggen momenteel de 
laatste hand aan een langspeelfilm die volledig in 3D-reliëf wordt 
verwezenlijkt. In tegenstelling tot sommige films die na hun gewone 
vertoning in de zalen worden aangepast aan het 3D-reliëf, werd deze film 
onmiddellijk in 3D-reliëf gerealiseerd, in functie van zijn specifieke 
mogelijkheden. En dat is nu net het verschil, en dat merk je, want het 
resultaat is nogal verbluffend. 
Sprekers van dienst zijn Jérémie Degruson, artistiek directeur van de film en 
Philippe Tailliez, directeur van de animatie. Ze zullen het achtereenvolgens 
hebben over de activiteiten van nWave, de geschiedenis van films in 3D-
reliëf, het ontstaan van het project, het voorbereidende onderzoek en 1 of 2 
sequensen die van A tot Z worden ontleed. Ten slotte en in avant-première, 
speciaal voor Anima, de mooiste scènes van de langspeelfilm in 3D-reliëf... 
Sprekers: Jérémie Degruson, Philippe Tailliez 
 
 
De korte animatiefilm: nieuwe toepassingen, nieuwe 
uitdagingen 
 
De kortfilm heeft zonder twijfel een grote culturele waarde waar plaats is 
voor tal van artistieke experimenten. Hij heeft echter de (kwalijke) reputatie 
een economisch te verwaarlozen kunstvorm te zijn. Nochtans wordt de korte 
animatiefilm steeds vaker verwezenlijkt in coproductie, naar het voorbeeld 
van de langspelers. En hij wordt ook vaker vertoond in de zalen, op tv, op 
dvd, op het internet, enz. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie 
van de kortfilm. Er worden vooroordelen ontkracht en tegen het licht van de 
werkelijkheid gehouden. Met sommige van de meest dynamische 
hoofdrolspelers uit de Franse, Nederlandse en Belgische sector. 
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Met Arnaud Demuynck (La Boîte Productions, België), Annemie Degryse (Lumière, 
België), Jean-François Le Corre (Vivement Lundi!, Frankrijk), Michiel Snijders (Il 
Luster Productions, Nederland), Dominique Templier (Folimage, Frankrijk). 
Met de steun van de Franse Gemeenschap van België. 
 
Beeld per beeld schrijven  
'Dreams and Desires. Family Ties' van Joanna Quinn en Les 
Mills 
Projectie en analyse van het filmscenario in aanwezigheid van een 
schrijfspecialist en van een regisseur, gevolgd door een vraag en 
antwoordronde van het publiek (aanwezigheid van Joanna Quinn en Les Mills 
onder voorbehoud). 
De film: sinds ze een digitale camera heeft, is Beryl geobsedeerd door het 
filmproces en gebruikt ze haar camera om een videodagboek samen te 
stellen waarin ze haar dromen en verlangens uit de doeken doet. Ze filmt de 
bruiloft van haar vriendin Mandy en maakt van de gelegenheid gebruik om 
hulde te brengen aan haar favoriete filmsterren. Het resultaat is zowel 
verschrikkelijk als hilarisch. 
Analyse van het ontstaan van de film en zijn scenario: structuur, cutten, 
flashbacks, verhaalstijl vanuit de ik-persoon, enz. 
Een module voorgesteld door de ASA 
 
Rollenspel: je contract leren onderhandelen met een 
producer 
 
Tanguy Roosen is gespecialiseerd in vragen over auteursrechten en 
contractonderhandeling. Hij is verantwoordelijk voor juridische zaken bij 
SACD en SCAM België. Roosen nodigt geïnteresseerden uit om in de huid te 
kruipen van de auteur (scenarist, regisseur...) die klaar is om over het 
contract van ‘zijn’ film te onderhandelen. Zij die actief wensen deel te nemen 
aan dit rollenspel mogen hun filmproject meenemen, maakt niet uit of het is 
afgewerkt of niet. Doel is om op een gepersonaliseerde manier het raderwerk 
te bevatten en eventuele valkuilen op te sporen. Het is ook mogelijk om het 
rollenspel bij te wonen zonder er actief aan deel te nemen. 
 
 
Partizan en Nexus: Nieuwigheden in clipland  
 
‘La Femme Chocolat’, dat is de talentvolle Valérie Pirson. Zij maakte de clip 
voor het liedje van Olivia Ruiz. Ze komt ons uitleg geven over de stappen in 
het ontstaan van deze clip. Na haar opgemerkte korte animatiefilm 
‘Pistache’, vervoegde ze in 2005 de structuur ‘Partizan’. Daar maakte ze 
sindsdien reclamespots en videoclips. Valérie verzorgde ook het klassieke 
animatiegedeelte van ‘La Science des rêves’, 3e langspeelfilm van Michel 
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Gondry. Ze wordt omringd door andere regisseurs, met wie ze commentaar 
zal geven over de mooiste muziekvideo’s van de firma’s Nexus en Partizan, 
voor groepen als New Order, U2, Mickey 3D, Thomas Fersen, Franz 
Ferdinand, Madonna, Tahiti 80, ... 
 
 
Van illustratie tot animatie 
 
Hoe ontstaat een aanpassing? Deze module wil hierop een antwoord geven. 
We gaan op ontdekkingstocht van het ‘niet-geanimeerde’ karakter van een 
strip of een geïllustreerd boek naar het ‘geanimeerde’ aspect van een 
animatieserie.  
Aan de hand van getuigenissen van auteurs uit verschillende werelden 
onderzoeken we de plaats van de auteur ten opzichte van de regisseur in dat 
bijzondere proces. Behalve het ‘technische’ aspect van de aanpassing, zal er 
ook gesproken worden over de wisselwerking tussen de uitgevers- en de 
audiovisuele wereld. 
De ontmoeting wordt georganiseerd door de SACD/Scam en geleid door Alok 
Nandi. Met o.a.: Grégoire Solotareff, José Parrondo, Léon Pérahia (Dupuis en 
Media)... 
 
 
Flushed Away: de making of 
 
Hoezo Aardman zou zich in de 3D storten? Geen stop motion meer? Die 
geruchten deden enige tijd geleden de ronde in animeerland. Het antwoord 
was tweeledig: ja, er komt een 3D-prent, nee, Aardman stopt niet met klei-
animatie. ‘Flushed Away’ kunnen we dus een buitenbeentje noemen, en wat 
voor één! Ook al is de prent in 3D gedraaid, toch is het een onmiskenbare 
Aardman. Maar de studio zegt de stop motion dus niet vaarwel en zal in de 
toekomst onder de hoede van Nick Park langspelers blijven maken en 
voortwerken aan de reeks ‘Shaun the Sheep’ (zie onze selectie). 
Gast voor deze conferentie is Dug Calder. Hij is 1 van de belangrijkste 
animatoren bij Aardman. Hij heeft al 10 jaar ervaring bij de studio en werkte 
onder andere aan ‘A Close Shave’, ‘Chicken Run’ en ‘The Curse of the 
WereRabbit’. Dug leidde de overgang van de klassieke stop motion naar de 
3D-wereld in goede banen. Hij zal het hebben over zijn werk bij Aardman 
Animations en zijn rol in de 2 recentste projecten: ‘Wallace & Gromit: The 
Curse of the Were-rabbit’ en ‘Flushed Away’. 
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Anima verwelkomt het Nederlandstalig kinderpubliek in 
Flagey 
 
Grote veranderingen voor het Nederlandstalig kinderpubliek! Het 
Nederlandstalig kinderluik verhuist mee naar de hoofdlocatie en wat meer 
is … het filmaanbod wordt flink uitgebreid.  
Alle dagen, om 15u30, staat in Studio 5 een langspeelfilm op het programma 
in Nederlandse versie of Nederlands ondertiteld, en dit de hele 
krokusvakantie lang. 
Voor de films in competitie kunnen de kinderen hun stem uitbrengen en zo 
voor hun categorie de winnaar van de publieksprijzen aanduiden.  
 
Ook de workshops staan weer op het programma: in Flagey zijn er korte 
animatie-initiaties en in GC Ten Weyngaert, wordt in de krokusvakantie naar 
goede gewoonte een vijfdaags Nederlandstalige kinderatelier georganiseerd.  
  
De namiddagfilms 
 
- films in Nederlandse versie, Nederlands ondertiteld of zonder 
dialogen 
(De synopsissen van deze films zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘lange 
animatiefilms’.) 
 
Azur en Asmar, (Azur et Asmar), lange animatiefilm van Michel Ocelot, 
Frankrijk, 2006, 1.39 u, Nederlandse versie (deze film wordt ook vertoond in 
originele Franse versie) – Vanaf 6 jaar 
 
Castle in the Sky, tekenfilm van Hayao Miyazaki, Japan, 1986, 2.04 u., Originele 
Japanse versie, tweetalig ondertiteld. Vanaf 6 jaar 
 
Doorgespoeld (Flushed Away), lange animatiefilm van David Bowers en Sam 
Fell, Groot-Brittannië, 2006, 1.35’ u, Nederlandse versie (deze film wordt ook 
vertoond in Franse versie) – Vanaf 6 jaar 
 
Lotte van Uitvindersdorp (Leiutajateküla Lotte), tekenfilm van Janno Poldma 
en Heiki Ernits, Estland, 2006, 1.21 u, Nederlandse versie. Vanaf 5 jaar  (deze film 
wordt enkel in Nederlandse versie vertoond) 
 
Magic Boy, Saving Mother, lange animatiefilm van Hu Zhao Hong, China, 
2006, 1.22 u, originele Japanse versie, tweetalig ondertiteld. Vanaf 6 jaar 
 
De Mierenmepper (The Ant Bully) van John A. Davies, 2005, Verenigde Staten, 
Nederlandse versie (deze film wordt ook vertoond in Franse versie) – Vanaf 6 jaar 
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Het Molletje van Zdenek Miller, Tsjechoslowakije, 1975-76, 1.10’ u, zonder 
woorden. Vanaf 3 jaar   
 
Monster House, lange animatiefilm van Gil Kenan, VS, 2005, 1.31’ u, 
Nederlandse versie. (deze film wordt ook vertoond in Franse versie) – Vanaf 6 jaar 
 
Peter Pan, lange animatiefilm van Clyde Geronimi, VS, 1953, 1.13 u, Nederlandse 
versie (deze film wordt ook vertoond in Franse versie) – Vanaf 5 jaar 
 
U, animatiefilm van Serge Elissalde en Grégoire Solotareff, Frankrijk, 2006, 1.15’ u, 
Frankrijk, 1981, originele Franse versie met Nederlandse ondertitels. Vanaf 6 jaar 
 
 
- films enkel in Franse versie, Frans ondertiteld of rechtstreeks in het 
Frans gedubd 
 
Tintin et le lac aux requins, tekenfilm van Raymond Leblanc naar Hergé, 
Frankrijk/België, 1972, 1.13’ u. Originele Franse versie. Vanaf 4 jaar 
  
Tintin et le temple du soleil, langspeelfilm van Eddie Lateste (Belvision) naar 
Hergé, Frankrijk/België, 1969, 1.17' u. Originele Franse versie. Vanaf 4 jaar 
 
Les Trois Mousquetaires, (The Three Musketeers), een animatiefilm van Janis 
Cimmermanis, Denemarken / Letland, 2005, 1.10' u, Franse versie. Vanaf 5 jaar 
 
Merlin contre les esprits d’Halloween  
Weet u waarom kinderen zich op 31 oktober in monsters verkleden en zich 
volproppen met lekkernijen? Het is de fout van Merlijn. Of toch, dat is wat 
vader Draak vertelt aan zijn ongelikte nakomelingen die maar niet genoeg 
krijgen van grappige verhalen. Deze film is een ietwat oneerbiedige 
herwerking van het leven en vooral de jeugd van Merlijn de Tovenaar, 
getekend door de virtuoze animator Serge Elissalde, in een regie van Moran 
Caouissin. Petit Wang Op het Chinese platteland delen de dorpskinderen 
hun spelletjes met Wang. Wang is zeer klein voor zijn leeftijd, waardoor hij 
vaak nogal lichtgeraakt is. Hij wil er echt alles aan doen om groot te worden. 
Op een dag doet zijn zus hem een kleine draak in jade cadeau. Die lijkt over 
vreemde krachten te beschikken en neemt kleine Wang mee naar de grotten 
van Dazu. Wang zal de voordelen van zijn kleine gestalte ontdekken... 2 
middellange animatiefilms die we te danken hebben aan 2 van de meest 
creatieve Franse studio’s voor kinderen: La Fabrique en Les Films de 
l’Arlequin, en de kortfilm ‘Les Devinettes de reinette’ als bonus.  
Merlin contre les esprits d’Halloween, programma van kortfilms in Franse 
versie. Vanaf 5 jaar 
 
 



 41 

Kinderateliers 
 
Doorlopende workshop tekenfilminitiatie voor kinderen van 6 tot 12 
jaar in Foyer 1 van Flagey. 
 
Droom je ervan tekenfilmregisseur te worden? Wel, op Anima komt dat in 
een mum van tijd voor mekaar! De gespecialiseerde animatiefilmmakers van 
Pantalone verwelkomen kinderen vanaf 5 jaar. De jonge regisseurs in 
wording krijgen een initiatie in animatiefilm tijdens een ministage van 1 tot 2 
uur. De workshop van Pantalone verwelkomt ieder halfuur een nieuwe groep 
kinderen. Hij is gratis en vindt plaats in Foyer 1 van Flagey.   
 
Praktische informatie   
Van 17 tot 25 februari   
Telkens van 13u00 tot 18u00 
Flagey, Foyer 1 
 
5-daagse workshop in de krokusvakantie .  
Onder de leiding van Isabel Bouttens, steken de deelnemende kinderen een 
animatiefilm in elkaar. Na het ontdekken van de magie van de optische illusie, 
participeren de jonge regisseurs aan elke stap van het wordingsproces, van het 
scenario over het ontwerpen van de personages en het maken van de decors tot de 
opnamen en het samenstellen van de geluidsband.  
 
Praktische informatie 
 
Workshop Ten Weyngaert (in het Nederlands) 
Waar: GC Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54, 1190 Brussel (Vorst) 
Wanneer: Elke dag van de krokusvakantie (19 februari - tot 23 februari). De 
activiteiten vinden plaats van 9u00 tot 16u00. Er wordt opvang voorzien van 8u00 
tot 17u30.  
Vereiste leeftijd: van 9 tot 12 jaar 
Prijs : 20 €    
Inschrijvingen en inlichtingen: GC Ten Weyngaert 02/340 95 80 of via mail 
christine.tenweyngaert@vgc.be  
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Tentoonstelling Azur en Asmar : het ontstaan van de film 
  
Deze tentoonstelling toont de stappen in de totstandkoming van een scène 
uit de film ‘Azur et Asmar’ van Michel Ocelot, van het scenario tot aan de 
uiteindelijke digitale beelden. Aan de hand van originele grafische 
documenten ontdekt de toeschouwer het scheppingsproces van een 
animatiefilm, gaande van het concept van de regisseur tot aan de projectie 
in de zaal. Zowel kinderen als volwassenen kunnen heel wat leren uit deze 
tentoonstelling: via werkdocumenten en reproducties van het filmdecor 
ontdekken we het gedetailleerde beeldonderzoek dat werd verricht om de 
rijkdom van de Middeleeuwse Arabisch-Andalusische, Perzische en Europese 
culturen te reconstrueren  
 
 
Workshop storyboarding met David Encinas 

Deze workshop leert een aantal essentiële storyboardtechnieken aan: hoe je 
acties in scenes indeelt, het tegenshot weldoordacht kan gebruiken, de 
essentiële scènes van de minder belangrijke te onderscheiden, het juiste 
tempo te vinden, aan welke aanwijzigingen je voorrang moet geven, enz. 
David Encinas werkt al jaren in het Verre Oosten als storyboarder en 
technicus en onderbreekt zijn verblijf in Sjanghai speciaal voor Anima. Hij 
werkte in Japan voor cultfilms als ‘Mononoke Hime’ en ‘Jin Roh’.  
 
Praktische info: 
Van maandag 19 tot vrijdag 23 februari 2007 (krokusvakantie). 
In Studio 1 van Flagey  
Prijs: € 250 voor 5 dagen.  
 
David Encinas werd geboren in 1972 en behaalde een diploma bij Les Gobelins. Na 
1 jaar bij Disney Feature Animation en 2 jaar als freelance vormgever en animator, 
gaat hij 2 jaar aan de slag bij de Ghibli Studio’s in Japan als assistent-animator. Hij 
werkte o.a. mee aan ‘Mononoké Hime’, ‘My Neighbours the Yamadas’ en ‘Jin Roh’. 
Daarna werkte hij in Frankrijk als storyboardartiest en assistent-regisseur voor films 
als ‘Azur et Asmar’ en reeksen als ‘W.I.T.C.H.2’ of ‘Corneil et Bernie’. Hij leidde en 
ondersteunde al verschillende conferenties en masterclasses, met name in het 
‘Forum des Images’ in Parijs, of op het Ficam in Méknès. Momenteel verblijft hij in 
Sjanghai, waar hij Mandarijns leert en blijft werken voor Franse firma’s. 
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De affiche 
 
De affiche van 2007 is een ontwerp van de Franse stripauteur - regisseur  
Nicolas de Crécy. Hij wordt geboren in 1966 in Lyon. Hij loopt school aan de 
kunstacademie van Angoulême, afdeling stripverhaal. Daarna stort hij zich in 
de tekenfilmwereld. Hij werkt als decorateur bij Disney in 1990 en vindt 
ondertussen de tijd om het album ‘Foligatto’ uit te brengen in 1991. Volgen 
‘Le Bibendum céleste’, een experimenteel en grafisch vernieuwend album en 
‘Léon la Came’ in 1995 met een scenario van Sylvain Chomet. Dat werk 
wordt overstelpt met positieve kritiek. Vervolgens werkt hij aan de kortfilm 
‘La Vieille Dame et les Pigeons’ (1997). Hij wil op zo veel mogelijk 
verschillende manieren het beeld tot leven brengen en blijft dus ook 
tekenen. Hij brengt onder andere ‘Prosopopus’ en ‘Salvatore’ uit bij Dupuis. 
In 2005 volgt het album ‘Période Glaciaire’, over het Louvre. Het wordt 
uitgegeven door Futuropolis in samenwerking met het museum zelf. De 
pagina's uit dit werk werden trouwens tentoongesteld in het Louvre. Nicolas 
de Crécy werkt momenteel aan een lange animatiefilm, ‘L'Orgue de 
Barbarie’, en aan een kortfilm voor een Japanse studio. 
Zijn album ‘Laid, pauvre et malade’ kreeg in 1998 de ‘Alph'Art du meilleur 
album’ in Angoulême. 
 
De festivaltrailer 
Vier studenten van la cambre hebben de reclamespot voor Anima 2007 
gemaakt. Constantin Beine, Rémy Durin, Paul Jadoul en Jérémie Mazurek 
zitten in hun laatste jaar aan de ENSAV La Cambre (Brussel). Ze stelden 
Anima voor om het promotiefilmpje van het festival te maken, en we vonden 
hem zo geslaagd, dat hij ook als tv-spot zal worden gebruikt. De 4 
jongemannen richtten onlangs trouwens samen “Le collectif de l’Enclume” 
(www.enclume-animation.com) op.   
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Dug Calder - Aardman Animations 
(Groot-Brittannië) 

 
Dug Calder is decorateur van beroep. Bij Aardman leert hij de knepen van de 
animatie en ontwerpt personages voor ‘A Close Shave’, ‘Morph’ en 
verschillende reclamespots. Na een korte omweg langs Elm Road Productions 
als regisseur, gaat Dug opnieuw bij Aardman aan de slag als regisseur van 
Chicken Run, Rex the Runt, Hamilton Mattress en reclamespots. Voor ‘The 
Curse of the Were Rabbit’ was hij hoofdanimator. Daarna leert hij het 
computerprogramma ‘Maya’ te gebruiken en emigreert naar Dreamworks om 
er de functie van regisseur te bekleden voor ‘Flushed Away’. Momenteel 
werkt hij aan de nieuwe Aardman-reeks ‘Shaun the Sheep’. 
 
Dug Calder stelt de making of voor van ‘Flushed Away’ op zaterdag 24 februari om 
16.30 uur in Studio 1. 
 
 

Jérémie Degruson 
(Frankrijk) 

 
Jérémie Degruson behaalde zijn diploma bij Supinfocom in 1994. Zijn 
kortfilm ‘Clint in the Box’ wordt opgemerkt door Movida, een firma waar hij 
later 3D-animator wordt. Hij maakt er reclamespots en ride films. Van 1996 
tot 2005 maakt Jérémie Degruson scènes voor IMAX 2D- en 3D-films als 
‘Encounter in the Third Dimension’ en ‘Haunted Castle’, in een productie van 
Movida, dat ondertussen nWave Digital is geworden. In 2004 wordt hij hoofd 
van het project ‘Haunted House’ en in 2005 wordt hij aangesteld als artistiek 
directeur van ‘Fly Me to the Moon’, de 1e langspeelfilm in 3D-reliëf van 
nWave Pictures. 
 
Jérémie Degruson zal de voorstelling ‘Fly Me to the Moon’ leiden op 24 februari om 
18 uur. 
 
 

Arnaud Demuynck  
(Frankrijk-België) 

 
Arnaud Demuynck is zelfstandig auteur, regisseur, scenarist en producer. 
Sinds 2001 leidt hij een workshop gespecialiseerd in computercreaties en 
besteedt vandaag veel tijd aan de productie en promotie van korte 
animatiefilms via zijn firma La Boite,... Hij is eveneens actief in het levend 
spektakel en in de promotie van de hedendaagse kunst in de regio 
Wallonië/Brussel/Nord Pas de Calais.  
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Gaëlle Denis  

(Frankrijk – Groot-Brittannië) 
In 2000 trekt deze jonge Française naar het Royal College of Art in Londen. 
Ze  krijgt er de kans om gedurende 4 maanden te gaan studeren aan de 
Kyoto University of Arts in Japan. Daar vindt ze inspiratie voor haar erg 
opgemerkte kortfilm "Fish Never Sleep". In 2004 gaat Gaëlle werken bij de 
Londense studio Passion Pictures. Ze maakt er haar kortfilm "City Paradise" 
die wereldwijd erg veel succes kent. Momenteel werkt ze er aan 
verschillende reclamespots.  
 
Gaëlle Denis maakt deel uit van de jury voor de internationale competitie. 

 
 

Charles Dierick  
(België) 

 
Charles Dierick is altijd al geboeid geweest door alles wat gedrukt is. Hij leert 
eigenhandig lezen met de strip ‘De Sigaren van de Farao’. Hij volgt 
verschillende opleidingen: documentarist, regisseur en 
tentoonstellingontwerper. Charles Dierick werkt samen aan de opening van 
het Stripmuseum van Brussel waarvan hij meer dan 10 jaar artistiek 
directeur wordt. Daarna vervoegt hij de Studios Hergé, om er de opening 
van het toekomstige Hergémuseum voor te bereiden. 
 
Charles Dierick zal enkele programma’s van McLaren voorstellen. 
 
 

Claude Diouri  
(Marokko/België) 

 
Claude Diouri werd geboren in Fez in 1941. Na zijn opleidingen rechten en 
film, restaureert hij werken voor het Koninlijk Belgisch Filmarchief. Hij start 
het tijdschrift ‘Trépied’ op en waagt zich aan de regie van ‘Le Rideau Déchiré’ 
in het PSK van Brussel. In 1968 opent hij het filmhuis Le Styx 1, dat hij in 
1975 met 2 nieuwe zalen zal uitbreiden. In 1974 stampt hij het 
filmdistributiebedrijf Coopérative Cinéma Nouveau uit de grond en in 1990 
neemt hij de zalen van de Actor’s Studio in het centrum van Brussel over. 
 
Claude Diouri maakt deel uit van de jury voor de nationale competitie. 
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Serge Elissalde  
(Frankrijk) 

 
Na zijn tekenopleiding schoolt Serge Elissalde zichzelf bij als 
animatietechnicus en werkt in verschillende Parijse studio’s. Hij werkt mee 
aan de oprichting van het ‘Atelier d’anim’ en regisseert verschillende 
persoonlijke kortfilms, zoals ‘Emile Frout’ uit 1994 en ‘Raoul et Jocelyne’ uit 
1999. Daarna wordt Serge Elissalde een van de lievelingsregisseurs van de 
Films de l'Arlequin, dat gespecialiseerd is in kindertv. Zo regisseerde hij 
Verte (2002) en ‘Merlin contre le père Noël’ (2003). In 2002 maakt hij Loulou 
voor Primelinea en tekent in 2006 samen met Grégoire Solotareff voor de 
langspeler ‘U’. 
 
Serge Elissalde zal op 18 februari om 16 uur de avant-première van ‘U’ inleiden. 
 
 

David Encinas  
(Frankrijk) 

 
David Encinas behaalde een diploma bij Les Gobelins. Na 1 jaar bij Disney 
Feature Animation en 2 jaar als freelance vormgever en animator, gaat hij 
aan de slag bij de Ghibli Studio’s als assistent-animator. Hij werkte o.a. mee 
aan ‘Mononoke Hime’, ‘My Neighbours the Yamadas’ en ‘Jin Roh’. Daarna 
werkte hij in Frankrijk als storyboardartiest en assistent-regisseur voor films 
als ‘Azur et Asmar’ en reeksen als ‘W.I.T.C.H.2’ of ‘Corneil et Bernie’... 
 
David Encinas zal de workshop storyboarden begeleiden. 
 
 

Marie Anne Fontenier 
(Frankrijk) 

 
Marie Anne Fontenier behaalde een diploma grafische kunst in 1973. Ze 
werkte eerst als onderzoekster, lesgeefster en adviseuse in de sector van de 
visuele communicatie. Ze is sinds 1988 directrice van de school Supinfocom 
Valenciennes en sticht de afdelingen digitale regie en multimediadesign. In 
1999 richt ze het festival e.Magiciens op, dat gewijd is aan de jonge 
Europese virtuele animatietalenten. In datzelfde jaar opent ze bovendien 
Supinfocom Arles. In 2002 roept ze Supinfocomgame in het leven in 
Valenciennes. De lawine aan prijzen die de studenten van Supinfocom met 
hun films behaalden, zijn het duidelijkste bewijs van de kwaliteit van haar 
opleiding. 
 
Marie Anne Fontenier maakt deel uit van de jury voor de nationale competitie. 
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Michael Hegner  
(Denemarken) 

 
Michael Hegner werd geboren in 1964 en begint zijn carrière als assistent 
animator voor de tv-reeks ‘Quark’ (1987-1988). Hij specialiseert zich 
vervolgens in reclamespots voor merken als Lego, Tuborg, Calsberg en Coca-
Cola. Hij regisseert de reclamespot ‘Organ Donation’ en behaalt daarmee de 
Grand Global Award. Zijn eerste langspeelervaring doet hij in 2000 op samen 
met Stefan Fjeldmark met de film Help! I’m a Fish. 
 
 

Pierre Hénon  
(Frankrijk) 

 
Pierre Hénon wordt geboren in 1947 en behaalt zijn diploma aan het Institut 
de Statistique des Universités de Paris. Hij doctoreert zelfs in 
stedenbouwkunde en ruimtedynamiek. Als professor bekleedt hij 
verschillende posten aan de Université de Paris VIII, aan het Institut d'Arts 
Visuels d'Orléans en daarna aan de Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs (ENSAD). Aan de ENSAD start hij in de jaren 70 een video-
opleiding en in 1982 een digitale kunstopleiding op. Hij is lid van de ACM-
SIGGRAPH en draagt sinds 1986 actief zijn steentje bij tot het ‘Computer 
Animation Festival’. 
 
 

André Joassin  
(België) 

 
André Joassin is al meer dan 30 jaar filmcriticus. Hij was onder andere 
hoofdredacteur voor het tijdschrift Studio Belgique. Momenteel werkt hij 
regelmatig samen met ‘Télémoustique’, ‘de Huisarts’, de publicaties van de 
‘presse jeunesse’ van de groep ‘Vers l’avenir’ en de krant ‘Le Soir’. 
Op gebied van animatie werkte André Joassin lang mee aan het dagblad van 
het festival van Annecy en nam hij deel aan het naslagwerk ‘Image par 
Image, le cinéma d’animation Wallonie-Bruxelles’ (Beeld per beeld, de 
animatiefilm in Wallonië en Brussel). 
 
André Joassin maakt deel uit van de jury voor de nationale competitie. 
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Karsten Kiilerich  
(Denemarken) 

 
Na aan de film ‘Valhalla’ te hebben gewerkt, richt Karsten Kiilerich de firma 
A.Film op, tegenwoordig een van de grootste animatiefilmstudio’s van 
Denemarken. Van 1983 tot 1993 werkt hij als animator en artistiek directeur 
voor verschillende langspeelfilms als ‘Fern Gully’ en ‘Thumbelina’, en tv-
reeksen als ‘The Pink Panther’ en ‘Mumfie’. 
Hij schrijft het scenario voor ‘Help! I’m a Fish’ en sinds 1993 is hij regisseur. 
In 1999 wordt hij genomineerd voor de Oscars met de kortfilm ‘When Life 
Departs’. 
 
 

Lyonel Kouro 
 (Frankrijk) 

 
Hij is auteur, ideeënman en regisseur, maar Lyonel Kouro is vooral een man 
van de echte materie, meer bepaald van klei en beeldhouwkunst die 
toegespitst is op de animatiefilm. Hij maakt clips (Adelita, Sergent Garcia / 
Toma que Toma), kortfilms (Le Rendez-vous), filmgenerieken en tv-
uitzendingen voor Canal +, France 2, Canal Jimmy en gebuikte daarbij 
voornamelijk kleianimatie. Momenteel werkt hij aan een langspeelfilm in 3D. 
Hij verricht tegenwoordig veel onderzoek naar computertechnieken en 
directe animatietechnieken zoals zand- of krasanimatie. 
 
Lyonel Kouro maakt deel uit van de jury voor de nationale competitie. 

 
 

Guionne Leroy  
(België) 

 
Guionne Leroy studeerde aan La Cambre. De kwaliteit van haar kleianimatie 
wordt al snel opgemerkt, vooral wanneer ze in 1993 ‘La Traviata’ maakt. Ze 
wordt aangeworven als animator voor ‘Toy Story’ en ‘James and the Giant 
Peach’. Na ‘Arthur’, een eigen kortfilm uit 1996, wordt ze hoofdanimator voor 
‘Chicken Run’ van Aardman. Ze werkt vervolgens aan verschillende 
projecten, reclamespots, reeksen en de ontwikkeling van langspeelfilms (o.a. 
voor nWave). 
In 2006 verzorgt ze de supervisie van de animatie van ‘Max and Co’, een 
lange poppenfilm van de broers Guillaume voor de studio’s Cinamagination 
(Zwitserland).  
 
Guionne Leroy maakt deel uit van de jury voor de internationale competitie. 
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Luk Menten  
(België) 

 
Sedert 1971 werkt Luk Menten als beroepsjournalist voor het persagentschap 
Belga. Hij brengt verslag uit over de Senaat, Europa, het buitenland, 
leefmilieu en cultuur. De animatiefilm is een van zijn passies. Sedert 1983 
trekt hij geregeld naar het animatiefilmfestival van Annecy. Uitlaatklep voor 
zijn animatiepassie zijn bijdragen voor het maandblad Filmmagie. Hij schreef 
het begeleidende dvd-boekje van de werken van Nicole Van Goethem en 
werkt mee aan de volgende retrospectieve over de animatiefilm van de 
Benelux, dat gepland is in Annecy in 2007. 
 
Luk Menten maakt deel uit van de jury voor de nationale competitie. 
 
 

Christopher Nielsen  
(Noorwegen) 

 
Christopher Nielsen is een levende legende in de Noorse underground 
stripbeweging door zijn bijzondere stijl en ondermijnende en satirische visie 
op de maatschappij. Hij heeft meer dan 20 albums op zijn actief, 2 tv-
cultseries ‘Two Wasted Wankers’ in 3D en 1 beruchte kortfilm ‘Friday Night 
Fever’ uit 1996. Free Jimmy is zijn eerste langspeelfilm. 
 
 

Jonas Odell  
(Zweden) 

 
Jonas Odell is medeoprichter van de studio Filmtecknarna. Hij specialiseert 
zich al snel in filmregie waarbij hij live action met verschillende 
animatietechnieken mengt. Hij schrijft en componeert muziek voor 
verschillende studioproducties. Jonas regisseert ook verschillende (kort)films 
en reclamespots voor televisie, maar vooral ontelbare muziekclips, onder 
andere voor Erasure, Goldfrapp, Audio Bullys en Franz Ferdinand. 
 
Jonas Odell stelt zijn retrospectieve voor op 25 februari om 18 uur in studio 4. 
Hij komt ook spreken tijdens de conferentie over muziekclips op 23 februari om 
16.30 uur. 
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Priit Pärn 
(Estland) 

 
Priit Pärn werd geboren in de Estse hoofdstad Tallinn in 1946. Na biologie te 
hebben gestudeerd, wendt hij zich tot de animatiefilm. In 1976 vindt hij een 
baan als regisseur bij de studio’s van Tallinn, waar hij vervolgens ook 
directeur wordt. In 1994 verlaat hij de studio’s en gaat bij de studio EestiFilm 
aan de slag. Zijn carrière als regisseur kan wel tellen: meer dan 10 
middellange animatiefilms, 1 langspeelfilm, verschillende kortfilms en 
reclamespots. Bovendien is hij ook illustrator en karikaturist, twee 
activiteiten die ervoor zorgden dat er in Europa en Canada verscheidene 
tentoonstellingen aan hem werden gewijd. Priit Pärn had en heeft nog steeds 
een belangrijke invloed op de Estse animatie. 
 
Priit Pärn stelt zijn retrospectieve voor op 18 februari om 17.30 uur in studio 5. 
 
 

Valérie Pirson  
(Frankrijk) 

 
Valérie Pirson studeerde animatiefilm aan de Ensad. Met haar thesisfilm 
Pistache (2004) behaalt ze verschillende prijzen. In 2005 richt ze mee 
‘Création de Midi’ op, een collectief van jonge kleianimatoren. Michel Gondry 
vertrouwt haar de regie van het klassieke animatiegedeelte van ‘La Science 
des rêves’ toe. In 2005 vervoegt ze Partizan, waar ze reclamespots en clips 
regisseert. 
 
 

Joanna Quinn  
(Groot-Brittannië) 

 
Deze ongeëvenaarde Welshe tekenares en regisseuse behaalde haar diploma 
in de grafische kunsten aan de universiteit van Middlesex in 1983. Ze 
regisseerde 6 animatiefilms: GIRLS NIGHT OUT (1986), BODY BEAUTIFUL 
(1990), ELLES (1992), BRITANNIA (1993), FAMOUS FRED (1996) en WIFE OF BATH 
(1998), waarvoor ze in totaal 46 prijzen won, waaronder 2 nominaties voor 
de Oscars, 3 Emmy’s en 4 BAFTAS. Haar firma Beryl Productions 
International verwezenlijkte verschillende reclamespots (Whiskas, United 
Airlines, enz.). Joanna Quinn geeft les in Europa en de VS. 
 
Joanna Quinn stelt haar retrospectieve voor op woensdag 21 februari om 18 uur. 
Ze stelt ook een scenarioanalyse van haar laatste film voor tijdens een conferentie 
op donderdag 22 februari om 16.30 uur in het kader van Futuranima. 
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Tanguy Roosen  
(België) 

 
Tanguy Roosen is een jurist die gespecialiseerd is in auteursrecht en 
contractonderhandeling. Hij is verantwoordelijke voor juridische zaken bij 
SACD en SCAM België. Hij is eveneens spreker voor de Insas en aan de 
Sorbonne. 
 
 

Philippe Tailliez  
(België) 

 
Philippe Tailliez behaalt zijn diploma aan de Kunstacademie van Doornik en 
werkt eerst voor Neurones-Animation. Daarna wordt hij achtereenvolgens 
animator, projectleider, scenarist en regisseur voor verschillende pilootfilms 
van tv-reeksen. Vervolgens werkt hij als 3D-animator voor verschillende 
Franse reeksen als ‘Insektors’ (1997), ‘Donkey Kong’ (1998) en ‘Les Girafes’ 
van Mordillo (1999). Daarna kruist hij het pad van nWave digital en wordt er 
directeur van de animatie voor ‘Fly Me to The Moon’. 
 
Philippe Tailliez zal de vertoning ‘Fly Me to the Moon’ leiden op zaterdag 24 februari 
om 18 uur. 
 
 

Vincent Tavier  
(België) 

 
Vincent Tavier heeft een diploma geschiedenis en sociologie. In 1993 richt hij 
Todo Films op, waarmee hij jonge auteurs de kans geeft om kortfilms en 
clips te maken. In 1997 loopt hij opnieuw Benoit Poelvoorde tegen het lijf, 
zijn partner in crime van ‘C'est arrivé près de chez vous’. Samen maken ze 
de reeks ‘Les Carnets de Monsieur Manatane’, dat werd uitgezonden op 
Canal+. In 1999 stampt hij La Parti uit de grond, waarmee hij vernieuwende 
langspeelfilms producet. Voorbeelden zijn ‘Aaltra’, ‘Calvaire’ en de 
animatiereeks ’Panique au Village’ van de studio PicPic André. Ook van de 
langspeelfilm van die reeks, die momenteel wordt ingeblikt, verzorgt hij de 
productie. 
 
Vincent Tavier maakt deel uit van de jury voor de internationale competitie. 
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Anima 2007, dag per dag, uur per uur 

BRUSSEL 
 

STUDIO 4  (grote zaal) 
 
Vrijdag 16 februari :  
 
20.00 OPENING: Ugly Duckling, Michael Hegner en Karsten Kiilerich, 

Frankrijk, Denemarken, Engelse versie, tweetalig ondertiteld 
22.00 McLaren: Panorama, retrospectieve van kortfilms, zonder 

dialogen. 
  
 
Zaterdag 17 februari : 
 
14.00  Merlin, programma van internationale kortfilms, Franse versies 
16.00  Peter Pan, tekenfilm van Clyde Geronimi, VS, Franse versie.  
18.00 McLaren: Creative Process/Le génie créateur, documentaire 

van Don McWilliams, Canada, Franse versie. 
20.00 The Castle in the Sky, tekenfilm van Hayao Miyazaki, Japan, 

originele Japanse versie, tweetalig ondertiteld.  
22.00 De Animeernacht, internationale kortfilms, originele versies, 

tweetalig ondertiteld. Husikale randanimatie.  
 
 
Zondag 18 februari : 

 
10.00 Tintin et le lac aux requins, tekenfilm van Raymond Leblanc 

naar Hergé, België, originele Franse versie. 
14.00 Tintin et le temple du soleil, tekenfilm van Eddie Lateste naar 

Hergé, België, Frankrijk, originele Franse versie. 
16.00 U, tekenfilm van Grégoire Solotareff en Serge Elissalde, 

Frankrijk, originele Franse versie. 
18.00 Tintin et moi, documentaire van Anders Ostergaard, 

Denemarken, originele Deense versie met Deense, Engelse en 
Franse interviews, Engels ondertiteld.  

20.00 Dit is Belgisch 1, Belgische kortfilms in nationale competitie, 
originele versies, tweetalig ondertiteld. 

22.00 Dit is Belgisch 2, Belgische kortfilms in nationale competitie, 
originele versies, tweetalig ondertiteld. 
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Maandag 19 februari : 
 
14.00 Azur et Asmar, tekenfilm van Michel Ocelot, Frankrijk, originele 

Franse versie. 
16.00 Souris City, animatiefilm van David Bowers en Sam Fell, Groot-

Brittannië, Franse versie. 
18.00 Pärnography, documentaire van Hardi Volmer, Estland, 

originele Estse versie, Engels ondertiteld. 
20.00 Competition shorts 1, programma van internationale kortfilms 

in competitie, originele versies, tweetalig ondertiteld. 
22.00 Paprika, tekenfilm van Satoshi Kon, Japan, originele Japanse 

versie, tweetalig ondertiteld. 
 
 
Dinsdag 20 februari : 
 
14.00  Peter Pan, tekenfilm van Clyde Geronimi, VS, Franse versie.   
16.00 Monster House, lange animatiefilm van Gil Kenan, VS, Franse 

versie.  
18.00 Dichtvorm, programma van Belgische kortfilms, originele 

versies, tweetalig ondertiteld. 
20.00 Competition shorts 2, programma van internationale kortfilms 

in competitie, originele versies, tweetalig ondertiteld. 
22.00 Princess, tekenfilm van Anders Morgenthaler, Denemarken, 

originele Deense versie, tweetalig ondertiteld. 
 
 
Woensdag 21 februari :  
 
14.00 L’Enfant de la montagne magique, animatiefilm van Hu Zhao 

Hong, China, originele versie, tweetalig ondertiteld. 
16.00 Lucas, fourmi malgré lui, animatiefilm van John A. Davis, VS, 

Franse versie.  
18.00 Joanna Quinn, retrospectieve van kortfilms van de Britse 

regisseur, Engelse versies.  
20.00 Wood & Stock, tekenfilm van Otto Guerra, Brazilië, originele 

Portugese versie, Engels Frans en Nederlands ondertiteld. 
22.00 Competition shorts 3, programma van internationale kortfilms 

in competitie, originele versies, tweetalig ondertiteld. 
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Donderdag 22 februari : 
 
14.00 Les Trois Mousquetaires, animatiefilm van Janis Cimmermanis, 

Denemarken, Letland, Franse versie.  
16.00 La petite taupe (Het Molletje), tekenfilm van Zdenek Miller, 

Tsjechoslowakije, zonder dialogen. 
18.00 Chinesse Klassiekers, retrospectieve van Chinese kortfilms, 

zonder dialogen. 
20.00 xxxHolic manatsu no yo no yume, tekenfilm van Tsutomu 

Mizushima, Japan, originele Japanse versie, Engels, Frans en 
Nederlands ondertiteld.  

22.00 Competition shorts 4, programma van internationale kortfilms 
in competitie, originele versies, tweetalig ondertiteld. 

 
 
Vrijdag 23 februari : 
  
14.00 Souris City, animatiefilm van David Bowers en Sam Fell, Groot-

Brittannië, Franse versie. 
16.00 The Castle in the Sky, tekenfilm van Hayao Miyazaki, Japan, 

originele Japanse versie, tweetalig ondertiteld. 
18.00 Dybex 10 ans, programma van middellange films in 

retrospectieve, Japan, originele versies, Frans ondertiteld. 
20.00 Full Metal Alchemist The Movie, tekenfilm van Hiromu 

Arakawa, Japan originele Japanse versie , tweetalig ondertiteld. 
22.00 Competition shorts 5, programma van internationale kortfilms 

in competitie, originele versies, tweetalig ondertiteld. 
 
 
Zaterdag 24 februari : 

 
14.00 U, tekenfilm van Grégoire Solotareff en Serge Elissalde, 

Frankrijk, originele Franse versie. 
16.00 Souris City, animatiefilm van David Bowers en Sam Fell, Groot-

Brittannië, Franse versie. 
18.00 Fly Me to the Moon, « making of » van de film, in het Frans en 

projectie in avant-première van filmfragmenten in 3Drelief, 
België. 

20.00 Electronic Theatre ACM SIGGRAPH, programma van kortfilms, 
reclamefilms en internationale videoclips in computeranimatie, 
originele versies. 

22.00 Mirror Mask, langspeelfilms van Dave McKean, Groot-Brittannië, 
originele Engelse Engelse, tweetalig ondertiteld.  
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Zondag 25 februari : 
  
14.00 Monster House, lange animatiefilm van Gil Kenan, VS, Franse 

versie. 
16.00 Azur et Asmar, tekenfilm van Michel Ocelot, Frankrijk, originele 

Franse versie. 
18.00 Jonas Odell, retrospectieve van kortfilms en videoclips van de 

Zweedse regisseur, originele Engelse versies. 
20.00 Slotceremonie: palmares van de nationale en internationale 

competitie in aanwezigheid van de jury’s, nominaties van Anima 
voor de Gouden Cartoon 2007, tweetalige presentatie, gevolgd 
door de slotfilm: 
Free Jimmy, animatiefilm van Christopher Nielsen, Norwegen, 
Engelse versie, tweetalig ondertiteld.  

22.00 Gouden Cartoon + gelauwerde films, programma van 
Europese kortfilms, originele versies, tweetalig ondertiteld, 
gevolgd door de projectie van het kortfilmpalmares van ’Anima 
2007. 

 
 

STUDIO 5 (kleine zaal) 
 
Zaterdag 17 februari : 
 
15.30 Peter Pan, tekenfilm van Clyde Geronimi, VS, Nederlandse 

versie.  
17.30 McLaren: het prille begin, retrospectieve van kortfilms, zonder 

dialogen.   
19.30 Gen d’Hiroshima (Barefoot Gen), tekenfilm van Mamoru 

Shinzaki (Masaki Mori), Japan, originele Japanse versie, tweetalig 
ondertiteld. 

 
 
Zondag 18 februari :  
 
15.30 Monster House, lange animatiefilm van Gil Kenan, VS, 

Nederlandse versie. 
17.30 Priit Pärn, retrospectieve van kortfilms van de Estse regisseur, 

Engelse versies. 
19.30 Tintin et le crabe aux pinces d’or, animatiefilm van Claude 

Misonne naar Hergé, België, originele Franse versie. 
21.30 Il Luster, programma van Nederlandse kortfilms in 

retrospectieve, originele Nederlandse versies of zonder dialogen. 
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Maandag 19 februari : 
 
15.30 U, tekenfilm van Grégoire Solotareff en Serge Elissalde, 

Frankrijk, originele versie, Nederlands ondertiteld. 
17.30 McLaren: Kunst in beweging, retrospectieve van kortfilms, 

zonder dialogen. 
19.30 Dit is Belgisch 1, Belgische kortfilms in competitie en in 

panorama, originele versies, tweetalig ondertiteld. 
21.30 Dit is Belgisch 2, Belgische kortfilms in competitie, originele 

versies, tweetalig ondertiteld.  
 
Dinsdag 20 februari : 
 
15.30 Magic Boy - Saving Mother, animatiefilm van Hu Zhao Hong, 

China, originele versie, tweetalig ondertiteld. 
17.30 McLaren: Oorlog en vrede, retrospectieve van kortfilms, 

zonder dialogen. 
19.30 Competition shorts 5, programma van internationale kortfilms 

in competitie, originele versies, tweetalig ondertiteld. 
21.30 Full Metal Alchemist The Movie, tekenfilm van Hiromu 

Arakawa, Japan originele Japanse versie, tweetalig ondertiteld. 
 
Woensdag 21 februari : 
 
15.30 Het Molletje (La petite taupe), tekenfilm van Zdenek Miller, 

Tsjechoslowakije, zonder dialogen. 
17.30 McLaren: Lichtschilder, retrospectieve van kortfilms, zonder 

dialogen. 
19.30 Competition shorts 4, programma van internationale kortfilms 

in competitie, originele versies, tweetalig ondertiteld. 
21.30 xxxHolic manatsu no yo no yume, tekenfilm van Tsutomu 

Mizushima, Japan, originele Japanse versie, Engels, Frans en 
Nederlands ondertiteld.  

 
Donderdag 22 februari : 
 
15.30 Azur et Asmar, tekenfilm van Michel Ocelot, Frankrijk, 

Nederlandse versie. 
17.30 La Boîte, … Productions 10 ans, retrospectieve van Belgische 

kortfilms, originele Franse versies. 
19.30 Competition shorts 3, programma van internationale kortfilms 

in competitie, originele versies, tweetalig ondertiteld. 
21.30 Wood & Stock, tekenfilm van Otto Guerra, Brazilië, originele 

Portugese versie, Engels, Frans en Nederlands ondertiteld. 
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Vrijdag 23 februari : 
  
15.30 Lotte van Uitvindersdorp, tekenfilm van Janno Poldma en Heiki 

Ernits, Estland, Nederlandse versie. 
17.30 McLaren: Surrealisme, retrospectieve van kortfilms, zonder 

dialogen. 
19.30 Princess, tekenfilm van Anders Morgenthaler, Denemarken, 

originele Deense versie, tweetalig ondertiteld. 
21.30 Competition shorts 2, programma van internationale kortfilms 

in competitie, originele versies, tweetalig ondertiteld. 
 
 
Zaterdag 24 februari : 
  
15.30 Doorgespoeld (Flushed away), animatiefilm van David Bowers 

en Sam Fell, Groot-Brittannië, Nederlandse versie. 
17.30 McLaren: De Danser, retrospectieve van kortfilms, 

zonderdialogen. 
19.30 Paprika, tekenfilm van Satoshi Kon, Japan, originele Japanse 

versie, tweetalig ondertiteld. 
21.30 Competition shorts 1, programma van internationale kortfilms 

in competitie, originele versies, tweetalig ondertiteld. 
 
 
Zondag 25 februari : 
 
15.30 De Mierenmepper (Ant Bully), animatiefilm van John A. Davis, 

VS, Nederlandse versie. 
17.30 McLaren: Animateur musicien, retrospectieve van kortfilms, 

zonder dialogen. 
19.30  McLaren: Cutout, retrospectieve van kortfilms, zonder dialogen. 
21.30 Tintin et le crabe aux pinces d’or, animatiefilm van Claude 

Misonne naar Hergé, België, originele Franse versie. 
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STUDIO 1 (kleine zaal)  
 
Woensdag 21 februari : 
 
20.30 Dit is Belgisch 3, Belgische kortfilms in panorama, originele 

versies.  
  

 
Donderdag 22 februari : 
 
14.30 De korte animatiefilm: nieuwe toepassingen, nieuwe 

uitdagingen: rondetafelgesprek en ontmoeting rond Arnaud 
Demuynck (België), Annemie Degryse (België), Jean-François Le 
Corre (Frankrijk), Michiels Snijders (Nederland), Dominique 
Templier (Frankrijk).  

16.30 Beeld per Beeld Schrijven: analyse van de film « Dreams and 
Desires – Family Ties » van en met Joanna Quinn en Les Mills. 

20.30 Spectrum 1 (Onedotzero), programma van internationale 
kortfilms in retrospectieve, originele versies of zonder dialogen. 

  
 
Vrijdag 23 februari : 
  
14.30 Rollenspel: je contract leren onderhandelen met een 

producer, ontmoeting met een producent, onder leiding van 
Tanguy Roosen. 

16.30 Partizan, Nexus Film, Tecknarna, conferentie over de creatie 
van videoclips, onder leiding van Joanna Anderson (Zweden), 
Jonas Odell (Zweden), André Bessy (Frankrijk, Groot-Brittannië), 
Jérôme Combe (Frankrijk, Groot-Brittannië), Valérie Pirson 
(Frankrijk). 

20.30 Spectrum 2 (Onedotzero), programma van internationale 
kortfilms in retrospectieve, originele versies of zonder dialogen. 

   
 
Zaterdag 24 februari : 
 
14.30 Van illustratie tot animatie, ontmoeting en debat met Léon 

Pérahia (Dupuis Audiovisuel), José Parrondo, Jean-Christophe 
Roger (Les Armateurs), Thomas Gunzig. 

16.30 Flushed Away (Souris City) Making of, conferentie door Dug 
Calder van Aardman, (Groot-Brittannië)   
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Algemene info Brussel 
 
Anima 2007, 26e Festival van de Animatiefilm, 
Van vrijdag 16 tot zondag 25 februari 2007. 
 
Futuranima 2007,  
Van donderdag 22 tot zaterdag 24 februari 2007. 
 
Locatie : Heilig-Kruisplein -1050 Brussel 
 
Data :  - Anima 2007 : 16 februari tot 25 februari 2007. 
 -  Futuranima 2007 : 22 februari tot 24 februari 2007. 
 
Info in het Nederlands: 02 502 63 47 (nl) 
 
Info in het Frans : 02 502 70 11 (fr) 
 
Internet : www.folioscope.be 
 
Hoe het festival bereiken? 
 
Met het openbaar vervoer: 
- Halte ‘Flagey’: trams 81 en 82; bus 38, 59, 60 et 71. 
- Halte ‘Germoir’ – op 5 min. te voet van het Flageygebouw (Kroonlaan): bus 
95. 
- Halte ‘Lesbroussart’ – op 5 min. te voet van het Flageygebouw 
(Louisalaan): trams 93 en 94. 
 
Met de auto 
Voor alle voorstellingen in Studio 4 staat er een parking van 40 plaatsen ter 
beschikking tegen € 5 per avond (vanaf 1 uur vóór het begin van de 
vertoning) tot middernacht. De parking bevindt zich aan de achterkant van 
het gebouw, Boondaallaan 
 
Met de trein 
Halte Zuidstation, dan daar Metrolijn 2 richting Simonis, halte « Naamse 
Poort», ten slotte bus 71 richting Delta, halte ‘Flagey’. 
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Ticketverkoop Brussel 
 
TER PLAATSE  
Bespreekbureau Flagey 
Heilig Kruisplein 
1050 Brussel 
Maandag tot zaterdag: 11 - 22 u. 
Zondag: 1 uur vóór de eerste vertoning van de dag, tot 22 u. 
 
Bespreekbureau Bozar 
Ravensteinstraat, 18 
1000 Brussel 
Maandag tot zaterdag: 11 - 19 u. 
 
Fnac Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en in het buitenland. 
 
PER TELEFOON 
Flagey: 02 641 10 20   
Maandag tot zaterdag: 9 - 19 u. 
 
Betaling via kredietkaart of bankoverschrijving (indien voldoende tijd). 
Verzendkosten van de tickets: € 3 (tot 6 dagen vóór de vertoning). 
Geen reserveringskosten op de aangeduide prijs. 
 
Fnac: 0900 00 600 (€ 0,45/min.) (Fnac) 
Maandag tot zaterdag: 9 - 17 u. 
 
Betaling via kredietkaart of bankoverschrijving (indien voldoende tijd). 
Verzendkosten van de tickets: € 2,50 (tot 6 dagen vóór de vertoning). 
Reserveringskosten op de aangeduide prijs. 
 
VIA INTERNET 
http://bozar.clic-com.be 
of op www.folioscope.be 
 
Betaling via kredietkaart of bankoverschrijving (indien voldoende tijd). 
Verzendkosten van de tickets: 3 euro (tot 6 dagen vóór de vertoning). 
Reserveringskosten op de aangeduide prijs (€ 1,50/ticket) 
 
of op www.fnac.be 
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Prijzen Brussel 
 
1 vertoning:   
VOLWASSENEN (+ 16 jaar): € 6,50  
KINDEREN (tot 16 jaar): € 5,50  
 
€ 1,00 korting voor -26-jarigen, leden van de Ligue des familles of De Bond, 
Knackclub-leden, en op vertoon van Delhaize-bons.  
Niet cumuleerbaar. Geen korting voor de Animeernacht, de 3D-vertoning ‘Fly me to the 
Moon’, het paspoort en de Minipass Anima. 
 
5 vertoningen naar keuze:  
VOLWASSENEN: € 25 per Minipass Anima (5 x € 5) 
KINDEREN: € 20 per Minipass Anima (5 x € 4) 
 
De Minipass staat niet op naam. U dient wel een toegangskaart af te halen. Enkel te koop bij 
Flagey. Kan u ook gebruiken voor Futuranima. Niet geldig voor de Animeernacht. 
 
Alle vertoningen:   
€ 60 met het Animapaspoort  
 
Strikt persoonlijk en geldig voor alle vertoningen van Anima, met inbegrip van de 
Animeernacht en Futuranima (behalve de Masterclass en de workshops). Formulier 
beschikbaar bij Flagey en op www.folioscope.be. 
 
De Animeernacht:    
€ 18 (1 enkele prijs) 
 
Voorverkoop: vanaf 3 februari 2007 
 
We raden af om naar de film te komen met kinderen jonger dan 3 jaar. Doet u dit toch, dan 
moet u ook hun plaats betalen. 
Personen met een beperking zijn ook welkom (aangepaste toegang). 
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Decentralisaties 
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Anima in Gent (van 1 tot 7 maart) 
 
Ook dit jaar heeft Anima in Gent heel wat animatiefilms in de aanbieding. De 
klassieke onderdelen als de ‘Dit is Belgisch’-programma’s, de Animeernacht 
en de Gouden Cartoon zijn opnieuw van de partij. De grootste rubriek is 
natuurlijk de langspeelfilms, met 3 animes (waaronder 1 van Myazaki). 
Komen daarbij een hoop uitzonderlijke oude en nieuwe retrospectieven zoals 
de Estse regisseur Priit Pärn, il Luster, de trendy videoclips van Onedotzero 
en Jonas Odell. Maar ook de kinderen kunnen hun hart ophalen. 
Goedgevulde namiddagprogramma’s met langspeelfilms als ‘Azur et Asmar’ 
en ‘Peter Pan’ zullen hen zeker bekoren. 
Met andere woorden: een week overheerlijke animatie! 
  
 

Decentralisatie Gent 
van 1 tot en met 7 maart 2007  
Gent, Cinema Sphinx, Sint-Michielshelling 3 - 9000 Gent 
Inlichtingen: 09/225 60 86 of 02/502 63 47 - www.folioscope.be 
 

Andere decentralisaties 
 

Decentralisatie Luik 
van 19 tot en met 25 februari 2007 
Luik, Cinéma le Parc, rue Carpay 22, 4020 Luik-Droixhe  
en Luik, Cinéma Churchill, rue du Mouton Blanc 20, 4000 Luik 
Inlichtingen: 04/222 27 78  - www.grignoux.be 
 

Decentralisatie Charleroi 
van 22 tot en met 25 februari 2007  
Charleroi, Cinéma Le Parc, rue de Montigny 58, 6000 Charleroi 
Inlichtingen: 071/ 31 71 47 – www.cineleparc.be 
 

Decentralisatie Bergen 
op 22 februari  
Plaza Art – Rue de Nimy, 12 - 7000 Mons 
Inlichtingen: 065 35 15 44 - www.plaza-art.be 
 

Decentralisatie Doornik 
van 2 tot 3 maart  
Imagix Tournai – Boulevard Delwart, 60 – 7500 Tournai 
Info: 069 23 26 24 - www.imagix.be 
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Programma van de decentralisaties van Anima 2007 
 
Anima in Gent 
 
Donderdag 1/3 
18:00 Dit is Belgish 1 
20:00 Animeernacht 
 
Vrijdag 2/3 
18:00  Dit is Belgish 2 
20:00 Paprika 
 
Zaterdag 3/3 
14:30 Azur en Asmar 
20:00 The Castle in the Sky 
 
Zondag 4/3 
14:30 Peter Pan 
20:00 Xxxholic 
 
Maandag 5/3 
18:00 Il Luster 
20:00 Onedotzero 
 
Dinsdag 6/3  
18:00 Priit Pärn 
20:00 Jonas Odell 
 
Woensdag 7/3  
14:30 The Castle in the Sly 
18:00 Gouden Cartoon+ Palmares Anima 2007 
 
 
Anima in Luik 
 
ENFANTS 
Samedi 17 février 
Parc 
14 h 00 Piccolo, Saxo et Cie 
15 h 45 Souris City 
Churchill 
14 h 00 Les contes de la mère poule 
14 h 15 Azur et Asmar 
15 h 30 Franklin et le trésor du lac 
 
Dimanche 18 février 
Parc 
14 h 00 Les contes de la mère poule 
15 h 30 U 
Churchill 
14 h 00 Piccolo, Saxo et Cie 
14 h 00 Franz et le chef d’orchestre 
16 h 00 Arthur et les Minimoys 
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Lundi 19 février 
Parc 
14 h 00 Azur et Asmar 
16 h 15 Les contes de la mère poule 
Churchill 
10 h 00 Arthur et les Minimoys 
10 h 10 Souris City 
10 h 15 Piccolo, Saxo et Cie 
14 h 00 Piccolo, Saxo et Cie 
14 h 15 Franklin et le trésor du lac 
14 h 30 Franz et le chef d’orchestre 
16 h 00 Piccolo, Saxo et Cie 
16 h 00 Souris City 
 
Mardi 20 février 
Parc 
13 h 30 Ali et les 40 conteurs 
16 h 00 Les contes de la mère poule 
Churchill 
10 h 00 Arthur et les Minimoys 
10 h 15 Piccolo, Saxo et Cie 
10 h 30 Franz et le chef d’orchestre 
14 h 00 U 
14 h 15 Souris City 
16 h 00 Piccolo, Saxo et Cie 
16 h 15 Azur et Asmar 
 
Mercredi 21 février 
Parc 
14 h 00 Lucas, fourmi malgré lui 
16 h 00 Franz et le chef d’orchestre 
Churchill 
10 h 00 Azur et Asmar 
10 h 10 Franklin et le trésor du lac 
10 h 15 U 
14 h 00 Les contes de la mère poule 
14 h 15 Arthur et les Minimoys 
15 h 30 Piccolo, Saxo et Cie 
 
Jeudi 22 février 
Parc 
14 h 00 Piccolo, Saxo et Cie 
16 h 00 Franklin et le trésor du lac 
Churchill 
10 h 00 Souris City 
10 h 05 Arthur et les Minimoys 
10 h 30 Les contes de la mère poule 
14 h 00 Souris City 
14 h 15 U 
16 h 00 Les contes de la mère poule 
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Vendredi 23 février 
Parc 
14 h 00 Peter Pan 
15 h 45 Arthur et les Minimoys 
Churchill 
10 h 15 Piccolo, Saxo et Cie 
10 h 30 Les contes de la mère poule 
14 h 15 Lucas, fourmi malgré lui 
14 h 30 Piccolo, Saxo et Cie 
16 h 15 Franklin et le trésor du lac 
16 h 30 Les contes de la mère poule 
 
Samedi 24 février 
Parc 
14 h 15 U 
16 h 15 Franz et le chef d’orchestre 
Churchill 
14 h 00 Piccolo, Saxo et Cie 
14 h 30 Les contes de la mère poule 
 
Dimanche 25 février 
Parc 
14 h 00 Tintin et le temple du soleil 
Churchill 
14 h 00 Arthur et les Minimoys 
14 h 00 Les contes de la mère poule 
14 h 15 Piccolo, Saxo et Cie 
 
ADULTES 
Lundi 19 février 
Churchill 
20 h 00 XXXHolic 
 
Mardi 20 février 
Churchill 
20 h 00 Carte blanche à Anima : Il Luster + Spectrum #2 
 
Mercredi 21 février 
Churchill 
18 h 30 Panorama McLaren 
22 h 00 Princess 
 
Jeudi 22 février 
Churchill 
20 h 00 Le château dans le ciel 
 
Samedi 24 février 
Parc 
20 h 30 La Nuit Animée 
 
Dimanche 25 février 
Parc 
15 h 45 Tintin et moi 
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Anima in Charleroi 
 
Jeudi 22/02 21h 
Gen d'Hiroshima 
 
Vendredii 23/0 21h 
Xxxholic ou le songe d'une nuit d'été 
 
Samedi 24/02  
16h30 : U 
18:30 : Castle in the Sky 
24/02 20:30 : Full Metal Alchemist 
 
Anima in Bergen 
 
Jeudi 22/02  
15h : U 
20h :  Une sélection de la Nuit Animée 
 
Anima in Doornik 
 
Vendredi 2/03 
14h: Spectrum 2 
19h30: Palmarès 2007 
21h : Xxxholic 
 
Samedi 3/03 
14h : U 
18h McLaren Panorama 
20h: La Nuit animée  
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De subsidiënten van Anima 2007 

 
 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
 

L’Exécutif de la Communauté française de Belgique 
 

La Communauté française de Belgique 
Ministère de l'Éducation et de la Communication 

Direction de l'audiovisuel et des Multimédias 

Services de Prêt de Matériel de la Communauté française 
  

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Commissariaat-generaal voor internationale betrekkingen 

 

De Europese Gemeenschapscommissie (DGX), Media Plus Programma 
 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
 

La Commission communautaire française de la Région de Bruxelles Capitale 
 

Het Schepencollege van de Stad Brussel    
 

Het Schepencollege van de Gemeente Elsene 
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de sponsors en voornaamste partners 

 
BeTV, Brussel Deze Week/Agenda, Drukkerij van de gemeente Elsene, 
Euromillions, Fedex, FM Brussel, I.V.G. Immobilien, Le Châtelain All Suit 
Hotel, La Deux, La Ligue des Familles, La Première, Le Ligueur, Le Soir, Le 
Soir Magazine, Le Vif l’Express, MCM, Pay TV, Prime, Pure FM, Radio Een, 
Sabam, Sacd, Scam, Télé Bruxelles, TV Brussel, Viva Cité. 
 
 

de technische sponsors 
 
Ace Digital House, A Sound, DISC, Périactes, Sanyo, Victor3D, Vita & Media. 
 

 en de partners van Anima 2007 
 
ABL, Avis Limousines, Académie des Beaux Arts de Tournai, Adifac, Animeland, Asa, 
Flagey, AV Industrie, Animation World Network (AWN), Beez, Buena Vista Benelux, 
Bulex asbl, Cartoon (Media II), Castelli Animati (Genzano di Roma), Celluloid 
Dreams, CICA Annecy, Cinima (Espinho), Cinéart, Cinéma le Parc en Churchill 
(Luik), Ciné Le Parc (Charleroi), Cinergie, CJP, C.N.C., Culturele Dienst van de 
Zweedse Ambassade, Gemeenten Anderlecht, Oudergem, Etterbeek, Vorst, Elsene, 
Ganshoren, Koekelberg, Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost, Ukkel, 
Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe, Confédération Parascolaire, Danish 
Film Instiute, De Bond, Déclic Image, Delhaize de Leeuw, Dybex, dvdanime.net, 
ENSAV La Cambre, Erasmushogeschool-Dpt Communicatie en Dpt Vertaler/Tolk, 
Exki, Festanim Meknès, Festival CICDAF (China), Festival KROK, Film Tecknarna, 
Familles, Festival International du Cinéma d'animation d'Annecy, Les Films de 
l’Elysee, Flagey, FNAC Belgium, Filmmagie, Filmmuseum Brussel, Filmmuseum 
Antwerpen, La Fondation Promethea, la Fondation Hergé, Forum des images 
(Parijs), GC Ten Weyngaert, Gsara, Haute Ecole Albert Jacquard, Haute Ecole 
Provinciale de Charleroi (IPSMA), HELB Ilya Prigogine, Il Luster Productions, Institut 
Arthur Haulot, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (Antwerpen), IAK, ILB, 
Imabix Tournai, Institut Libre Marie Haps, I.S.F.S.C.- Institut Supérieur des 
Traducteurs et Interprêtes I.S.T.I., Interparking, Jekino Films, KASK Gent, Kiosque, 
Kaze, Knack Club, Kortfilm.be, K.U.T.site, Kuipers Fleurs, La Boite Productions, 
Mecaprint, Media 10/10, Media Desk, Médiathèque de la Communauté française, 
MIVB, Neuhaus Université, Nexus, Nimifi/Previeuw, Norwegian Film Institute, N.F.B. 
Canada, Onedotzero London, Origami, Paradiso Filmed Entertainment, Partizan, Play 
the Game, Playstation, Public affairs section U.S. Embassy to Belgium, Restaurant 
Bleu de toi, RITS, S.O.I.L., Sony Pictures, S.P.E., Cinema Sphinx Gent, De 
Stripkever (Mechelen) Ticket BBL travel, Time Warner (Brussel), Toon Boom, 
Unifrance Films, United International Pictures (Brussel), ULB, VAF, Videoclub 
Excellence, Restaurant Yen. 
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Met dank aan 
Kieran Argo, Kerry Drumm (Aardman Animation), Jean-Paul Bertin, Cédric 
Blanckaert, Quentin Bogaerts, Bernard Boone Falleur (Flagey), Roger Bourdeau, 
Julie Roy (ONF), Roger Bourdeau (ONF), Dominique Brune, Bénédicte Bourgeois, 
Serge Bromberg, Frédérique Busson, Nathalie Cayn, Bernard Château, China Euro 
Services / Stephane Plamont, Cultuurnet Vlaanderen, Hugues Dayez, Nicolas de 
Crécy, Julie de Caluwé, Damien de Hemptinne, Baptiste De Bemels, Patrick Deboes, 
Muriel De Coninck, Eric Dederen, Els De Greef, Manu De Groef, Dominique 
Deguchteneere, France de Kinder (Flagey), Brigitte Delaroyère, Anne Delizée, Jean-
Marie Demeyer, Arnaud Demuynck, Thierry Désir, Hilde De Visscher, Ron Diamond, 
Charles Dierick, Claude Diouri, Véronique Doyen, Eliane Dubois, Alexandrine Duez, 
Yves Février, Marie-Anne Fontenier, Nathalie Grippa, Renaud Gilles, Martine 
Goedefroy, Jean Marie Grégoire, Peter Gonissen, Alexandra Guillot, Zoé Henne, 
Anne Herrion, Zhang Hoa, Anne Huybrechts, Michaël Ismeni, André Joassin, Luc 
Joris, Axel Jacobs, Laurent Kahn, Myriam Katz, Kommer Kleijn, Lyonel Kouro, 
Dominique Lanckmans, David Lambert, Joël Lapaille, Claude Leclercq, Thierry 
Leclercq, Anne Lenoir, Michel Leloup, Myriam Lenoble, Guionne Leroy, John Libbey, 
Karina Luyttens, Marie-Hélène Massin, Joël Mathieu, Luk Menten, Séverine Mori, 
Natacha Muth, Stéphane Michel, Laurent Million, Chantal Moens, Gilles Moins, 
Nicolas Moins, Jacques Moins, Severine Mori, Alok Nandi, Michel Ocelot, Olpi, Jean-
Pierre Pecasse, Sylviane Pissoort, Jacques Pralle, Liliane Priem, Walter Provo, Liliane 
Ravyts, Aline Remael, Olivier Rey, Joao Fernandes Rocha, Christian Rodrigues (Vita 
e Media), Dan Sarto, Eric Serre, Jean-Luc Slock, Dominique Speeckaert, Jan 
Sulmont, Frédéric Temps, Hélène Tenreira, Thierry Tinlot, Dick Tomasovic, Pascal 
Vandelanoitte, Mieke Vanderhaeghen, Olivier Vandersleyen, Félix Vanginderhuizen, 
Maarten Van Rousselt, Anne Vanweddingen, Pascale Van Zuylen, Arlette 
Verkruyssen, Pascal Vermeulen, Zhang Xin en alle vrijwilligers.  
 
Ook dank en de studenten ondertitelaars: Lucie Boutet, Chloé Kiers, Stephanie 
Kitchen, Claire Perron, Sabrina Rocholl, en Cécile Vigneron van het D.E.S.S. en 
traduction pour le multimedia à l’ISTI (Brussel), Christel Van Eerdewegh van de 
Erasmushogeschool, Dpt. Toegepaste Taalkunde en Goedele Adams, Bert Anrijs, 
Chrissy Caris, Tine Deschryver, Lies Huyghe, Gwen Janssens, Alexander Lesser, Evi 
Peeters, Suzy Peeters, Evelyne Saeys, Lotte Scott, Laurie Simoen, Iris Van Damme, 
Ellen Van Looy, van het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken.  
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Organisatie 
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Anima 2007 - Een realisatie van: Folioscope a.s.b.l. / 
Festival du dessin animé a.s.b.l. / Vereniging Festival van 
de Animatiefilm v.z.w. 
Anima 2007 maakt deel uit van de European Coordination of Filmfestivals 
 
Coördinatie: Doris Cleven & Philippe Moins 
Medewerkers: Jan Bosman, Françoise Cathala, Darius Lecharlier, Benoit 
Marcandella, Frederick Rooseleir, Dominique Seutin, Jean Timmerman, Karin 
Vandenrydt 
Geholpen door: Marc Agboton, Patrick Bailleux, Isabelle Biver, Thomas Donfut, 
Albert Gisaro, Norbert Morocutti, Christophe Timmerman, Julie Sommereijns 
Affiche: Nicolas de Crécy 
Workshops: David Encinas, Isabel Bouttens, Pantalone vzw. 
Decor: Laurence Delbarre, Linda Favarin 
Tentoonstelling: Eric Serre 
Tolk: Nathalie Leroy  
Grafiek: Juliette Bruyndonckx  
Website: Stéphane Chinzi 
Foto’s: Aurélie Colmant 
Presentatie: Stéphanie Coerten 
Filmoperator: Joseph Coché, Francisco Navarro (Flagey) 
Chef techniek: Jean-Pierre Vandenbergh (Auditorium 44) 
Ondertiteling: ISTI, Erasmushogeschool, HIVT (Antwwerpen), Dominique Mys, 
Manu Roy (nazicht) 
Stagiairs:   
Radiospot: Vita & Media 
Promofilm van het festival: Les productions de l’Enclume 
Adaptatie TV spot: Yves Van Herstraeten, Cedric Deru, Victor3D, Postproduction 
Ace Digital House 
Vertalingen: Jayne Pilling, Frederick Rooseleir 
  
 
  
 
 
 
 
 

Informatie pers 
Karin Vandenrydt: 02/534 41 25–0477/73 95 90 - fvda@folioscope.be 
Updates perdossier, foto's en andere informatie voor de pers op: 
www.folioscope.be/pers 


