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INLEIDING
ANIMA, TAKE 35!

Anima,	het	internationaal	festival	van	de	animatiefilm	
van	 Brussel,	 palmt	 van	 5	 tot	 14	 februari	 het	
Flageygebouw	 in	 voor	 een	 tien	 dagen	 durend	
feest	 van	de	animatiefilm.	Daarnaast	maakt	Anima	
een	 tournee	 langs	diverse	zalen	 in	Vlaanderen	en	
Wallonië.

Tien	dagen	 lang	kan	het	publiek	kennismaken	met	
het	beste	van	wat	het	voorbije	 jaar	gemaakt	werd	
aan	langspeelfilms,	zowel	voor	‘jong’	als	voor	‘oud’.	
Bovenop	de	nationale	en	internationale	competities	
voor	 kortfilms	 en	 de	 talrijke	 voorstellingen	 van	
langspeelfilms	 presenteert	 Anima	 een	 hele	
reeks	 lezingen	 en	 ontmoetingen	 in	 het	 kader	
van	 Futuranima.	 En	 dan	 zwijgen	 we	 nog	 over	 de	
openingsceremonie,	de	Animeernacht,	de	projectie	
van	de	Gouden	Cartoon	en	de	bekendmaking	van	
het	palmares.
 
Dit	 jaar	 rolt	 Anima	 de	 rode	 loper	 uit	 voor	 Groot-
Brittannië	 en	 Japan,	 twee	 landen	 met	 een	 heel	
eigen	traditie	die	bulken	van	het	talent.	Er	worden	
in	het	kader	van	deze	focus	diverse	evenementen	
verwacht:	 een	 “Japan	 special”,	 een	 tekenconcert	
gebaseerd	op	de	door	en	door	Britse	wereld	van	
Alice	in	Wonderland,	georkestreerd	door	illustrator	
Hervé	Bourhis,	een	speciale	verjaardagsvoorstelling	
van	de	Aardman	studio’s,	lezingen	en	presentaties	
en	 een	 tentoonstelling,	 maar	 ook	 thematische	
avonden	en	tal	van	gasten.
 
Vorig	 jaar	 brachten	 tijdens	 de	 krokusvakantie	 niet	
minder	 dan	 40.000	 mensen	 een	 bezoek	 aan	 het	
festival.	Wij	houden	zeker	evenveel	zitjes	klaar	voor	
deze	editie	2016	en	trappelen	van	ongeduld	om	u	in	
februari	in	Flagey	te	kunnen	verwelkomen!

ANIMA, DAT IS:

35 edities
21 onuitgebrachte 

langspeelfilms
37 kortfilms in 

internationale competitie
27 studentenfilms in 

international competitie
40 kortfilms geselecteerd 

voor de Animeernacht
30 kortfilms in nationale 

competitie

IN CIJFERS
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1. OFFICIËLE SELECTIE
De selectie die Anima elk jaar maakt wil een idee geven van de stand van zaken in 
de wereld van de animatie, én de vitaliteit en diversiteit van de mondiale animatiefilm 
onder de aandacht te brengen. Om dat te illustreren haalde Anima dit jaar meer dan 
200 films naar Flagey, de ‘crème de la crème’ waaraan het publiek zich duimen en 
vingers zal aflikken.

1.1. OPENINGSFILM

Op	vrijdag	5	februari	opent	Anima	 in	grote	stijl	met	een	
voorstelling	 in	 3D!	 Op	 het	 menu:	 ROBINSON CRUSOE,	
de	nieuwste	film	van	de	nWave	Studio’s.	Deze	Brusselse	
studio,	die	in	1994	werd	opgericht	door	Ben	Stassen,	heeft	
zich	 internationaal	 op	 de	 kaart	 gezet	 als	 producent	 en	
distributeur	van	films	in	3D	en	4D.	Na	Fly Me to the Moon, 
Sammy’s Adventures en The House of Magic,	 komt	de	
studio	ditmaal	met	een	(heel)	vrije	adaptatie	van	de	roman	
van	Daniel	Defoe,	verteld	door	Dinsdag	de	papegaai.
Dinsdag	 woont	 met	 zijn	 vrienden	 op	 een	 paradijselijk	 
eiland.	Samen	vormen	zij	een	excentrieke	bende.	Toch	
droomt	 hij	 ervan	weg	 te	 gaan,	 want	 hij	 wil	 de	wereld	
ontdekken.	Na	een	vreselijke	storm	vinden	Dinsdag	en	
zijn	vrienden	een	raar	schepsel	op	het	strand:	Robinson	
Crusoe.	De	dieren	van	het	eiland	zullen	deze	nieuwkomer	
moeten	 temmen.	 Voor	 Dinsdag	 een	 gedroomde	
gelegenheid	 om	 allerlei	 avonturen	 te	 beleven	 en	
misschien	wel	van	het	eiland	weg	te	geraken!
 
Regisseur Vincent Kesteloot en producer-oprichter van 
de studio Ben Stassen	wonen	de	openingsvoorstelling	
bij	en	zullen	ons	wat	meer	vertellen	over	deze	film	100%	
Made	in	Belgium.

1.2. LANGSPEELFILMS

Voor	de	officiële	 selectie	 van	Anima	2016	werden	
eenëntwintig	 langspeelfilms	 weerhouden.	 Acht	
daarvan	worden	gepresenteerd	in	de	internationale	
competitie,	 zes	 andere	 in	 de	 internationale	
competitie	 voor	 kinderen	 en	 jongeren	 en	 zeven	
buiten	competitie.

DE ACHT FILMS IN DE  
INTERNATIONALE COMPETITIE :

ADAMA, Simon Rouby, Frankrijk 2015, 1u22’
De	12-jarige	Adama	vertrekt	uit	zijn	afgelegen	dorpje	
in	Afrika	op	zoek	naar	zijn	oudere	broer	Samba,	die	
is	gaan	vechten	in	Verdun...	Een	knappe	mengeling	
van	 2D	 en	 3D,	 met	 kleianimatie	 en	 gebruik	 van	
ferrofluida.

ANOMALISA, Charlie Kaufman en Duke Johnson, 
USA 2015, 1u30’
Een	 meesterwerk	 dat	 volledig	 in	 stop-motion	
gemaakt	 werd,	 naar	 een	 scenario	 van	 Charlie	
Kaufmann,	 bekend	 van	 Being John Malkovich en 
Eternal Sunshine of the Spotless Mind…
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 THE BOY AND THE BEAST (BAKEMONO NO KO), 
Mamoru Hosoda, Japan 2015, 1u59’
Het	verhaal	van	een	 in	zichzelf	gekeerde	 jongen	en	een	
vereenzaamd	beest,	die	in	gescheiden	werelden	leven.	Hun	
toevallige	ontmoeting	wordt	het	begin	van	een	ongewoon	
avontuur.	Van	de	maker	van	The Girl Who Leapt Through 
Time (Toki o kakeru shôjo), (Summer Wars (Samâ uôzu), 
Wolf Children (Ookami Kodomo no Ame to Yuki).

 THE CASE OF HANA AND ALICE (HANA TO ALICE: 
SATSUJIN JIKEN), Shunji Iwai, Japan 2015, 1u40’
Hana	is	sterk	geïntrigeerd	door	haar	nieuwe	buurmeisje	
Alice	en	probeert	haar	vriendinnetje	te	worden.	Maar	dan	
moet	zij	er	wel	eerst	achter	komen	onder	welk	geheim	het	
meisje	gebukt	gaat...

 LITTLE FROM THE FISH SHOP (MALÁ Z RYBÁRNY), 
Jan Balej, Tsjechische Republiek 2015, 1u12’
Stop-motion	film	van	een	grootmeester	in	het	genre.	Een	
vrije,	moderne	en	realistische	interpretatie	van	Andersens	
De Kleine Zeemeermin.

 LA MONTAGNE MAGIQUE, Anca Damian, Frankrijk/
Polen/Roemenië 2015, 1u30
Anca	Damian,	 die	 eerder	 de	 documentaire	 animatiefilm	
Crulic	maakte,	buigt	zich	ditmaal	over	de	lotgevallen	van	
Adam	Jacek	Winkler,	de	dissidente	Poolse	kunstenaar	en	
alpinist	die	zich	aansloot	bij	de	mujaheddin	in	Afghanistan.

 MISS HOKUSAI (SARUSUBERI: MISS HOKUSAI), Keiichi 
Hara, Japan 2015, 1u30’
Bewerking	 van	 de	 historische	 manga	 Sarusuberi	 die	
tijdens	de	jaren	tachtig	verscheen.	De	film	volgt	de	grote	
Japanse	schilder	Hokusai	en	diens	dochter	O-Ei,	die	hem	
bij	een	aantal	schilderijen	assisteerde.	Van	de	maker	van	
Summerdays with Coo (Kappa no Coo to Natsuyasumi) 
en Colorful (Karafuru)…

 PSICONAUTAS, Alberto Vazquez en Pedro Rivero, 
Spanje 2015, 1u15’
Deze	 bewerking	 van	 de	 gelijknamige	 strip	 van	 Alberto	
Vazquez	gaat	terug	op	de	kortfilm	Birdboy	(2012),	waarmee	
de	makers	heel	wat	prijzen	behaalden.	Pubers	Birdboy	en	
Dinki	willen	kost	wat	kost	weg	van	het	eiland	dat	door	een	
industriële	ramp	verwoest	werd.

DE ZES LANGSPEELFILMS IN DE INTERNATIONALE 
COMPETITIE VOOR KINDEREN:

 LA COURSE DU SIÈCLE (DER KLEINE RABE SOCKE 2 : 
DAS GROSSE RENNEN), Ute von Münchow-Pohl en Jesse 
Sandor, Duitsland 2015, 1u13’
Tweede	 luik	 in	 de	 avonturen	 van	 de	 Kleine	 Raaf.	 Om	 een	
stommiteit	weer	goed	te	maken	besluit	de	Kleine	Raaf	deel	te	
nemen	aan	de	koers	in	het	bos	en	de	eerste	prijs	weg	te	kapen.	

 DOFUS LE FILM – LIVRE I : Julith, Anthony Roux en 
Jean-Jacques Denis, Frankrijk 2015, 1u40’
Adaptatie	van	het	fenomeen	Dofus (Ankama) voor	groot	
scherm.	Het	verhaal	van	Joris	die	een	gelukkig	 leventje	
leidt	in	het	stadje	Bonta.	Maar	wanneer	hij	zijn	idool	Khan	
Karkass	probeert	te	benaderen,	komt	alles	op	de	helling!

 MINI EN DE MUGGEN (CYKELMYGGEN OG 
MINIBILLEN), Jannik Hastrup en Flemming Quist Møller, 
Denemarken 2014, 1u13’
De	kleine	kever	Mini	is	lid	van	een	troep	circusinsecten.	Als	hij	
op	een	dag	per	ongeluk	een	ongeval	veroorzaakt,	belandt	
hij	in	een	opeenvolging	van	onwaarschijnlijke	avonturen.

 MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE, Benoît Philippon en 
Alexandre Heboyan, Frankrijk 2014, 1u23’
De	kleine,	schalkse	faun	Mune	wordt	tegen	wil	en	dank	
aangesteld	 als	maanwachter,	 die	 de	 nacht	moet	 doen	
vallen	en	waken	over	de	wereld	van	de	dromen.	Maar	
hij	 ontketent	 rampen	 en	 geeft	 de	 Heer	 der	 Duisternis	
ongewild	de	kans	om	de	zon	te	stelen…

 REIS NAAR HET NOORDEN, Rémi Chayé, Frankrijk/
Denemarken 2015, 1u20’
1882,	 Sint-Petersburg.	 Sacha,	 de	 jonge	 dochter	 van	 een	
aristocratische	 familie,	 is	 altijd	 gefascineerd	 geweest	 door	
het	 avontuurlijke	 leven	 van	 haar	 grootvader.	 Deze	 grote	
ontdekkingsreiziger	 keerde	 nooit	 terug	 van	 zijn	 laatste	
Noordpoolexpeditie.	Sacha	besluit	zijn	spoor	te	volgen	en	zijn	
schip,	de	Davai,	terug	te	vinden.	Bekroond	met	de	felbegeerde	
publieksprijs	op	het	recentste	festival	van	Annecy.
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 ZOOTROPOLIS, Byron Howard en Rich Moore, USA 2016, 1u15’
Het	stadje	Zootopia	is	anders	dan	alle	andere:	er	wonen	
alleen	dieren!	Wanneer	het	schattige	konijn	Judy	Hopps	
haar	entree	maakt	bij	de	politie,	blijkt	het	niet	makkelijk	
zich	bij	de	zware	jongens	in	uniform	te	doen	gelden.	De	
nieuwste	film	van	de	Disney	studio’s.

 FILMS BUITEN COMPETITIE:
 

 DORAEMON LE FILM (DORAEMON ĐÔI BAN THÂN), 
Ryûichi Yagi en Takashi Yamazaki, Japan 2013, 1u35’
Eerste	3D	adaptatie	van	de	uiterst	populaire	gelijknamige	
manga.	 Doraemon,	 de	 robotkat,	 verscheen	 voor	 het	
eerst	in	de	jaren	‘70.	Haar	missie:	terugreizen	in	de	tijd	
om	Nobita	 Nobi,	 een	 kleine	 angsthaas	 en	 stuntel,	 ter	
hulp	te	snellen.

 GHOST IN THE SHELL : THE NEW MOVIE 
(Kōkaku Kidōtai Shin Gekijō-ban), Kazuya Nomura, 
Japan 2015, 1u59’
Futuristische	 cyberpunkmanga	 die	 zich	 afspeelt	 in	 de	
jaren	2030.	Dit	laatste	opus	in	de	saga	onthult	eindelijk	het	
geheim	van	het	hoofdpersonage	Motoko	Kusanagi.

 HOUDINI, Cédric Babouche, Frankrijk/België 2014, 52’
New	York	1886.	De	 jonge	Harry	droomt	ervan	ooit	de	
grootste	 tovenaar	 aller	 tijden	 te	 worden	 :	 the	 great	
Houdini.

 KURT COBAIN : MONTAGE OF HECK, 
Brett Morgen, USA 2015, 2u25’
Een	 uitzonderlijke	 documentaire	 over	 de	 leider	 van	
de	 mythische	 rockgroep	 Nirvana,	 geproduceerd	 door	
Frances	 Bean	 Cobain,	 de	 dochter	 van	 Kurt	 Cobain	 en	
Courtney	 Love.	 De	 film	 schetst	 het	 tumultueuze	 leven	
van	Kurt	Cobain	tot	zijn	 laatste	momenten	aan	de	hand	
van	 archiefbeeldmateriaal,	 interviews	 en	 schitterende	
animatiesequenties	van	de	Nederlander	Hisko	Hulsing.

 OVER THE GARDEN WALL, Patrick McHale, USA 2014, 1u50’
Deze	 succesvolle	 Amerikaanse	 miniserie	 van	 Cartoon	
Network	viel	erg	in	de	smaak	bij	pers	en	publiek.	Ze	vertelt	het	
verhaal	van	de	tocht	doorheen	het	Woud	van	het	Onbekende	
met	onze	helden	Wirt	en	Greg,	…	en	de	talloze	raadselachtige	
personages	die	zij	op	hun	weg	tegen	het	lijf	lopen.

Ook	de	openinges-en	slotfilm	maken	deel	uit	van	deze	rubriek.

HERNEMING 

 CAFARD, Jan Bultheel, 
Frankrijk/Nederland/België 2015, 1u26’
Deze	Belgische	film	schetst	in	een	uitgepuurde	esthetiek	
een	episode	uit	de	Eerste	Wereldoorlog	in	onze	contreien.

1.3. SLOTFILM

Anima	 2016	 sluit	 af	 op	 een	 poëtische	 noot	 met	 de	
voorstelling	van	de	 langspeelfilm	KAHLIL GIBRAN’S THE 
PROPHET	van	Roger	Allers.	
Op	het	fictieve	eiland	Orphalese	raakt	het	stomme	meisje	
Almitra	 bevriend	met	Mustafa,	 een	 politieke	 gevangene	
die	er	al	twaalf	jaar	in	ballingschap	leeft.	Op	een	dag	wordt	
hij	 vrijgelaten	 en	 opgehaald	 om	 naar	 zijn	 geboorteland	
terug	 te	keren.	Onderweg	declameert	hij	 zijn	gedichten	
aan	de	 inwoners	 van	Orphalese.	Almitra	 is	 het	 konvooi	
stilletjes	 gevolgd.	 De	 woorden	 die	 zij	 hoort	 worden	 in	
haar	hoofd	visueel	verbluffende	droomsequenties.	Voor	
deze	 visualisaties	 deed	 Roger	 Allers	 een	 beroep	 op	
gerenommeerde	 animatiefilmers.	 Zo	 illustreerden	 o.a.	
Bill	 Plympton,	 Joan	 Gratz,	 Tomm	 Moore,	 Nina	 Paley	 en	
Joann	Sfarr	elk	een	gedicht	uit	de	beroemde	filosofische	
vertelling	The	Prophet	van	de	Libanees	Kahlil	Gibran.
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1.4. KORTFILMS

Uit de ongeveer 1300 films die Anima van 
overal ter wereld toegezonden kreeg, moest 
het selectiecomité er ongeveer honderd 
overhouden: een moeilijke opdracht. De 
geselecteerde kortfilms werden onderge-
bracht in verschillende programma’s van de 
nationale en internationale competitie.

De internationale competitie

We	hadden	niet	minder	dan	zeven	programma’s	interna-
tionale	kortfilms	nodig	om	de	meest	verbluffende	films	
van	het	ogenblik	bij	elkaar	te	krijgen.	Vier	programma’s	
films	 van	 professionelen,	 twee	 programma’s	 met	 films	
van	 de	 beste	 animatiefilmscholen	 en	 één	 programma	
films	voor	kinderen	en	jongeren	–	64	in	totaal.	Daarnaast	
is	er	nog	de	selectie	voor	de	Animeernacht,	waarover	
het	publiek	mag	oordelen.

 BEST OF SHORTS 1-2-3-4
Deze	 vier	 programma’s	 groeperen	 de	 beste	 kortfilms	
van	 professionele	 animatiefilmers.	 Daaronder	 vinden	
we	 gevestigde	 waarden,	 onder	 wie	 de	 Rus	 Konstantin	
Bronzit	 (Au Bout du monde…),	 de	 Australiër	 Adam	 Elliot  
(Harvie Krumpet, Mary & Max…),	de	Zwitser	 
Georges	Schwizgebel	(La Jeune Fille 
et les nuages, Romance, Chemin 
faisant, …),	 de	 Amerikaan	 Don	
Hertzfeld	(Everything will be OK, 
It’s Such A Beautiful Day,…) en 
de	 Nederlandse	 schepper	 van	
een	 macaber	 universum	
Rosto	 (Het Monster van 
Nix, Lonely Bones, …),	
maar	ook	namen	van	 
jonge	beloften.

 BEST OF SHORTS 5-6
In	deze	twee	programma’s	brachten	we	films	bijeen	afkom-
stig	de	beste	animatiefilmscholen	in	Europa	en	daarbuiten.	
Daaronder	bevinden	zich	Franse	scholen	als	La	Poudrière,	
het	MOPA	of	Supinfocom,	maar	ook	Britse,	zoals	het	Royal	
College	of	Art,	de	Kingston	University,	de	National	Film	and	
Television	School	en	de	University	of	the	Arts	London.	Ver-
der	tellen	de	programma’s	vertegenwoordigers	van	scho-
len	als	MOME	(Boedapest),	de	Bezalel	Academy	of	Art	and	
design	(Jeruzalem),	The	Animation	Workshorp	(Viborg)	en	
de	Tokyo	University	of	the	Arts.

 SHAUN, DE LAMA’S VAN DE BOER EN CO
Een	programma	van	zeven	kortfilms	voor	kinderen	met	de	
nieuwste	 “special”	 van	de	Aardman	studio’s:	Shaun the 
sheep : the Farmer’s Llamas.	De	jongerenjury,	samenge-
steld	door	de	ploeg	van	de	uitzending	Ceci n’est pas un 
buzz	moet	de	winnaar	in	deze	categorie	aanwijzen.

DE ANIMEERNACHT
Het	publiek	van	de	Animeernacht	mag	de	winnaar	van	de	
internationale	Animeernachtcompetitie	aanwijzen.	Er	wor-
den	niet	minder	dan	veertig	films	in	alle	geuren	en	kleuren	
vertoond,	afkomstig	uit	alle	hoeken	van	de	wereld.	Zij	heb-
ben	één	ding	gemeen:	ze	willen	je	aan	het	lachen	bren-
gen,	een	glimlach	ontlokken	of	een	traan	doen	verpinken…	
Er	is	zelfs	een	kleine	selectie	met	prikkelende	Sint-Valentijn	
films	voor	het	derde	en	laatste	luik	van	de	Animeernacht.

De nationale competitie

Ons	 land	 mag	 dan	 wel	 klein	 zijn,	 het	 herbergt	 een	
overvloed	aan	talent.	Met	drie	programma’s	in	de	na-
tionale	Belgische	competitie	maakt	Anima	een	stand	
van	zaken	op.
In	de	programma’s	Dit is Belgisch 1 en 2	worden	films	van	
onafhankelijke	 professionelen	 en	 van	 vertegenwoordi-
gers	van	in	de	kijker	lopende	animatiestudio’s	(S.O.I.L., La 
Boîte… Productions, Walking the Dog, Lunanime, …) samen-
gebracht.	Een	derde	luik,	Dit is Belgisch 3,	groepeert	films	

van	studenten	animatie	aan	de	ver-
schillende	 Belgische	 filmscholen.	
Een	mooi	 boeket	 films	 afkomstig	
van	 de	 KASK	 (Gent),	 La	 Cambre	
(Brussel),	 het	 RITCS	 (Brussel),	
Sint-Lukas	 (Brussel)	 en	 het	 IAD	
(Louvain-la-Neuve).
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Vanaf 3-4 jaar:

 LA COURSE DU SIÈCLE (DER KLEINE RABE SOCKE 2 : 
DAS GROSSE RENNEN), Ute von Münchow-Pohl en Jesse 
Sandor, Duitsland 2015, 1u13' – Franse versie   NEW
Tweede	luik	in	de	avonturen	van	de	Kleine	Raaf.	Om	een	
stommiteit	 weer	 goed	 te	maken	 besluit	 de	 Kleine	 Raaf	
deel	te	nemen	aan	de	koers	in	het	bos	en	de	eerste	prijs	
weg	te	kapen.

 LILLA ANNA, Alicja Björk, Lasse Persson en Per Ahlin, 
Zweden 2012, 47' – Franse versie
Kleine	Anna	ontdekt	de	wereld	aan	de	zijde	van	een	oom.	
Zo	klein	Anna	 is,	zo	groot	 is	hij,	en	zo	dapper	als	zij	 is,	
zo	weinig	avontuurlijk	is	hij.	Van	de	maker	van	Laban, het 
kleine spookje.

MINI EN DE MUGGEN (CYKELMYGGEN OG 
MINIBILLEN), Jannik Hastrup en Flemming Quist Møller, 
Denemarken 2014, 1u13' – Franse en Nederlandse versie   
NEW
De	kleine	kever	Mini	 is	lid	van	een	troep	circusinsecten.	
Als	hij	op	een	dag	per	ongeluk	een	ongeval	veroorzaakt,	
belandt	 hij	 in	 een	 opeenvolging	 van	 onwaarschijnlijke	
avonturen.

DEUGNIETEN, diverse filmmakers, Letland 2003-2015, 
45' – Franse versie en zonder dialoog.
Vier	 grappige	 kortfilms	 van	 de	 Letse	 studio	 Animacijas	
Brigade	(Studio	AB)	over	de	natuur,	en	meer	bepaald	over	
het	–	soms	moeilijke	–	samenleven	tussen	mens	en	dier.	

 SAMETKA, LA CHENILLE QUI DANSE, Fjodor Chitroek 
en Zdeněk Miller, Rusland/Republiek Tsjechië 1965-1967, 
39' – Franse versie
Twee	 korte	 films	 van	 twee	 grootmeesters	 van	 de	
animatiefilm,	 onder	 wie	 Zdeněk	 Miller,	 de	 geestelijke	
vader	van	het	Molletje.	Voor	de	allerkleinsten.

 SHAUN, THE FARMER’S LLAMAS EN CO, diverse 
filmmakers uit verschillende landen, 2015, 1u12’ – zonder 
dialoog
Een	 programma	 van	 zeven	 kortfilms	 in	 internationale	
competitie,	waaronder	de	nieuwste	«	special	»	van	Shaun	
het	 schaap,	 exclusief	 op	Anima	 !	 Het	 publiek	 kan	 voor	
deze	films	zijn	stem	uitbrengen.

Vanaf 5-6 jaar :

DOFUS LE FILM – LIVRE I : JULITH van Anthony Roux 
en Jean-Jacques Denis, Frankrijk, 2015, 1u40' – Franse 
versie   NEW
Adaptatie	van	het	fenomeen	Dofus	(Ankama)	voor	groot	
scherm.	Het	verhaal	van	Joris	die	een	gelukkig	 leventje	
leidt	in	het	stadje	Bonta.	Maar	wanneer	hij	zijn	idool	Khan	
Karkass	probeert	te	benaderen,	komt	alles	op	de	helling!	

GUS (GUS – PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE), 
Christian De Vita, Frankrijk 2015, 1u30' – Nederlandse 
versie
De	avonturen	van	het	vogeltje	Gus,	dat	nooit	uit	het	nest	
weggeweest	 is	en	die	nu	plotseling	als	vluchtleider	zijn	
kompanen	naar	het	zuiden	moet	leiden	!

2. PROGRAMMA’S VOOR KINDEREN
Anima is ook hét festival voor jonge cinefielen. Elke ochtend en namiddag 
presenteert Anima in Flagey een programma voor kinderen en voor al wie jong gebleven 
is. De langspeelfilms in competitie werden in vorig hoofdstuk overlopen. We hernemen 
ze even voor een volledig overzicht en geven de leeftijdsgroep nog mee.
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HOUDINI, Cédric Babouche, Frankrijk/België 2014, 52' – 
Franse versie met Engelstalige ondertitels  NEW
New	 York	 1886.	 De	 jonge	 Harry	 droomt	 ervan	 ooit	 de	
grootste	tovenaar	aller	tijden	te	worden	:	the	great	Houdini.

MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE, Benoît Philippon 
en Alexandre Heboyan, Frankrijk, 2014, 1u23' – Franse 
versie met Engelstalige ondertitels   NEW
De	kleine,	schalkse	faun	Mune	wordt	tegen	wil	en	dank	
aangesteld	 als	maanwachter,	 die	 de	 nacht	moet	 doen	
vallen	en	waken	over	de	wereld	van	de	dromen.	Maar	
hij	 ontketent	 rampen	 en	 geeft	 de	 Heer	 der	 Duisternis	
ongewild	de	kans	om	de	zon	te	stelen…

DE KLEINE PRINS, Mark Osborne, Frankrijk 2015, 1u50' 
– Franse en Nederlandse versie
Vrije	adaptatie	van	het	beroemde	sprookje	van	Antoine	de	
Saint-Exupéry,	een	knappe	mix	van	3D	en	stop-motion	animatie.

 SNOOPY EN DE PEANUTS – DE FILM (THE PEANUTS 
MOVIE), Steve Martino, USA, 2015, 1u26' – Franse en 
Nederlandse versie
Eeuwige	verliezer	Charlie	Brown	stort	zich	in	een	heldhaftig	
avontuur,	 terwijl	 zijn	 trouwe	metgezel	 Snoopy	 door	 de	
lucht	scheert	in	een	achtervolging	van	zijn	aartsvijand,	de	
Rode	Baron.	Naar	het	werk	van	Charles	M.	Schulz	door	de	
makers	van Ice Age.

 SOLAN & LUDWIG – DE SNEEUWMACHINE (SOLAN 
OG LUDVIG – JUL I FLÅKIYPA), Rasmus A. Sivertsen, 
Noorwegen 2013, 1u16' – Nederlandse versie
Binnenkort	is	het	Kerstmis,	en	toch	valt	er	geen	sneeuw…	
Reodor	besluit	dan	maar	een	extra-krachtig	sneeuwkanon	
te	fabriceren!	Maar	wanneer	alles	fout	gaat	moeten	Solan	
en	 Ludwig	 de	 handen	 uit	 de	mouwen	 steken	 om	 een	
catastrofe	te	voorkomen…	Van	de	maker	van	Kurt Turns 
Evil en	de	avonturen	van	het	autootje	Ploddy.

 REIS NAAR HET NOORDEN (TOUT EN HAUT DU 
MONDE), Rémi Chayé, Denemarken/Frankrijk 2015, 1u20' 
– Franse en Nederlandse versie   NEW
1882,	Sint-Petersburg.	Sacha,	de	jonge	dochter	van	een	
aristocratische	 familie,	 is	 altijd	 gefascineerd	 geweest	

door	het	avontuurlijke	 leven	van	haar	grootvader.	Deze	
grote	 ontdekkingsreiziger	 keerde	 nooit	 terug	 van	 zijn	
laatste	Noordpoolexpeditie.	 Sacha	 besluit	 zijn	 spoor	 te	
volgen	en	zijn	schip,	de	Davai,	terug	te	vinden.	Bekroond	
met	de	felbegeerde	publieksprijs	op	het	recentste	festival	
van	Annecy.

 THE GOOD DINOSAUR, Peter Sohn, USA 2015, 1u40' – 
Franse en Nederlandse versie
De	 ontmoeting	 tussen	 Arlo,	 een	 bange	 en	 onhandige	
kleine	apatosaurus,	en	Spot,	 een	 jonge	en	uitgeslapen	
wildebras.

 ZOOTROPOLIS (ZOOTOPIA), Byron Howard en Rich Moore, 
USA 2015, 1u15’, Frranse en Nederlandse versie       NEW
Het	stadje	Zootopia	is	anders	dan	alle	andere:	er	wonen	
alleen	dieren!	Wanneer	het	schattige	konijn	Judy	Hopps	
haar	entree	maakt	bij	de	politie,	blijkt	het	niet	makkelijk	
zich	bij	de	zware	jongens	in	uniform	te	doen	gelden.	De	
nieuwste	film	van	de	Disney	studio’s.

 EN SORTANT DE L'ECOLE, diverse filmmakers, 
Frankrijk 2015, 42' – Franse versie met Engelstalige 
ondertitels
Compilatie	van	13	filmpjes	van	3	minuten	geïnspireerd	op	
evenveel	 gedichten	 van	 de	 beroemde	 Franse	 dichter	
Jacques	Prévert.

Vanaf 8 jaar:

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ, Frank Ekinci en 
Christian Desmares, Frankrijk / België / Canada 2015, 
1u43' – Franse versie met Engelstalige ondertitels
Een	 avonturenfilm	 met	 een	 resoluut	 steampunkgehalte	
gebaseerd	 op	 het	 grafisch	 universum	 van	 de	 Franse	
tekenaar	Jacques	Tardi.	De	film	won	op	het	jongste	festival	
van	Annecy	 de	 Kristal	 voor	 de	 beste	 langspeelfilm.	 De	
compositing	en	speciale	effecten	voor	deze	film	werden	
verzorgd	door	de	Luikse	studio	Digital	Graphics.

 PHANTOM BOY, Jean-Loup Felicioli en Alain Gagnol, 
Frankrijk 2015, 1u24' – Franse en Nederlandse versie
Van	het	duo	dat	ook	Van de kat geen kwaad maakte.	Leo	
is	11	jaar	en	heeft	een	ongelooflijke	gave	:	hij	kan	uit	zijn	
lichaam	treden	en	over	de	stad	vliegen.	Hij	zal	die	gave	
gebruiken	 om	 een	 detective	 te	 helpen	 een	 gevaarlijke	
gangster	te	vangen.

 THE BOY AND THE BEAST (BAKEMONO NO KO),  
Mamoru Hosoda, Japan 2015, 1u59' – Franse versie      NEW
Het	verhaal	van	een	 in	zichzelf	gekeerde	 jongen	en	een	
vereenzaamd	beest,	die	in	gescheiden	werelden	leven.	Hun	
toevallige	ontmoeting	wordt	het	begin	van	een	ongewoon	
avontuur.	Van	de	maker	van	The Girl Who Leapt Through 
Time (Toki o kakeru shôjo), (Summer Wars (Samâ uôzu), 
Wolf Children (Ookami Kodomo no Ame to Yuki).

Zo
ot
op

ia
	©
	W

al
t	D

is
ne

y	
A
ni
m
at
io
n	
St
ud

io
s	



ANIMA 2016 11

3. DE DAGEN VOOR DE PROFESSIONELEN:
FUTURANIMA
Futuranima, dat aanvankelijk bestemd 
was voor studenten animatie en 
professionele animatiefilmers, is 
toegankelijk voor iedereen die 
geïnteresseerd is in het creatieproces 
van animatiefilms. Hoe gaat dat in  
zijn werk ? Welke technieken komen  
daar bij kijken ? Welke stadia 
doorloopt dat proces ? En in welke 
volgorde ? Tijdens de talrijke lezingen, 
presentaties en demonstraties 
vertellen de gasten van het festival 
over hun ervaringen.
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ANIMA OFF
Films	 selecteren	 voor	 een	 festival	 betekent	
jammer	 genoeg	 dat	 films	 uit	 de	 boot	 vallen	
en	 dat	 we	 makers	 moeten	 ontgoochelen.	
Voor	 die	 films	 is	 er	 nu	 Anima	 Off,	 een	
open	 platform	 voor	 Belgische	 films	 van	
minder	 dan	 10	 minuten	 die	 nà	 juni	 2014	
geproduceerd	werden.

ANIMATED FILM DISTRIBUTION : 
WHAT OPPORTUNITIES TODAY ?
Deze	 conferentie,	 die	 georganiseerd	 wordt	 in	
samenwerking	 met	 het	 Creative	 Europe	 Media	
programma,	 behandelt	 een	 thema	 dat	 zelden	
speciale	aandacht	krijgt:	de	distributie	van	de	films.	
Tijdens	 een	 panelgesprek	 bespreken	 distributeurs	
en	filmmakers	de	huidige	stand	van	zaken	en	gaan	zij	
dieper	in	op	online	distributie.

ANIMATION – A WORLD HISTORY
Schrijver	 en	 historicus	 Giannalberto	 Bendazzi	 is	
bekend	 voor	 zijn	 werk	 Cartoons	 −	 100 Years of 
Cinema Animation (1994),	een	standaardwerk	 in	het	
domein	van	de	animatiefilm.	Maar	het	werd	tijd	voor	
een	updating.	Bendazzi	komt	nu	zijn	magnum	opus,	
een	 driedelige	 encyclopedie	 Animation	 –	 A World 
History	op	Anima	voorstellen.

ANIMATIEFILMATELIERS IN BELGIË 
België	telt	nogal	wat	animatiefilmateliers.	Zij	initiëren	
een	breed	publiek	en	maken	het	vertrouwd	met	de	
kunst	 van	 de	 animatie.	 Maar	 naast	 sensibiliseren	

zijn	 die	 ateliers	 ook	 actief	 in	 de	 productie	 van	
animatiefilms.	Zij	 leveren	talrijke	films	voor	een	non-
commerciële	markt.	Vertegenwoordigers	van	de	zes	
meest	actieve	ateliers	-	Graphoui,	Zorobabel,	Waf	!,	
Camera-etc,	 AVA	 asbl	 en	 l’Enclume	 –	 komen	 hun	
mooiste	realisaties	tonen.

BRITISH WONDERLAND : EEN GETEKENDE DJ-SET
De	 Franse	 illustrator	 en	 stripauteur	 Hervé	 Bourhis	
(Le Stéréo Club, 45 Tours rock, Le Teckel…)	 draait	
platen	rond	het	thema	Alice	in	Wonderland,	en	wordt	
omringd	door	enkele	bevriende	illustratoren,	

JAPANESE ANIMATION : AN INTRODUCTION
Liefhebbers	 van	 Japanse	 animatie	 die	 meer	 over	
het	 onderwerp	 willen	 weten	 –	 de	 geschiedenis	
en	 de	 evolutie	 –	 kunnen	 komen	 luisteren	 naar	 llan	
Nguyen,	 lector	 aan	 de	 Tokyo	 University	 of	 Art	 en	
specialist	Japanse	animatie.	Hij	geeft	een	overzicht	in	
vogelvlucht	van	de	geschiedenis	van	de	animatiefilm	
in	Japan	van	de	pionierstijd	tot	vandaag.
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MAKING OF DOFUS
Anthony	 Roux,	 creatief	 directeur	 en	 samen	 met	
Camille	 Chafer	 en	 Emmanuel	 Darras	 oprichter	 van	
Ankama	in	2001,	is	actief	in	Noord-Frankrijk.	Ankama	
ontwikkelt	rijke	narratieve	werelden	via	verschillende	
media	 die	 elkaar	 aanvullen	 :	 online	 games,	 strips,	
animatieseries,	 romans,	 videogames,	 muziek,	
afgeleide	 producten…	 En	 nu	 komt	Ankama	 dus	met	
een	 langspeelfilm:	 Dofus – Livre I : Julith.	 Anthony	
Roux	komt	ons	zelf	vertellen	wat	de	geheimen	achter	
het	maken	van	deze	film	waren	en	welke	troeven	zij	
daarmee	op	de	markt	kunnen	uitspelen.

MAKING OF LASTMAN
Nog	 een	 transmedia	 project:	 de	 adaptatie	 van	 de	
Lastman	 strips.	 Naar	 een	 scenario	 van	 Balak	 en	
Bastien	Vivès	en	met	tekeningen	van	Vivès	en	Michael	
Sanlaville	heeft	de	strip	sedert	kort	een	spin-off	met	
het	videogame	Lastfight.	En	binnenkort	komt	er	een	
televisieserie.	 De	 auteurs	 komen	 uitleg	 geven	 over	
hoe	 zij	 het	 verhaal	 ontwikkelen	 in	 functie	 van	 de	
verschillende	media	en	formats.

MAKING OF ROBINSON CRUSOE
Robinson Crusoe	 is	 de	 nieuwste	 productie	 van	 de	
nWave	studio’s	die	de	editie	2016	van	Anima	plechtig	
zal	 openen.	 De	 film	 komt	 in	 de	 zalen	 in	maart.	Wie	
de	geheimen	achter	deze	100%	Belgische	3D	film	wil	
kennen	kan	komen	 luisteren	naar	regisseur	Vincent	
Kesteloot	en	producer	Ben	Stassen,	de	man	achter	
deze	internationaal	gereputeerde	Brusselse	studio.

MAKING OF TOUT EN HAUT DU MONDE
De	 Franse	 filmmaker	 Rémi	 Chayé	 komt	 praten	
over	 de	 verschillende	 stadia	 in	 de	 realisatie	 van	
zijn	 eerste	 langspeelfilm	 Tout en haut du monde 
(Reis naar het Noorden),	 de	 film	 waarmee	 hij	 de	
prestigieuze	 publieksprijs	 won	 op	 het	 jongste	
festival	van	Annecy.

MASTER CLASS 
HISKO HULSING
Hisko	 Hulsing	 is	 een	 Ne-
derlandse	 filmmaker	 die	
al	 verscheidene	 fel	 ge-
smaakte	 kortfilms	 op	 zijn	
actief	 heeft,	 waaronder	 de	
veelbekroonde	 Junkyard en 
Seventeen. Hij	 verzorgde	 de	
animatiesequenties	 in	 twee	
documentaire	 langspeel-
films	 :	Last Hijack,	een	film	
over	 Somalische	 piraten,	
en Montage of Heck,	
een	 intiem	 portret	 van	
popster	 Kurt	 Cobain.	 

Hulsing	komt	op	Anima	een	masterclass	geven	waarin	
hij	het	zal	hebben	over	zijn	 techniek	van	storyboar-
ding,	 scenario	 en	 regie,	 layout	 en	 perspectief,	 ro-
toscopie,	CGI,	en	nog	veel	meer...
In	 samenwerking	met	 het	 Art	 &	 Design	 Programme	
EU	2016	Europe	by	People.

MEETING AMAURY COLJON
Amaury	Coljon	werd	geboren	in	Brussel.	Na	zijn	studie	
CGI	 aan	 de	 Haute	 École	 Albert	 Jacquard	 in	 Namur	
en	bij	Les	Gobelins	in	Annecy	werd	hij	aangeworven	
bij	Industrial	Light	&	Magic	(ILM),	waar	hij	meewerkte	
aan	o.m.	The Avengers: Age of Ultron, Ant-Man en 
recent nog het fameuze Star Wars Episode VII: The 
Force Awakens...	Hij	komt	praten	over	zijn	beloftevolle	
carrière.

DE GEHEIMEN VAN TVPAINT 11 ONSLUIERD
TVPaint	 Animation	 is	 een	 softwarepakket	 voor	
traditionele	2D	animatie	waarmee	snel	en	goedkoop	
een	 tekenfilm	gemaakt	 kan	worden.	 Het	wordt	 dan	
ook	 vaak	 gebruikt	 door	 animatoren.	 De	 Franse	
ontwerper	 Léo	 Fernandez	 geeft	 een	 demonstratie	
van	alle	mogelijkheden	die	het	pakket	biedt	en	wat	
er	allemaal	nieuw	aan	is.	
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PRODUCING FILMS : TH1NG / FILM CLUB
Een	 duik	 in	 de	 Londense	 studio	 Th1ng,	 die	
gespecialiseerd	 is	 in	 animatie,	 grafiek	 en	 mixed	
media.	Sinds	zijn	oprichting	door	Dominic	Buttimore	in	
2003	liet	de	studio	zich	gelden	in	het	domein	van	de	
reclamefilm,	videoclip,	generieken	en	andere	visuele	
content.	Gidsen	bij	dit	bezoek	aan	de	studio	en	haar	
verschillende	afdelingen	zijn	Sue	Loughlin	(Film	Club)	
en	Milana	Karaica	(th1ng).

STUDYING ANIMATION IN THE UK
Groot-Brittannië	 telt	 verscheidene	 filmscholen	 met	
een	gevestigde	reputatie.	Drie	docenten	van	de	drie	
meest	 prestigieuze	 Britse	 filmscholen	 komen	 praten	
over	 het	 talent	 van	 hun	 studenten	 en	 tonen	 daarbij	
hun	mooiste	films,	die	voor	het	merendeel	overladen	
werden	met	internationale	prijzen	en	bekroningen.
Met	Tim	Webb	van	het	Royal	College	of	Art	(Londen),	
Robert	Bradbrook	van	de	National	Film	and	Television	
School	 (Beaconsfield)	 en	 Jonathan	Hodgson	van	de	
Middlesex	University	London.

TOKYO UNIVERSITY OF THE ARTS
De	Tokyo	University	of	 the	Arts	herbergt	de	oudste	
en	meest	prestigieuze	animatiefilmschool	van	Tokyo.	
Ze	 wordt	 geleid	 door	 niemand	 minder	 dan	 Kôji	
Yamamura,	een	van	de	meest	opmerkelijke	figuren	in	
de	wereld	van	de	onafhankelijke	animatiefilm	van	zijn	
land.	De	specialist	en	lector	aan	diezelfde	universiteit,	
Ilan	Nguyen,	komt	de	school	voorstellen,	samen	met	
een	selectie	eindwerken	van	studenten.

WATCH AND DANCE !
Videoclips	en	reclamespots	werken	steeds	vaker	met	
animatie	om	de	massa’s	te	verleiden…en	met	succes!	
Anima	maakte	een	compilatie	met	juweeltjes	van	het	
genre.	Voor	wie	ogen	én	oren	de	kost	wil	geven.

WEBCREATIEMEETING #5 SPECIAL ANIMATIE 
EN STRIP : GET CONNECTED !
Bedoeling	van	de	webcreatiemeetings	is	professionelen	in	
nieuwe	media	op	geregelde	basis	samen	te	brengen	om	
uitwisseling	van	good	practice,	samenwerking	en	de	visibi-
liteit	van	werken	te	bevorderen.	Deze	vijfde	editie	focust	op	
de	banden	tussen	webcreatie,	animatie	en	strip.	De	meet-
ing	wordt	gezamenlijk	georganiseerd	door	het	PILEn	(Par-
tenariat	Interprofessionnel	du	Livre	et	de	l’Edition	numéri-
que),	de	Pôle	Ecritures/Développement	de	la	Maison	des	
Auteurs/	SACD-Scam,	Aura	Films	en	Wallimage	Creative.
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4. LANDEN IN FOCUS
Elk jaar zoomt Anima in op de productie 
van een gastland. Dit jaar rolt het festival 
de rode loper uit voor Groot-Brittannië en 
Japan, twee landen met een heel eigen 
traditie, die bulken van het talent.

JAPAN
Animatiefilm	 in	Japan	 is	veel	meer	dan	alleen	maar	de	
betoverende	producties	van	de	Ghibli	studio’s!	Het	festival	
zal	dit	aantonen	met	voorstellingen	van	onuitgebrachte	
langspeelfilms,	waaronder	The Boy and the Beast van	
Mamoru	Hosoda	(Digimon 1 & 2, One Piece, The Girl Who 
Leapt Through Time, Summer Wars, Wolf Children…) ; 
Miss Hokusai	 van	Keiichi	Hara	 (Summerdays with Coo, 
Karafuru,…),	 een	 nieuw	 opus	 in	 de	 Ghost in the Shell 
saga,	en The Case of Hana & Alice	van	Shunji	Iwai.

Het	is	ook	een	mooie	gelegenheid	om	een	paar	klassiek	
geworden	 cultfilms	 uit	 de	 kast	 te	 halen.	 Zo	 is	 er	Akira,	
Katsuhiro	 Otomo’s	 filmversie	 van	 de	 gelijknamige	
manga	die	 furore	maakte	 in	de	 jaren	 1980.	Er	er	 is	nog	
een	mangabewerking	 :	Mind Game	van	Masaaki	Yuasa,	
die	uitgebracht	werd	in	2004.	Beide	films	worden	in	een	
remastered	versie	vertoond.	

ILAN NGUYEN EN DE TOKYO UNIVERSITY 
OF THE ARTS
De	focus	beperkt	zich	natuur-
lijk	niet	tot	langspeelfilms.	Zo	
programmeert	 Anima	 een	
reeks	 kortfilms	 gemaakt	
door	 studenten	 van	 de	
Tokyo	University	of	the	Arts,	
beter	 bekend	 als	 «	 Tokyo	
Gedaï	 ».	 De	 afdeling	 animatie,	
die	 werd	 opgericht	 in	 2008	 met	
Koji	 Yamamura	 als	 departements-
hoofd,	onderscheidt	 zich	 in	originaliteit	
en	knowhow.	De	Japanse	docent,	criticus	
en	animatiespecialist	Ilan	Nguyen	zal	dit	pro-
gramma	komen	inleiden.	Hij	geeft	ook	een	lezing	
in	het	kader	van	Futuranima.	Daarin	zal	hij	de	histo-
riek	van	de	Japanse	animatiefilm	in	vogelvlucht	over-
lopen	en	bepaalde	codes	ervan	ontcijferen.

FOCUS JAPAN – ANIMA 2016 IN CINEMATEK
Ook	 dit	 jaar	 haakt	 Cinematek	 in	 op	 Anima,	 ditmaal	
met	 een	 cyclus	 «	 Anima	 2016	 –	 Focus	 Japan	 »	 die	
de	 hele	 maand	 februari	 vertoond	wordt.	 Een	mooie	

gelegenheid	om	een	aantal	klassiek	geworden	Japanse	
animatiefilms	te	(her)bekijken,	waaronder	Ghost in the 
Shell, Metropolis, Avalon, Evangelion, Appleseed…
Het	 volledige	 programma	 is	 te	 vinden	 op	 
www.cinematek.be

PROTO ANIME CUT : TOEKOMSTVISIOENEN 
IN DE JAPANSE ANIMATIEFILM 
In	 het	 kader	 van	 deze	 focus	 voorziet	 Anima	 ook	
een	 aantal	 randevenementen.	 Wij	 vermelden	 de	
tentoonstelling	 Proto Anime Cut : toekomstvisioenen in 
de Japanse animatiefilm,	die	de	hele	duur	van	Anima	te	
bezichtigen	is.	Zij	bevat	tekeningen	en	originele	decors	
van	grote	Japanse	anime	:	Ghost in the Shell, Metropolis, 
Patlabor, Evangelion...
Ten	 slotte	 organiseert	 Anima	 op	 zaterdagavond	 6	
februari	een	Japan	Special,	met	op	het	programma	films	
–	natuurlijk	 –	maar	ook	een	Cosplay	wedstrijd	en	een	
knotsgekke	 karaoke.	 En	 er	 zijn	 ook	 Japanse	 culinaire	
specialiteiten	 te	 proeven,	 kortom	 :	 je	 zult	 je	 even	 in	
Japan	wanen	(of	bijna	toch)…
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GROOT-BRITTANNIË
De	animatiefilm	aan	de	overkant	van	het	Kanaal	barst	van	
het	talent	dat	zich	onderscheidt	door	een	opmerkelijke	
grafische	esthetiek.	Het	land	telt	talrijke	gerenommeerde	
scholen	en	overal	 beleven	animatiestudio’s	een	grote	
bloei.	 Anima	 2016	 zal	 dit	 illustreren	 aan	 de	 hand	 van	
verschillende	programma’s:

AARDMAN 40TH ANNIVERSARY
Is	Japan	bekend	om	zijn	legendarische	Ghibli	studio’s,	
dan	 heeft	 Groot-Brittannië	 zijn	 Aardman	 studio’s,	
de	 geboorteplaats	 van	 Morph,	 Wallace	 &	 Gromit,	
Ginger,	the	Pirate	Captain,	Shaun	the	Sheep	en	een	
hele	 resem	 andere	 boetseerkleipersonages.	 Want	
kleianimatie,	dat	is	het	waarmerk	van	deze	beroemde	
studio.	 Dit	 jaar	 blaast	 Aardman	 veertig	 kaarsjes	 uit	
en	 daar	 kan	 Anima	 niet	 zomaar	 aan	 voorbijgaan.	
Peter	Lord,	mede-oprichter	van	de	studio,	steekt	het	
Kanaal	over	om	de	verjaardag	met	Anima	te	vieren.	
Hij	 brengt	 voor	 de	 gelegenheid	 ook	 een	 excusief	
verrassingsprogramma	mee.

THE BRITISH TOUCH
Deze	compilatie	geeft	een	overzicht	van	het	werk	van	
Britse	animatiefilmers	uit	de	jaren	1980-90.	Die	periode	
beleefde	een	golf	van	nieuw	talent	dank	zij	een	nieuwe	
televisiezender:	 Channel	 4.	 De	 ordewoorden	 van	
Channel	 4	 waren	 innovatie,	 creativiteit,	 experiment,	
originaliteit	én	subversie.	Een	perfecte	voedingsbodem	
voor	animatie!

NEW BRITISH GEMS
Om	de	vitaliteit	van	de	huidige	Britse	animatiefilm	 in	de	
spotlights	 te	 zetten	 vroeg	 Anima	 aan	 Deb	 Singleton	

(codirectrice	van	het	gloednieuwe	Manchester	Animation	
Festival	en	lid	van	de	jury	voor	de	nationale	competitie)	
om	werk	 te	 maken	 van	 een	 programma	 “100%	 British”	
studentenfilms,	bekroonde	films	en	zeldzame	parels.

STUDYING ANIMATION IN THE UK
Drie	 docenten	 drie	 van	 de	 meest	 prestigieuze	 Britse	
filmscholen	 komen	 praten	 over	 het	 talent	 van	 hun	
studenten	en	tonen	daarbij	hun	mooiste	films,	die	voor	
het	 merendeel	 overladen	 werden	 met	 internationale	
prijzen	en	bekroningen.
Met	 Tim	Webb	 van	 het	 Royal	 College	 of	 Art	 (Londen),	
Robert	 Bradbrook	 van	 de	 National	 Film	 and	 Television	
School	 (Beaconsfield)	 en	 Jonathan	 Hodgson	 van	 de	
Middlesex	University	London.

PRODUCING FILMS : TH1NG / FILM CLUB
Een	duik	in	de	Londense	studio	Th1ng,	die	gespecialiseerd	
is	 in	 animatie,	 grafiek	 en	 mixed	 media.	 Sinds	 zijn	
oprichting	door	Dominic	Buttimore	in	2003	liet	de	studio	
zich	gelden	in	het	domein	van	de	reclamefilm,	videoclip,	
generieken	 en	 andere	 visuele	 content.	 Gidsen	 bij	 dit	
bezoek	aan	de	studio	en	haar	verschillende	afdelingen	
zijn	Sue	Loughlin	(Film	Club)	en	Milana	Karaica	(th1ng).

BRITISH WONDERLAND : EEN GETEKENDE DJ-SET
Deze	 performance,	 die	 georganiseerd	 wordt	 in	
samenwerking	 met	 SACD-SCAM-Maison	 des	 Auteurs,	
wordt	 georkestreerd	 door	 de	 Franse	 tekenaar	 en	
stripauteur	 Hervé	 Bourhis.	 Als	 oprechte	 bewonderaar	
van	 de	 Britse	 cultuur	 koos	 hij	 de	 wereld	 van	 Lewis	
Carroll	 en	diens	Alice in Wonderland	 voor	een	 tamelijk	
ongewone	DJ-set.	Hervé	Bourhis	staat	aan	de	draaitafel	
met	 het	 beste	 uit	 de	 Britse	 rockmuziek,	 omringd	 door	
een	paar	bevriende	tekenaars	die	 ter	plaatse	met	hun	
tekenpen	aan	de	slag	gaan	en	zich	door	de	muziek	laten	
inspireren	tot	een	interpretatie	van	van	Carrolls	sprookje.

©	
D.
R.
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Anima	gunt	de	festivalganger	geen	ogenblik	rust	:	naast	
de	vele	filmprogramma’s	zijn	er	 tal	van	extra-filmische	
activiteiten:	 tentoonstellingen,	 concerten,	 installaties,	
workshops	 voor	 kinderen,	 drank	 en	 hapjes,	 kortom	
alles	wat	nodig	 is	om	een	bezoek	aan	Anima	aange-
naam	en	gedenkwaardig	te	maken…	

ANIMATIELABO « DENKBEELDIGE WEZENS »
Deze	workshop	van	Zorobabel	is	een	kosteloze	ini-
tiatie	 in	 de	 animatiefilm	 voor	 kinderen	 van	 5	 tot	 12	
jaar.	 Allerlei	 technieken	 komen	 aan	 bod	 :	 pixillatie,	
animatie	 op	 het	 titelapparaat,	 zand,	 pastel,	 houts-
kool…	 De	 workshop	 vindt	 dagelijks	 plaats	 in	 ver-
schillende	sessies.
Inschrijvingen via www.animafestival.be

ANIMATIESTAGE – FLAGEY ANIMEERT!
Animatiestudio	 l’Enclume	 komt	 naar	 Anima	 met	 een	 
vijfdaagse	workshop	 voor	 jongeren	 van	 12	 tot	 16	 jaar.	 
Zij	 kunnen	 de	 knepen	 van	 het	 animatievak	 leren,	 een	
scenario	uitwerken	en	zelf	een	eigen	animatiefilm	maken.
Info en contact: ecrire@enclume-animation.com / +32 2 256 74 72

FESTIVALSHOP VAN ANIMA
Anima	verzamelde	de	beste	boeken	over	animatie,	waar-
van	sommige	moeilijk	in	het	commerciële	circuit	te	vinden	
zijn.	Daarnaast	selecteerde	Anima	ook	dvd’s,	goodies	en	
strips	die	verband	houden	met	het	festivalprogramma.	Je	
kunt	er	o.m.	de	recentste	“Best	of	Anima,	Vol.	11”	kopen,	
de	compilatie	met	de	prijswinnaars	van	Anima	2015.	De	
winkel	is	alle	dagen	open	van	13	tot	22u.

5. EVENEMENTEN
Het Anima festival telt 
traditiegetrouw een reeks 
speciale programma’s : 
de Cartoon d’Or, de Animeernacht, 
de bekendmaking van het palmares 
en de voorstelling van de 
winnende films.

CARTOON D’OR
De	Cartoon	d’Or	2015	werd	gewonnen	door	de	jonge	
Britse	 Daisy	 Jacobs	met	 haar	 innoverende	 film	  	 Vier	
andere	finalisten	delen	de	honneurs	in	dit	programma	
kortfilms	die	door	een	jury	van	professionelen	gekozen	
werden	uit	de	films	die	op	de	elf	belangrijkste	Europese	
animatiefestivals	bekroond	werden,	waaronder	Anima.	
Deze	prijs,	de	Cartoon	d’Or	wordt	uitgereikt	door	CAR-
TOON,	 de	 Europese	 vereniging	 voor	 de	 animatiefilm,	
met	de	steun	van	het	MEDIA	Creative	Europe	program-
ma.	Het	gaat	dus	om	het	nec	plus	ultra	van	de	Europese	
animatiefilm.

DE ANIMEERNACHT
De	 Animeernacht:	 dat	 zijn	 om	 en	 bij	 de	 veertig	 onuitge-
brachte	en	totaal	geschifte	films	die	speciaal	voor	de	gele-
genheid	gekozen	werden,	surprise	gasten	en	sfeervolle	mu-
ziek	tussen	de	voorstellingen.	Daarmee	is	de	Animeernacht	
zonder	meer	een	festivaltopper.	Van	21u30	tot	in	de	vroege	
uurtjes	regent	het	kortfilms,	met	tussendoor	VJ-sessies	met	
het	collectief	X	NUMéROBé	X	BBBLASTER	X	uit	Calais.

DE SLOTCEREMONIE
De	 bekendmaking	 van	 het	 palmares	 van	 Anima	 2016	
door	 presentatrice	 Stéphanie	 Coerten	 zorgt	 jaarlijks	
voor	de	nodige	spanning.	Zij	overhandigt	ook	de	pri-
jzen	aan	de	aanwezige	gasten.

DE FILMS VAN HET PALMARES
Aansluitend	op	de	bekendmaking	volgt	de	voorstelling	
van	alle	bekroonde	films.	“The	best	of	Anima	2016”	com-
pact	in	één	filmavond!

6. DE EXTRA’S VAN ANIMA

http://www.animafestival.be
mailto:ecrire%40enclume-animation.com?subject=
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COSPLAY OP ANIMA
Het	principe	van	een	cosplay	 is	doodsimpel	 :	 je	naait	
een	 kostuum,	 een	 zo	 getrouw	 mogelijke	 replica	 van	
een	personage	uit	een	film,	serie,	manga	of	videoga-
me.	Daarmee	kom	je	het	personage	on	stage	vertolken	
in	een	sleutelscene	uit	de	film.	De	cosplayer	kiest	zelf,	
maar	wordt	beoordeeld	door	een	strenge	jury	die	di-
verse	prijzen	uitreikt	aan	de	beste	performances.	Deze	
cosplay	wordt	gevolgd	door	een	karaoke	Japanse	stijl,	
met	generieken	van	Japanse	anime.	Dit	alles	kadert	in	
de	Special	Japan	avond	van	zaterdag	6	februari.

CYCLE-IN CINEMA
Het	Heilig	Kruisplein	wordt	ingepalmd	door	een	peloton	
fietsers	voor	een	openluchtvoorstelling.	De	fietsen,	die	
gemonteerd	 worden	 op	 een	 home	 trainer,	 produce-
ren	de	 stroom	voor	de	projector.	 Sommigen	 trappen	
de	pedalen,	terwijl	de	anderen	naar	de	films	kijken.	Zo	
kunnen	we	met	ons	allen	zien	hoeveel	energie	er	elke	
dag	nodig	is	om	Anima	te	doen	draaien.
Een	project	van	het	Duurzaam	Wijkcontract	Maalbeek.	
Deelname	is	gratis.
Fietsen	zijn	 ter	plaatse	beschikbaar,	maar	u	kunt	ook	
met	uw	eigen	fiets	komen.
Datum:	 zaterdag	 6	 februari	 vanaf	 17u	 (onder	 voor-
behoud	van	de	weersomstandigheden)
Alle info op: ilegrain@ixelles.irisnet.be 

TENTOONSTELLINGEN
Dit	jaar	twee	tentoonstellingen	op	Anima:	een	voor	kin-
deren	-	En sortant de l’école	en	de	andere	voor	grote	
mensen	-	Proto Anima Cut : Toekomstvisioenen in de 
Japanse animatiefilm.
De	 eerste	 sluit	 aan	 bij	 het	 gelijknamige	 kortfilmpro-
gramma	 rond	 de	 poëtische	wereld	 van	 Jacques	 Pré-
vert.	Panelen	leggen	aan	de	kinderen	uit	hoe	elk	filmpje	
gemaakt	werd,	welke	techniek	gebruikt	werd	en	welke	
stadia	de	productie	doorliep.

Proto	Anima	Cut	toont	futuristische	decors	zoals	ze	te	
zien	 zijn	 in	 Japanse	anime.	Het	gaat	om	schetsen	en	
originele	 tekeningen	 voor	 langspeelfilms	 als	Ghost in 
the Shell, Evangelion, Patlabor en Metropolis.

GRIMEERSTAND
Tijdens	de	weekends	en	op	de	dinsdag	van	carnaval	is	
er	een	grimeerstand	voor	kinderen.

MEET THE TALENTS
Om	19u	geeft	Anima	 in	de	grote	hall	op	de	beneden-
verdieping	van	Flagey	op	een	klein	podium	het	woord	
aan	de	talrijke	binnen-	en	buitenlandse	gasten.	Het	pu-
bliek	kan	hen	vragen	stellen,	of	gewoon	samen	met	de	
gasten	een	glas	drinken.	

PSYCHEDELIC PAINTINGS – JAKE FRIED
Jake	Fried	is	een	kunstenaar	uit	Boston	die	een	reeks	
psychedelische	 en	 hypnotiserende	 geanimeerde	 ta-
bleaus	 maakte.	 Op	 de	 eerste	 verdieping	 van	 Flagey	
draaien	zes	sequenties	in	een	loop.

TURNING TRAVELLERS – LUC DEGRYSE
Luc	Degryse	is	filmmaker,	illustrator,	acteur	en	docent	
aan	de	Gentse	KASK.	Hij	is	te	gast	op	Anima	met	de	ins-
tallatie	«	Turning	Travellers	»	waarin	papieren	reizigers	
aangedreven	 door	 luchtverplaatsing,	 een	 onbekende	
bestemming	tegemoet	gaan.

VJ-ING 
X NUMÉROBÉ X BBBLASTER X
BBBLASTER	 is	 een	 kunstenaarscollectief	 uit	 Calais	 dat	
vertegenwoordigd	wordt	door	illustratrice	Loup	Blaster	
en	componist/beatmaker	Numérobé.	Hun	performance	
combineert	 meeslepende	 elektronische	 muziek	 met	
kleurrijke	 visuals	 tot	 een	hypnotiserend	en	 vrolijk	 ge-
heel.	 Zij	 treden	 op	 in	 twee	 schuifjes	 van	 een	 halfuur	
tijdens	de	Animeernacht.

mailto:ilegrain%40ixelles.irisnet.be?subject=


18 ANIMA 2016

7.  JURY’S EN PRIJZEN

SERGIO HONOREZ (B)
Na	 zijn	 studie	 aan	 het	 INSAS	 maakte	
Honorez	reclamefilms	en	was	hij	grafisch	
vormgever	voor	langspeelfilms.	Hij	was	
stichtend	 lid	van	de	Snuls	en	het	Jeu	
des	 Dictionnaires	 (RTBF)	 en	 is	 thans	
verantwoordelijke	 voor	 de	 publicaties	

van	uitgeveerij	Dupuis.	Hij	herwaardeerde	het	patrimonium	
-	 Franquin,	 Will,	 Peyo,	 Tillieux…	 -	 en	 creëerde	 kansen	
voor	een	nieuwe	generatie	auteurs	(Arthur	de	Pins,	Nob,	
Dequier,	Bailly	&	Fraipont).	Hij	is	verantwoordelijk	voor	de	
audiovisuele	uitwerking	van	hun	werk.

NICOLAS MÉNARD (CDN)
Nicolas	 Ménard	 is	 een	 kunstenaar	
in	 verschillende	 disciplines.	 Deze	
Canadese	 graficus,	 illustrator	 en	
animator	 woont	 en	werkt	 in	 London.	
In	 2014	 behaalde	 hij	 het	 diploma	 aan	
het	Royal	College	of	Art	en	werd	hij	lid	

van	het	collectief	Late	Night	Work	Club.	Zijn	films	werden	
vertoond,	en	bekroond,	op	tal	van	internationale	festivals,	
waaronder	 Ottawa,	 Annecy	 …	 en	 Anima.	 Hij	 maakt	 ook	
illustraties	voor	reclame.	Tot	zijn	klanten	behoren	o.m.	The	
New	 York	 Times,	 Universal,	 Google	 Play,	 The	 California	
Sunday	Magazine	en	de	Cinémathèque	Québécoise.

NIKI LINDROTH VON BAHR (S)
Niki	 Lindroth	 von	 Bahr	 (°1984),	 maker	
van	Tord	and	Tord	(2010)	en	Bath	House	
(2014),	 woont	 en	werkt	 in	 Stockholm.	
Zij	 studeerde	 af	 als	 requisiteur	 aan	
de	 Nordiska	 Scenografiskolan	 in	
2006	 en	 behaalde	 een	 Bachelor	 aan	

het	Royal	Institute	of	Art	in	Stockholm	in	2014.	Tord and 
Tord	won	de	prijs	voor	de	beste	animatiefilm	op	het	Abu	
Dhabi	 International	Film	Festival	en	de	Grand	Prix	op	het	
Fredrikstad	 Animation	 Festival. Bath House won	 vorig	
jaar	de	Grand	Prix	van	Anima	in	Brussel.

Zij kennen de volgende prijzen toe:
 Grand	Prix	Anima	2016	voor	beste	kortfilm,	geschonken	
door	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	(2.500€)
 Speciale	Prijs	van	de	Jury	Anima	2016
 Anima	2016-prijs	voor	beste	kortfilm,	categorie	
studentenfilms,	geschonken	door	TV	Paint	
(Een	licentie	voor	TVPaint	Animation	11	Standard	Edition	
Standard	ter	waarde	van	500€)

Prijs uitgereikt door de jongerenjury "Ceci 
n'est pas un buzz" (WebTV waarvan de reporters 
jongeren zijn die gepassioneerd zijn door cultuur in al 
haar verschijningsvormen).
 Anima	2016-prijs	voor	beste	kortfilm,	categorie	films	
voor	kinderen.

Publieksprijzen toegekend voor 
de internationale competitie:
 Publieksprijs	Anima	2016	voor	beste	kortfilm
 Publieksprijs	Anima	2016	voor	beste	kortfilm,	categorie	
films	voor	kinderen	
 Publieksprijs	Anima	2016	voor	beste	langspeelfilm,	
gesponsord	door	FedEx	(FedEx	zendingen	ter	waarde	
van	2.500€)
 Publieksprijs	Anima	2016	voor	beste	langspeelfilm	
voor	kinderen	
 Publieksprijs	Anima	2016	voor	beste	kortfilm	van	de	
Animeernacht

Partner prijzen:
 BeTV	Prijs	voor	beste	langspeelfilm	
(5.000€	voor	aankoop	uitzendrechten)
 Prijs	Filmkritiek	Anima	2016	voor	beste	internationale	
kortfilm.	Jury	:	Astrid	Jansen,	Gorik	de	Henau,	 
Jarka	Wernerova

Op de schouders van de twee jury’s van Anima rust de zware opdracht de 
winnaars van de verschillende competities aan te wijzen.

DE	JURY	VAN	DE	INTERNATIONALE	COMPETITIE	:
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AMAURY COLJON (B)
Amaury	Coljon	(°Brussel	1990)	groeide	
op	met	Pixar	en	Disney.	In	2011	behaalde	
hij	het	diploma	computer	graphics	aan	
de	 Haute	 Ecole	 Albert	 Jacquard	 in	
Namur	 en	 in	 2012	 studeerde	 hij	 af	 bij	
Les	Gobelins	en	de	Ecole	de	l’Image	in	

Annecy.	Hij	liep	ook	stage	bij	Framestore	in	London.	In	2O13	
begon	 hij	 als	 animator	 bij	 de	Moving	 Picture	Company.	
In	 2014	 begon	 hij	 bij	 ILM	 (Industrial	 Light	 &	Magic)	 voor	
Avengers : Age of Ultron, Ant-Man en Star Wars VII : the 
Force Awakens.

SEPPE DE KEPPER (B)
Seppe	 De	 Kepper	 is	 hoofdredacteur	
van	 de	 Animatieblog,	 een	 website	
met	 animatienieuws	 uit	 binnen-	
en	 buitenland.	 Sinds	 2009	 houdt	
hij	 een	 vinger	 aan	 de	 pols	 van	 de	
animatiesector	 en	 verzorgt	 hij	 de	

dagelijkse	berichtgeving	over	de	praktijk,	waarbij	hij	zowel	
grootschalige	 producties	 uit	 Hollywood	 als	 intiemere	
projecten	van	eigen	bodem	onder	de	aandacht	brengt.

DEB SINGLETON (GB)
In	 2003	 maakte	 Deb	 Singleton	 haar	
entree	 in	 het	 National	 Museum	 of	
Photography,	Film	and	Television,	waar	
zij	aanvankelijk	de	coördinatie	van	het	
residentieprogramma	 animatie	 van	
Channel	4	verzorgde.	Zij	stond	tevens	

in	 voor	 het	 Bradford	 International	 Film	 Festival,	 Bite	 the	
Mango	en	het	Bradford	Animation	Festival,	 dat	 zij	 vanaf	
2007	zou	leiden.	Begin	2015	vertrok	zij	naar	Manchester,	
waar	zij	als	codirecteur	een	gloednieuw	animatiefestival	in	
de	steigers	zette.

DE	JURY	VOOR	DE	NATIONALE	COMPETITIE	:

De jury kent volgende prijzen toe :
 Anima	2016-prijs	voor	beste	Belgische	kortfilm,	
geschonken	door	Sabam	(2.500€)
 Grand	Prix	Anima	2016	voor	de	beste	kortfilm	van	
de	Federatie	Wallonië-Brussel,	geschonken	door	de	
Federatie	Wallonië-Brussel	(2.500€)
 Auteursprijs	Anima	2016	geschonken	door	de	SACD	
(2.500€)
 Anima	2016-prijs	voor	beste	Belgische	studentenfilm,	
geschonken	door	TV	Paint	(een	licentie	voor	TVPaint	
Animation	11	Standard	Edition	ter	waarde	van	500€)

Prijzen uitgereikt door onze partners :
 BeTV	Prijs	(Aankoop	van	de	uitzendrechten)
 Prijs	van	de	RTBF-La	Trois	(Aankoop	van	de	
uitzendrechten)
 Cinergieprijs	(Elektronisch	persdossier)
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8. GASTEN

LANGSPEELFILMS:
RÉMI CHAYÉ (F),
Regisseur	van	Reis naar het Noorden
BENOIT PHILIPPON (F),
Co-regisseur	van	Mune, gardien de la lune
ALEXANDRE HEBOYAN (F),
Co-regisseur	van	Mune, gardien de la lune
 JAN BALEJ (CZ),
Regisseur	van	Little from the Fish Shop
ANTHONY ROUX (F),
Co-regisseur	van	Dofus - Livre 1: Julith
BEN STASSEN (B),
Producent	van Robinson Crusoé
VINCENT KESTELOOT (B),
Regisseur	van	Robinson Crusoe
ANCA DAMIAN (RO),
Regisseur	van	La Montagne magique
PEDRO RIVERO (ES),
Regisseur	van	Psiconautas
CÉDRIC BABOUCHE (F),
Regisseur	van	Houdini
SÉVERINE LATHUILLIÈRE (F),
Producent	van	Adama

KORTFILMS:
ERIK VAN SCHAAIK (NL), 
Regisseur	van	Under the Apple Tree 
ANIMEERNACHT
MOE KOYANO (JP), 
Regisseur	van	Mrs. Kabagodzilla
BEST	OF	SHORTS	5
YAO XIANG (GB), 
	Regisseur	van	Fish Is What I Desire
BEST	OF	SHORTS	5
MARCEL BARELLI (CH), 
	Regisseur	van	Lucens
ANIMEERNACHT
 LEONID SHMELKOV (RU),
Regisseur	van	Very Lonely Cock
ANIMEERNACHT

FOCUS :
HERVÉ BOURHIS (F),	scenarist/tekenaar
BRITISH	WONDERLAND,	EEN	GETEKENDE	DJ	SET	
PETER LORD (GB), Aardman	Animation
AARDMAN	40TH	ANNIVERSARY

FUTURANIMA :
 ILAN N’GUYEN (F-JP), Lector	aan	de	
Gedai	Tokyo	University	of	Art	
JAPANESE	ANIMATION	:	AN	INTRODUCTION
TOKYO	UNIVERSITY	OF	THE	ARTS
HISKO HULSING (NL), Regisseur/animator
MASTERCLASS	HISKO	HULSING
GIANNALBERTO BENDAZZI (I), criticus	en	historicus
ANIMATION	–	A	WORLD	HISTORY
BASTIEN VIVÈS (F), tekenaar	en	co-auteur
MAKING	OF	LASTMAN
MICHAËL SANLAVILLE (F), tekenaar	en	co-auteur
MAKING	OF	LASTMAN
BALAK (F), co-auteur
MAKING	OF	LASTMAN
 LAURENT SARFATI (F),	scenarist
MAKING	OF	LASTMAN
ROBERT BRADBROOK (GB), regisseur/docent	
aan	de	National	Film	and	Television	School
STUDYING	ANIMATION	IN	THE	UK
 JONATHAN HODGSON (GB), regisseur/
docent	aan	de	Middlesex	University	London
STUDYING	ANIMATION	IN	THE	UK
TIM WEBB (GB), regisseur/docent	
aan	het	Royal	College	of	Art
STUDYING	ANIMATION	IN	THE	UK
SUE LOUGHLIN (GB), producent
PRODUCING	FILMS	:	TH1NG	/	FILM	CLUB	
MILANA KARAICA (GB),		producent
PRODUCING	FILMS	:	TH1NG	/	FILM	CLUB	
AMAURY COLJON (B), animator
MEETING	AMAURY	COLJON

En	ten	slotte:	de	talrijke	Belgische	filmmakers	wier	
films	in	nationale	competitie	vertoond	worden.

Anima ontvangt alsmaar meer internationale gasten: filmmakers, animatoren, 
technici, docenten en professoren, producenten, distributeurs…
Hier volgt de lijst van gasten wier komst bevestigd werd. 
Hij zal de komende dagen ongetwijfeld nog aangroeien.  
Voor updating: www.animafestival.be
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9. DECENTRALISATIE

ANTWERPEN
CINEMA ZUID
Waalsekaai	47
2000	Antwerpen
03/242	93	57
www.cinemazuid.be

GENT
CINEMA SPHINX
Sint-Michielshelling	3
9000	Gent
09/225	60	86
www.sphinx-cinema.be 

LEUVEN
CINEMA ZED
Naamsestraat	96
3000	Leuven
016/67	92	40
www.cinemazed.be 

OOSTENDE
FILMCLUB 62 
Kinepolis	Oostende
Kon.	Astridlaan	12	
8400	Oostende
059/55	95	00
www.filmclub62.com

ATH
CINÉMA L’ECRAN
Rue	du	Gouvernement	1
7800	Ath
068/33	69	99
www.cinemalecran.be

CHARLEROI :
CINÉ LE PARC
Rue	de	Montigny	58
6000	Charleroi
071/31	71	47
www.cineleparc.be

LIÈGE 
LES GRIGNOUX – CINÉMAS LE PARC/
CHURCHILL/SAUVENIÈRE
Cinéma	Le	Parc	:	
22,	rue	Paul-Joseph	Carpay	–	4020	Liège
Cinéma	Churchill	:	
20,	rue	du	Mouton	Blanc	–	4000	Liège
Cinéma	Sauvenière	:	
place	Xavier	Neujean	–	4000	Liège
04/222	27	78
www.grignoux.be 

MONS
PLAZA ART
Rue de Nimy 12 
7000 Mons
065/35 15 44
www.plaza-art.be 

NAMUR 
CAMEO NOMADE – QUAI 22
Rue	du	Séminaire	22
5000	Namur
081/82	63	51
www.lecameo.be 

Het Anima festival heeft een uitstraling 
naar verschillende zalen in Vlaanderen en 
Wallonië. Voor alle info en programma’s 
verwijzen wij naar de websites van de 
deelnemende bioscopen:

http://www.cinemazuid.be
http://www.sphinx-cinema.be
http://www.cinemazed.be
http://www.filmclub62.com
http://www.cinemalecran.be
http://www.cineleparc.be
http://www.grignoux.be
http://www.plaza-art.be
http://www.lecameo.be
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10. PERSINFO

ACCREDITATIE 

Om het festival te volgen kunt u gebruik maken van de persaccreditatie. Stuur een 
bericht naar karin@folioscope.be om uw login te ontvangen.

Uw	 badge	 zal	 op	 de	 dag	 van	 de	 opening	 van	 het	
festival	vanaf	19u	klaar	liggen	op	het	onthaalbureau	in	
de	grote	hall	van	Flagey.

PERSMATERIAAL 
Bijgevoegde	pers-CD	bevat:
 een	PDF	van	dit	persdossier
 foto’s	 in	hoge	resolutie	voor	het	 illustreren	van	de	
programma’s
 de	biografieën	van	onze	gasten
 PDF	van	het	volledige	festivalprogramma
 het	programma	van	de	decentralisatie	in	Vlaanderen

Bijkomend	 persmateriaal	 (persberichten,	 beeldma-
teriaal)	is	beschikbaar	via	de	perspagina’s	van	onze	
website.

VISIEZAAL (STUDIO 3)
Voor	journalisten	en	gasten	wordt	een	speciale	ruimte	
ingericht.	Op	eenvoudig	verzoek	kunnen	er	films	uit	de	
selecties	geconsulteerd	worden.

INTERVIEWS 
De	gastenlijst	is	beschikbaar	en	wordt	vanaf	nu	dagelijks	
updated.	Aanvragen	voor	interviews	moeten	ingediend	
worden	 bij	 Noémie	Meert	 (noemie@folioscope.be	 of	
02/534	41	25)

Wie	 op	 de	 hoogte	 wil	 blijven	 van	 last	 minute	
programmawijzigingen,	uitverkochte	voorstellingen,	de	
komst	van	gasten	en	andere	gebeurtenissen,	kan	ons	
volgen	op	het	internet	en	via	de	sociale	netwerken	

WWW.ANIMAFESTIVAL.BE 

! " $ *

PERSATTACHÉS
Karin Vandenrydt
02/534 41 25 – 0477/73 95 90
karin@folioscope.be
Gudrun Burie
0498/10 10 01
gudrunburie@telenet.be

mailto:karin%40folioscope.be?subject=
http://www.animafestival.be
https://www.facebook.com/pages/Festival-Anima/128750197139328
https://twitter.com/Anima_festival
https://www.instagram.com/animafestbxl/?ref=badge
https://www.youtube.com/user/animatv2010
mailto:karin%40folioscope.be?subject=
mailto:gudrunburie%40telenet.be?subject=
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11. PRAKTISCHE INFO
INFO FR 02/502.70.11 
INFO NL 02/502.63.47
WWW.ANIMAFESTIVAL.BE
EMAIL: eva@animafestival.info

ANIMA VINDT PLAATS 
VAN 5 TOT 14 FEBRUARI 2016 IN FLAGEY.

Ingang Heilig-Kruisplein, 1050 Brussel – 
Ingang ticketbureau:
rechts van de hoofdingang

Start van de voorverkoop: WOENSDAG 13 JANUARI 2016

OPENBAAR VERVOER
 Halte “Flagey”: tram	81,	83	en	bussen	38,	59,	60	en	71
 Halte ” Germoir “- op	5	min.	loopafstand	van	Flagey	
(Kroonlaan):	bus	95
 Halte “Bailli” –	op	5	min.	loopafstand	naar	Flagey	
(Louisalaan):	trams	93,	94	en	bus	54

Toegankelijk	voor	rolstoelpatiënten

PARKING
Parking Indigo (186	pl)	onder	het	Flageyplein	-	
24u	op	24	en	7	dagen	op	7
Tarief : 2	u:	4,40	€	–	3	u:	6,60	€
6-24	u:	10	€

TOEGANGSPRIJZEN
 Volwassenen	(+16):	8	€
Reductietarief*: 7	€
 Kinderen	(-16):	7	€
Reductietarief*: 6	€
*Reductie voor	werklozen,	houders	van	een	lidkaart	
van	Vif	Club,	Knack	Club,	Le	Soir	Club,	Ligue	des	
Familles	et	De	Bond,	-26,	+60
Cultuurcheques,	 Paspartoe	 en	 Cultuurwaardebons	
worden	aanvaard.	 (graag	30	minuten	op	voorhand	
komen)
 Minipass voor 5 voorstellingen: 28	€.
Niet	op	naam.	Kan	gebruikt	worden	voor	één	of	meer	
personen;	kinderen	of	volwassenen.
Geldig	enkel	in	Brussel.
Niet	geldig	voor	de	masterclass	en	de	Animeernacht
 Festivalpas: 65	€
Een	 persoonlijk	 pasje	 op	 naam,	 geldig	 voor	 alle	
voorstellingen,	conferenties	en	de	Animeernacht

 Masterclass Hisko Hulsing: 20	€
Reductietarief: Studenten	(-26	jaar):	15	€
 Animeernacht: 15	€
Eenheidstarief.	Geen	reducties
 Groepsformules (min. 10 pers.): Animatinees	
(ochtendvoorstellingen):
4	€/persoon,	enkel	op	reservatie

TICKETVERKOOP
 Online, via	de	site	van	Anima.
U	ontvangt	uw	afdrukbare	tickets	met	unieke	barcode.
Geen	reductietarief	bij	online	aankoop,	reserveringstax:+	
0,75	€	per	ticket.
Bij	 aankoop	 van	 een	 veelvoud	 van	 5	 plaatsen	wordt	
automatisch	 het	 reductietarief	 van	 de	 Minipass	
toegepast
 Ticketbureau Flagey:
Het	 ticketkantoor	 bevindt	 zich	 rechts	 van	 de	
hoofdingang	op	het	Heilig-Kruisplein.
Open	een	uur	vóór	aanvang	van	de	eerste	voorstelling
Tel: 02/641 10 20, enkel van dinsdag tot vrijdag van 
12u tot 17u

Gezien	 de	 grote	 opkomst	 raden	wij	 u	 aan	 vooraf	 te	
reserveren:
 Studio 5 (119	pl)
 Studio 1	(176	pl)
 Studio 4 (668	pl)

mailto:eva%40animafestival.info?subject=



