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ANIMA - INTERNATIONAAL FESTIVAL 
VAN DE ANIMATIEFILM BRUSSEL
Anima is het internationaal festival van de animatiefilm van 

Brussel dat meer dan vijfendertig jaar geleden werd opgericht 

door een animatiefilmfan en sedertdien is uitgegroeid tot een 

manifestatie met 42.000 toeschouwers.

Dit jaar vindt het festival voor de 36e keer plaats van 24 februari 

tot 5 maart, op haar vaste stek, Flagey. Een deel van het 

festivalprogramma maakt nadien een tournee door Vlaanderen 

- Gent, Antwerpen, Leuven en Genk – en door Wallonië - Ath, 

Mons, Charleroi, Namen en Luik.

Gedurende tien dagen worden niet minder dan 279 films 

vertoond, verdeeld over 98 voorstellingen. De films zijn 

gegroepeerd rond een nationale en internationale competitie 

voor kortfilms en voor langspeelfilms, waarvoor een jury werd 

samengesteld en waarvoor ook het publiek een prijs kan 

toekennen. Anima organiseert ook lezingen en gesprekken in het 

kader van Futuranima, de dagen voor professionelen en er zijn 

ook thematische programma’s.

Dit jaar richt het festival de schijnwerpers op Portugal en Italië. Via 

filmvoorstellingen en lezingen kunnen publiek en professionelen 

nader kennismaken met de animatiefilm uit deze twee landen.

Ook de nieuwe technologieën zijn dit jaar van de partij: het festival 

rolt de rode loper uit voor Virtuele Realiteit, in een samenwerking 

met de tweede editie van  Experience, het Brussels Virtual Reality 

Festival. Er zijn ook lezingen, presentaties, en een installatie die 

gebruik maakt van mapping, motion capture en toegevoegde 

realiteit.

Deze editie kleurt een tikje psychedelisch met de mandala’s van 

Nicolas Fong, de Brusselse kunstenaar die de Anima affiche voor 

dit jaar ontwierp.

VIJF GOEDE REDENEN OM 
NAAR ANIMA TE KOMEN :

1
Het is een unieke kans om héél veel animatiefilms van overal 

ter wereld te zien waarvan de meesten nooit eerder in België 
vertoond  werden

2
Anima is een uitgelezen gelegenheid om kennis 

te maken met de creatieve geesten achter al die films. 
Je kunt hen horen praten over hun werk of je kan een 

gesprek met hen aanknopen na de film

3
Anima heeft ook een uitgebreid kinderprogramma met 

films en randactiviteiten - workshops, een schminkstand, 
een tentoonstelling, een pannenkoekenstand -, de ideale 

bestemming voor een familie-uitstapje in de krokusvakantie

4
Anima is het ideale platvorm waar professionelen en 

studenten animatie elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen 
uitwisselen en samenwerkingsverbanden smeden

5
Anima geniet ook internationaal steeds ruimere 

belangstelling en waardering. Getuige daarvan het feit dat 
bekroonde films op Anima mee in aanmerking komen voor de 

Cartoon d’Or (Prijs voor beste korte Europese animatiefilm 
van het jaar) én voor de Oscars
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1. OFFICIËLE SELECTIE
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1.1. Openings - en slotfilm

 OPENINGSFILM : 

LOUISE EN HIVER van Jean-François Laguionie

Anima opent dit jaar met de poëtische langspeelfilm Louise en 

hiver van de Fransman Jean-François Laguionie.

Louise mist de laatste trein op het stationnetje van de kleine 

(fictieve) badplaats Biligen en blijft alleen achter. Maar in plaats 

van de kluts kwijt te raken, legt zij zich snel bij haar situatie neer 

en begint aan haar eigen versie van Robinson, zij het minder 

goed geëquipeerd. In verbijsterende decors waar de geur van 

de opstuivende golven hangt, dwaalt Louise rond en duiken 

herinneringen op uit haar kindertijd, van haar eerste liefde…

Met de magistrale stem van actrice Dominique Frot en de 

muziek van Pascal Le Pennec is Louise en hiver een film die ons 

doet mijmeren over het verglijden van de tijd.

Jean-François Laguionie zal bij de opening aanwezig zijn. Het 

festival grijpt deze gelegenheid aan voor een retrospectieve met 

kortfilms en langspeelfilms en de documentaire Le Rêveur Eveillé.

 SLOTFILM : 

ETHEL & ERNEST van Roger Mainwood

Het festival sluit zijn 36e editie af met de Britse langspeelfilm 

Ethel & Ernest van Roger Mainwood.

Het gaat om een filmbewerking van de gelijknamige 

graphic novel van illustrator Raymond Briggs, de beroemde 

geestelijke vader van The Snowman (1982), waar ook een 

korte animatieversie van bestaat. 

De film volgt het wel en wee van Briggs’ ouders Ethel, een 

keurige dienstmeid, en Ernest, een melkboer, tegen de 

achtergrond van grote gebeurtenissen van de Twintigste 

Eeuw, van de Grote Depressie tot de landing op de maan 

door Neil Armstrong.

Roger Mainwood zal bij de voorstelling aanwezig zijn.

De basisdoelstelling van het festival is de ongelofelijke rijkdom van de animatiefilm in de kijker zetten. 
Het  is voor het festival dan ook een zaak van eer om een gevarieerde en kwaliteitsvolle selectie aan 
te bieden. De animatiefilmproductie van over de hele wereld komt er aan bod:  de 279 films in officiële 
selectie zijn afkomstig uit niet minder dan 33 verschillende landen.  Met andere woorden Anima staat 
garant voor een uitgebreide en eclectische  staalkaart van de internationale animatiefilm.

https://www.youtube.com/watch?v=RFCM_s45uHI
https://www.youtube.com/watch?v=JXDlEw5u8u8
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1.2. Langspeelfilms
Voor de officiële selectie van Anima 2017 werden 18 

langspeelfilms weerhouden. Zes daarvan wedijveren in de 

internationale competitie, vijf in de internationale competitie 

voor een jong publiek en zeven worden buiten competitie 

vertoond.

De zes langspeelfilms voor 
volwassenen in competitie zijn : 
 IN THIS CORNER OF THE WORLD (KONO SEKAI NO 
KATASUMI NI), Sunao Katabuchi, Japan 2016, 2u06’

Japan, 1944. De pas getrouwde Suzu trekt in bij haar 

schoonfamilie in de buurt van de haven van Hiroshima. We 

volgen het dagelijks leven van deze familie en de dagelijkse 

bombardementen door Amerikaanse vliegtuigen, tot de fatale 

atoombom in 1945. De maker van deze film, Sunao Katabuchi, 

verdiende zijn sporen bij Studio Ghibli, waar hij Miyazaki 

assisteerde voor Kiki’s Delivery Service (Majo no takkyūbin). 

Vertoning in aanwezigheid van Taro Maki, de producent. 

LA JEUNE FILLE SANS MAINS, 
Sébastien Laudenbach, Frankrijk 2016, 1u16’

Bewerking van een minder bekend sprookje van de Gebroeders 

Grimm in een uitgepuurde grafische stijl. Een noodlijdende 

molenaar verkoopt zijn dochter aan de duivel. Beschermd 

door haar onschuld en zuiverheid weet zij te ontsnappen, maar 

wel ten koste van haar handen. 

Vertoning in aanwezigheid van de regisseur. 

THE ANTHEM OF THE HEART (KOKORO GA 
SAKEBITAGATTERUNDA, JUN, LA VOIX DU CŒUR), 
Tatsuyuki Nagai, Japan 2015, 1u59’

Nadat zij door een magische vloek haar stem verloor, wordt 

Juns leven overhoop gegooid als zij wordt aangesteld om de 

muzikale performance van haar lyceum te organiseren.

SEOUL STATION (SEOULYEOK), 
Sang-ho Yeon, Zuid-Korea 2015, 1u30’

Na The King of Pigs en The Fake blijft Sang-ho Yeon met 

Seoul Station trouw aan zijn sombere en pessimistische stijl, 

opnieuw een vlijmscherpe en bittere kritiek op de Koreaanse 

maatschappij. Wij zijn getuige van een nacht vol gruwel voor 

drie personages uit de middenklasse die een invasie van 

zombies proberen te overleven.

WINDOW HORSES: THE POETIC PERSIAN EPIPHANY 
OF ROSIE MING, Ann Marie Fleming, Canada 2016, 1u25’

De jonge Canadese dichteres Rosie Ming, die opgroeide bij 

haar Chinese grootouders, reist naar Shiraz in Iran voor een 

poëziefestival. Tijdens haar verblijf komt zij meer te weten over 

de Iranese vader die haar, zo had zij altijd geloofd, in de steek liet.

YOUR NAME (KIM NO NA WA), 
Makoto Shinkai, Japan 2016, 1u46’

De Japanse filmmaker Makoto Shinkai wordt in zijn vaderland nu al 

beschouwd als de nieuwe Miyazaki. Na The Garden of Words (Koto 

no ha no niwa) en Children Who Chase Lost Voices From Deep 

Below (Hoshi o ou kodomo - Voyage vers Agartha) vertelt hij in 

Your Name het verhaal van Mitsuha, een meisje dat zich verveelt in 

het bergdorp waar ze woont, en van Taki, een hippe lyceumstudent 

uit Tokyo. De twee tieners hebben een vreemde relatie: in hun 

dromen verwisselen zij van lichaam!

De 5 langspeelfilms voor het 
jonge publiek in competitie zijn :
L’ECOLE DES LAPINS (DIE HÄSCHENSCHULE - 
JAGD NACH DEM GOLDENEN EI -), 
Ute von Münchow-Pohl, Duitsland 2017, 1u16’

Max het konijn zit opgesloten in een oude school. Samen met 

zijn vriendinnetje Emmy leert hij de kunstjes van de Paashaas, 

daagt hij een gemene vossenfamilie uit en ontdekt hij wat 

vriendschap betekent. Van de maakster van Der kleine Rabe 

Socke en Der kleine Rabe Socke 2 : Das große Rennen.  

SOLAN & LUDWIG : DE GROTE KAASRACE 
(SOLAN OG LUDVIG: HERFRA TIL FLÅKLYPA), 
Rasmus A. Sivertsen, Noorwegen 2015, 1u18’

Na  Solan en Ludwig en de sneeuwmachine vertelt Rasmus 

A. Sivertsen een nieuw avontuur met Kjell Aukrusts (1920-

2002) bij de Noorse kinderen erg populaire helden Fjodor de 

uitvinder, Solan de ekster en Ludwig de egel. Voor de aloude 

kaasrace tegen het naburige dorp verwedt Solan Fjodors huis...  

LA GUERRE DES TUQUES, Jean-François Pouliot en François 
Brisson, Canada 2015, 1u23’

Animatieversie van André Melançons live action film La Guerre 

des tuques van 1984, een van de grootste successen van de 

Québecaanse cinema: in een dorp vormen de kinderen twee 

ploegen voor een sneeuwballengevecht. Een van de groepen 

bouwt een sneeuwburcht. De andere groep zal de vesting 

proberen te veroveren…  
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https://www.youtube.com/watch?v=-jBe-uHhlNs
https://www.youtube.com/watch?v=-jBe-uHhlNs
https://www.youtube.com/watch?v=h6byUq4A3Jw
https://www.youtube.com/watch?v=KuSkNXZ9EgE
https://vimeo.com/155891239
https://vimeo.com/155891239
https://www.youtube.com/watch?v=hRfHcp2GjVI
https://www.youtube.com/watch?v=Y0RXTmCKPEc
https://www.youtube.com/watch?v=Y0RXTmCKPEc
https://www.youtube.com/watch?v=URbMXI40lu8
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MOLLY MONSTER, Ted Sieger, Michael Ekbladh en Matthias 
Bruhn, Duitsland/Zwitserland/Zweden 2015, 1u12’

Het monstertje Molly krijgt een broertje of zusje. Haar ouders 

vertrouwen haar toe aan haar gekke ooms en vertrekken naar 

het broedeiland om hun nieuwe ei uit te broeden. Maar zij 

vergeten het mutsje dat Molly voor de baby gebreid had. Molly 

besluit dan maar hen achterna te gaan.  

RACE NAAR DE MAAN (ATRAPA LA BANDERA - OBJECTIF 
LUNE), Enrique Gato Borregàn, Spanje 2015, 1u36’

Een tienjarige jongen trekt erop uit om de plannen van 

een excentrieke miljardair te dwarsbomen en de maan te 

redden! Dit is de tweede langspeler van Enrique Gato. Met 

zijn eerste, Ted en de schat van de mummie won hij in 2012 

de Goya (nationale filmprijs Spanje) voor de beste revelatie 

en de Gaudi (nationale filmprijs Catalonië) voor de beste 

animatiefilm.  

Naast de openings- en slotfilm (sfr 
supra) worden nog vijf films buiten 
competitie vertoond :
25 APRIL, Leanne Pooley, Nieuw-Zeeland 2015, 1u25’

Historische documentaire animatiefilm rond een episode uit 

de Eerste Wereldoorlog: de Slag om Gallipoli, waarbij het tot 

een treffen kwam tussen de Turken (bondgenoten van de 

Duitsers) en Australisch-Nieuw-Zeelandse troepen die door de 

Britten gestuurd waren, voor de controle over de Dardanellen.

THE LONGING OF MICHAEL DUDOK DE WIT, Thomas 
Doebele en Maarten Schmidt, Nederland 2016, 54’

In deze documentaire volgen we de befaamde Nederlandse 

animatiefilmer Michael Dudok de Wit gedurende de twee jaar 

intensief werk aan The Red Turtle, de eerste internationale 

coproductie van de legendarische Ghibli Studio.

NERDLAND, Chris Prynoski, USA 2016, 1u25’

Dertigers John en Elliot wonen in een achterbuurt van Los 

Angeles. Zij hebben hun droom ooit beroemd te worden niet 

waargemaakt en doen alles wat ze kunnen, zelfs tot in het 

extreme, om faam te verwerven.

LE RÊVEUR ÉVEILLÉ, Jean-Paul Mathelier, Frankrijk 2015, 52’

Nog een documentaire over een Europese meester-

animatiefilmer: de Fransman Jean-François Laguionie. 

Hij vertelt over zijn leerjaren bij Paul Grimault (Le Roi et 

l’oiseau), zijn verknochtheid aan traditionele animatie en het 

ontstaansproces van zijn nieuwste film Louise en Hiver. 

RICHARD THE STORK, Toby Genkel en Reza Memari, 
Luxemburg/België/Duitsland/Noorwegen/USA 2017, 1u03’

De kleine mus Richard wordt geadopteerd door een 

ooievaarfamilie. Als zij vertrekken om de winter in Afrika door 

te brengen, besluit Richard met hen mee te vliegen. Hij krijgt 

daarbij het gezelschap van een uil en een parkiet. De Belgische 

studio Walking The Dog werkte mee aan deze film.  

Naast de achttien films in officiële 
selectie programmeert het festival 
ook vier hernemingen 
voor volwassenen:
BELLADONA OF SADNESS, 
Eiichi Yamamoto, Japan 1973, 1u29’

In de hoop wraak te nemen op de heer van het dorp die 

haar verkrachtte, sluit Jeanne een pact met de duivel. 

Getransformeerd door dit bondgenootschap verschuilt zij zich 

in een vreemde vallei: de Belladonna. Deze psychedelische en 

sterk erotisch geladen cultfilm werd in 2016 gerestaureerd en 

wordt opnieuw uitgebracht.  

SAUSAGE PARTY, 
Conrad Vernon, Greg Tiernan, USA 2016, 1u29

Een kleine worst vertrekt op een gevaarlijke zoektocht naar 

de oorsprong van zijn bestaan... De release van deze film 

veroorzaakte in Frankrijk flink wat opschudding.

REVENGEANCE, Bill Plympton, Jim Lujan, USA 2016, 1u16’

Bill Plymptons achtste langspeelfilm is ook zijn eerste met 

een coregisseur, de Californische schrijver en kunstenaar Jim 

Lujan, die een groot deel van de personages, hun stemmen en 

de originele muziek voor zijn rekening nam.

THE RED TURTLE, 
Michael Dudok de Wit, Frankrijk/Japan/België 2016, 1u20’

Deze coproductie met de befaamde Ghibli Studio werd erg 

goed onthaald in Cannes, waar hij de speciale prijs « Un Certain 

Regard  » won. Het is een heel ontroerende, fijngevoelige 

film die zich op grote belangstelling van het publiek mocht 

verheugen. Behalve de film vertoont Anima ook een 

documentaire over Michael Dudok de Wit en de verschillende 

stadia in het ontstaansproces van The Red Turtle (die voor een 

deel in België gemaakt werd).

https://www.youtube.com/watch?v=jZsKU2pbA_8
https://www.youtube.com/watch?v=lcfbbbGjbpQ
https://www.youtube.com/watch?v=lcfbbbGjbpQ
https://www.youtube.com/watch?v=gfeKrG74_uQ
https://www.youtube.com/watch?v=wgaJCxjAnSw
https://vimeo.com/134080055
https://www.youtube.com/watch?v=z8P5RrtCm7Q
https://www.youtube.com/watch?v=hstCZJ-m_FA
https://www.youtube.com/watch?v=baRAGJzD9Dk
https://vimeo.com/167538817
https://www.youtube.com/watch?v=rTyEi00Z7zg
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1.3. Kortfilms

Dit jaar stelden om en bij de 1600 films uit alle 
hoeken van de wereld zich kandidaat voor het 
programma van Anima, een recordaantal. Het 
selectiecomité had dus de handen vol om er 
ongeveer honderd uit te kiezen die aan de jury’s 
voor de internationale en nationale competities 
kunnen voorgelegd worden.

Internationale competitie
De programma’s BEST OF SHORTS 1-2-3 EN 4 zijn compilaties 

met kortfilms die gemaakt werden door professionele 

animatiefilmers. Er zitten bekende namen tussen - Alberto 

Vazquez (coregisseur van de langspeelfilm Psiconautas); Alain 

Gagnol en Jean-Loup Felicioli (makers van Van de kat geen 

kwaad en Phantom Boy); Franck Dion (die op het recentste 

festival van Annecy met de Cristal voor beste kortfilm naar huis 

ging)…- maar ook talloze jonge beloften.

De programma’s BEST OF SHORTS 4 EN 6 verzamelen de beste 

eindwerken van studenten animatie. Zij komen uit bekende en 

gerenommeerde filmscholen, waaronder La Poudrière, EMCA 

Angoulême en MoPA voor Frankrijk; de National Film and 

Television School en het Royal Collège of Art in London;  MOME 

in Boedapest; de Tokyo University of the Arts – in het totaal 18 

instellingen uit verschillende hoeken van de wereld.

Er is nog een programma kortfilms in internationale competitie: 

de films voor het jonge publiek. Zij werden samengebracht in 

het programma BEESTENFEEST. Onze jury van jonge reporters 

van « Ceci n’est pas un Buzz » zal een winnaar aanduiden uit de 

negen vertoonde films.

De programma’s BEST OF SHORTS 7 EN 8 (beide buiten 

competitie) vervolledigen het palet. Het eerste programma 

telt een selectie documentaire animatiefilms, rond thema’s als 

videogameverslaving, immigratie of het leven in de DDR. Best 

of Shorts 8, aka Watch and Dance, bevat nieuwe geanimeerde 

reclamespots en muziekvideo’s.

En ten slotte is er nog de Animeernacht, waarvoor 34 films speciaal 

voor de gelegenheid geselecteerd werden. Het is aan het publiek 

om een winnaar  aan te duiden. De Animeernacht krijgt een licht 

psychedelische touch, een knipoog naar de affiche van Anima.

Nationale competitie
Het nationale luik kortfilms bestaat dit jaar uit vijf programma’s 

DIT IS BELGISCH.

DIT IS BELGISCH 1 bestaat uit films van Belgische professionals, 

terwijl DIT IS BELGISCH 2 werk van studenten animatie uit 

Belgische filmscholen bevat (RITCS en La Cambre in Brussel, de 

HEAJ in Namur en de KASK in Gent). DIT IS BELGISCH 3 is een 

verzameling kortfilms buiten competitie. Samen geven deze 

drie programma’s een mooi overzicht van de overvloed aan 

talent en de drukke bedrijvigheid in de Belgische animatiefilm.

Een dan zijn er nog DIT IS BELGISCH 4 EN 5. Beide zijn 

compilaties korte animatiefilms voor het jonge publiek 

afkomstig van twee welbekende Belgische studio’s: La Boîte...

Productions, bekend van De geur van worteltjes,  en onze 

vrienden van Panique  !, die terug zijn met nieuwe avonturen 

van Paard, Cowboy en Indiaan.
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Anima maakt van de Krokusvakantie gebruik om 
zich tot de kinderen te richten. Zonder kinderen, 
die rijke bron van inspiratie voor auteurs en 
animatoren, had er wellicht nooit animatiefilm 
bestaan. Voor hen organiseert Anima dus 
ochtend- en middagvoorstellingen voor elke 
leeftijdsgroep, van de allerkleinsten tot de 
groten. En daarnaast zijn er voor hen tal van 
randactiviteiten.

Vanaf 3-4 jaar
DE GROTE KAASRACE (SOLAN OG LUDVIG:  
HERFRA TIL FLÅKLYPA), Rasmus A. Sivertsen, Noorwegen 2016, 
1u18 – FR én NL versie.

Opus twee in de avonturen van de beroemde Noorse helden 

Solan & Ludwig. Solan de ekster verwedt Fjodors huis in een 

weddenschap met het naburige dorp over wie de legendarische 

kaasrace van Flaklypa gaat winnen.

L’ÉCOLE DES LAPINS (DIE HÄSCHENSCHULE - JAGD NACH 
DEM GOLDENEN EI), Ute von Münchow-Pohl, Allemagne, 2016, 
1h15’ – FR versie.

Het konijntje Max zit opgesloten in een oude school. Samen met 

zijn vriendinnetje, het konijntje Emmy, leert hij de trucjes van de 

Paashaas, daagt hij een gemene vossenfamilie uit en ontdekt hij 

de waarde van vriendschap. Van de maker van Der kleine Rabe 

Socke en Der kleine Rabe Socke 2 : Das große Rennen..

KIWI & STRIT, 
Esben Toft Jacobsen, Denemarken 2016, 40’  – Zonder dialogen

Kiwi en Strit zijn twee schattige pluizige monstertjes die in 

het bos wonen. Onze helden zijn heel verschillend: de ene is 

onhandig terwijl de andere alles altijd onder controle heeft. Maar 

zij zijn twee handen op één buik. Van de maker van De geweldige 

beer en De verenkoning.

MOLLY MONSTER, Ted Sieger, Michael Ekblad, Matthias Bruhn, 
Duitsland/Zwitserland/Zweden/USA 2015, 1u12’ – FR versie.

Het monstertje Molly krijgt een broertje of een zusje. Haar ouders 

brengen haar bij haar gekke ooms en vertrekken dan naar het 

broedeiland om het nieuwe ei uit te broeden. Maar zij vergeten 

het mutsje dat Molly voor de baby gebreid had. Dus besluit zij 

hen achterna te gaan.

MANNETJE TAK EN ANDERE VERHAALTJES, diverse 
filmmakers, Italië/Rusland/UK 2013-2015, 40’ – FR én NL versie.

Een programma van verschillende kortfilms voor de kleintjes, 

waaronder Mannetje Tak, een verhaal over een wandelende tak 

die op weg naar huis, door een speelse hond worde meegenomen 

en steeds verder van huis geraakt.... Van de studio die ook The 

Gruffalo en Stap maar op mijn bezemsteel maakte.

BEESTENFEEST, 
diverse filmmakers 2015-2016, 48’ – Zonder dialogen

Een programma met negen kortfilms in internationale competitie. 

Negen korte verhalen waarin de dieren koning zijn, afkomstig 

van Rusland tot Duitsland via Zwitserland en Frankrijk!

NIEUWE AVONTUREN VAN BUURMAN EN BUURMAN, 
Marek Benes, Tsjechië 2016, 40’ – Zonder dialogen

Het beroemde duo klussers is terug met een pakket nieuwe 

uitvindingen die het dagelijks leven aangenamer moeten maken.

RINTJE, Steven De Beul, Ben Tesseur, 
België/Nederland 2016, 45’ – NL versie

De avonturen van het hondje Rintje, geesteskind van de Nederlander 

Sieb Posthuma, werden bewerkt tot een serie die uitgezonden werd 

op Ketnet. De charmante en schattige poppetjes werden beeld-

per-beeld geanimeerd door de Mechelse studio Beast Animation.

2. KINDEREN EN JONGEREN
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https://www.youtube.com/watch?v=Y0RXTmCKPEc
https://www.youtube.com/watch?v=Y0RXTmCKPEc
mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjZsKU2pbA_8?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=2KOVPiluSOk
http://
http://
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Vanaf 5-6 jaar
BALLERINA, Eric Summer, Eric Warin, Frankrijk / Canada 2016, 
1u25’ – FR én NL versie

Félicie droomt maar van één ding: een ster van het ballet worden ! 

Door een gelukkig toeval geraakt zij binnen in de prestigieuze 

balletschool van de Opéra de Paris. Maar om haar droom te 

verwezenlijken moet zij een genadeloze concurrentiestrijd 

aangaan.

VAIANA (MOANA), 
John Musker en Ron Clements, USA 2016, 1u47’ - FR versie

De nieuwste Disney vertelt het avontuur van een dapper meisje 

dat een gewaagde tocht onderneemt om de zoektocht van 

haar voorouders tot een goed einde te brengen en haar volk 

te redden. Op haar tocht maakt zij kennis met de halfgod Maui. 

Samen beleven zij een reis vol actie, onverwachte ontmoetingen 

en beproevingen...

LA GUERRE DES TUQUES, Jean-François Pouliot en 
François Brisson, Canada 2015, 1u23’ – FR versie

Animatieversie van André Melançons live action film La Guerre 

des tuques uit 1984, een van de grootste successen van de 

Québecaanse cinema: in een dorp vormen de kinderen twee 

ploegen voor een sneeuwballengevecht. Een van de groepen 

bouwt een sneeuwburcht. De andere groep zal de vesting 

proberen te veroveren…

THE LEGO BATMAN MOVIE, 
Chris McKay, USA 2017, 1u30’ – FR en NL versie

Na de gebeurtenissen in The Lego Movie, krijgt Batman, de 

zelfverklaarde leider van de groep, dan toch een eigen avontuur.

RACE NAAR DE MAAN (ATRAPA LA BANDERA), 
Enrique Gato Borregàn, Spanje 2015, 1u36’ – FR en NL versie

Een tienjarige jongen trekt erop uit om de plannen van een 

excentrieke miljardair te dwarsbomen en de maan te redden! Dit 

is de tweede langspeler van Enrique Gato. Met zijn eerste, Ted 

en de schat van de mummie won hij in 2012 de Goya (nationale 

filmprijs Spanje) voor de beste revelatie en de Gaudi (nationale 

filmprijs Catalonië) voor de beste animatiefilm.

 
PANIQUE TOUS COURTS, 
Vincent Patar en Stéphane Aubier, België 2016, 42’ – FR versie

De avonturen van het in België mythische trio Cowboy, Indiaan en 

Paard hebben menig kind en hun ouders dubbel doen liggen van 

het lachen. Op het programma staan 4 episodes, waaronder Le 

Bruit du Gris en La Rentrée des Classes, in nationale competitie.

SING, Garth Jennings, USA 2016, 1u48 – FR en NL versie

De nieuwste film van de Illumination Entertainment Studios 

(Verschrikkelijke Ikke, De Minions, Huisdiergeheimen…), In Sing 

nemen dieren deel aan een zangwedstrijd. De winnaar krijgt een 

wel héél verrassende prijs !

DE WIND IN HET RIET, 
diverse filmmakers, België/Frankrijk 2017, 1u05’ – FR en NL versie

Vijf korte animatiefilms met als thema vrijheid. Twee films - De 

Eenhoorn en De wind in het riet – nemen deel aan de nationale 

competitie.

WALLACE & GROMIT : LES INVENTURIERS, 
UK 1990-1993, 54’ – FR versie

In de twee eerste korte films van Nick Park (Aardman Studio), 

A Grand Day Out (1989) en The Wrong Trousers (1993) maken 

we kennis met de doodgewone maar vindingrijke Engelsman 

Wallace en het viervoetige genie Gromit.

Vanaf 7 jaar
KUBO EN HET MAGISCHE HARNAS (KUBO AND THE TWO 
STRINGS), Travis Knight, USA 2015, 1u42’ – FR en NL versie

De jonge Kubo zorgt voor zijn moeder. Maar zijn leven wordt 

grondig verstoord als hij op een avond buiten blijft en een 

mythische geest uit zijn verleden oproept. Deze avonturenfilm 

in stop motion is, na Coraline, ParaNorman en The Boxtrolls, het 

vierde juweeltje van de LAIKA studio's.

MIJN NAAM IS COURGETTE, Claude Barras, Frankrijk/
Zwitserland 2016, 1u06’ – FR en NL versie

Deze film, een heus titanenwerk en een juweel van beeld-per-

beeld animatie, werd unaniem bejubeld door de pers en werd 

op het Internationaal Festival van de Animatiefilm van Annecy 

2016 bekroond met de Cristal voor de beste langspeelfilm en de 

publieksprijs.

RICHARD THE STORK, Toby Genkel en Reza Memari, 
Luxemburg/België/Duitsland/Noorwegen/USA 2017, 1u03’ – 
ENG versie – tweet.ond.

De kleine mus Richard wordt geadopteerd door een 

ooievaarfamilie. Als zij vertrekken om de winter in Afrika door te 

brengen, besluit Richard met hen mee te vliegen. Hij krijgt daarbij 

het gezelschap van een uil en een parkiet. Aan deze film werd 

meegewerkt door de Belgische studio Walking The Dog.

Naast de talrijke filmvoorstellingen kunnen kinderen tussen  

5 en 12 deelnemen aan gratis initiatieworkshops animatie van 

Zorobabel. Alles draait dit jaar om “vormen en kleuren”. 

De Brusselse animatiestudio L’Enclume verzorgt een stage van 

één week rond het thema psychedelica. Het is een stage voor 

jongeren vanaf 12 jaar die samen een animatiefilm zullen maken. 

Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt!

Verder zijn er voor de kinderen nog een aantal randactiviteiten: 

het is carnaval dus zal een schminkster op bepaalde dagen 

op het festival aanwezig zijn; festivalpartner Ouftivi heeft een 

stand waar allerhande verrassingen voor de kinderen wachten 

en natuurlijk kan Anima ook niet zonder pannenkoeken  ! De 

smulpapen kunnen alle dagen aanschuiven.

Ga voor alle praktische info 

naar de KIDS-pagina’s van onze website.
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https://www.youtube.com/watch?v=AZUN8mVObhA
https://www.youtube.com/watch?v=URbMXI40lu8
https://www.youtube.com/watch?v=WH5O6bCPAnc
https://www.youtube.com/watch?v=lcfbbbGjbpQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZhydBAsJIsg
mailto:https://vimeo.com/200334040?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=_ljpkcc0oC0
https://www.youtube.com/watch?v=_ljpkcc0oC0
https://www.youtube.com/watch?v=DQjybA0657U&t=9s
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Elk jaar speurt Anima nieuwe horizonten af, op 
zoek naar nieuwe tendenzen. Dit jaar verwelkomt 
Anima twee zonovergoten landen: Portugal en 
Italië.   Daarnaast plaatsen we ook het werk van 
een grote naam uit de Franse animatiefilm voor 
het voetlicht: Jean-François Laguionie.

BLUE NOTES UIT PORTUGAL

Wij brengen dit jaar hulde aan de Portugese animatiefilm met 

twee kortfilmprogramma’s  : het eerste is gewijd aan de grote 

namen van de Portugese animatiefilm - Regina Pessoa, José 

Miguel Ribeiro, Abi Feijo… -, het tweede biedt een keuze uit werk 

van opkomend talent.

ITALIAN MOODS

Wij rollen de rode loper uit voor de Italiaanse animatiefilm! Het 

Italiaanse schiereiland beleeft een geweldige bloei van verbazend 

virtuoze creativiteit. In twee kortfilmprogramma’s heeft Anima 

geprobeerd hier een idee van te geven : Gusto Italiano, met films 

van professionelen, en een focus op eindwerken van studenten 

animatie van de Turijnse filmschool Centro Sperimentale di 

Cinématografia. Daarnaast is er de lezing Italian Stop Motion 

Wizards, over het werk van Virgilio Villoresi en Donato Di Carlo 

van de studio Dadomani. Een andere lezing gaat in op het werk 

va de Napolitaanse studio MAD Entertainment en hun volgende 

langspeelfilm Cinderella the Cat. En op woensdag 1 maart doet 

de Florentijnse DJ Coqò ons allemaal swingen op Italiaanse 

retro-liedjes.

JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

De Franse animatiegrootmeester Jean-François Laguionie 

maakte zijn eerste korte animatiefilms onder de vleugels van Paul 

Grimault. Zij oogstten stuk voor stuk succes op festivals, tot en 

met een Palme d’Or op het Festival van Cannes voor La Traversée 

de l’Atlantique à la rame in 1978. Laguionie maakte sedertdien 

verscheidene langspeelfilms in zijn eigen studio, “La Fabrique”. 

Zijn recentste, hoogst persoonlijke film Louise en Hiver opent 

dit jaar het festival. Anima maakt van de gelegenheid gebruik 

om enkele van zijn kortfilms te vertonen in het programma  

Les Songes de Jean-François Laguionie. Er is ook de 

documentaire Le Rêveur éveillé over leven en werk van deze 

uitzonderlijke animatiefilmer.

Cinematek, al een hele tijd trouwe festivalpartner, organiseert 

een retrospectieve van zijn langspeelfilms: Gwen, ou le livre de 

sable, Le Château des Singes, L’Ile de Black Mor en Le Tableau.

3. FOCUS
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Terwijl de animatiefilms elkaar in de filmzalen 
opvolgen, vinden simultaan - ook in Flagey -  
tal van lezingen plaats in het kader van 
Futuranima, de dagen voor de professionelen. 
Een uitgelezen gelegenheid om te luisteren 
naar filmmakers, auteurs, producenten die 
komen praten over hun werk en hun passie 
voor dat werk.

PROMOTIE EN DISTRIBUTIE 
VAN EEN KORTE ANIMATIEFILM

Tijdens dit panelgesprek wordt ingegaan op de vraag wat je nodig 

hebt om je productie(s) op de best mogelijke manier aan de man 

te brengen. Het gesprek wordt gevoerd door Annick Teninge, 

directrice van de Franse school La Poudrière, Anne-Françoise 

Reynders van het Belgische Agence du court métrage en Arnaud 

Demuynck, producent bij La Boîte,… Productions.

FOCUS ON CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

Het Turijnse Centro Sperimentale di Cinematografia is een van de 

oudste filmscholen van Europa (1935). Sedert 2001 organiseert het 

Centro ook een opleiding animatiefilm en levert het elk jaar beloftevol 

jong talent af. De coördinator van de afdeling animatie, Chiara Magri, 

komt de school voorstellen en toont een selectie studentenfilms.

ITALIAN STOP MOTION WIZARDS

Een gesprek met twee Milanesen die vandaag sterk in de kijker lopen : 

de onafhankelijke filmmaker Virgilio Villoresi en Donato Di Carlo van 

studio Dadomani. Allebei zijn zij ongelooflijk creatief, en allebei zijn zij 

meesters in de beeld-per-beeld animatie, zoals overduidelijk blijkt uit 

hun reclamespots en muziekvideo’s.

4. DE DAGEN VOOR 
DE PROFESSIONELEN :

Het Turijnse Centro Sperimentale di Cinematografia is een van de 

oudste filmscholen van Europa (1935). Sedert 2001 organiseert het 

Centro ook een opleiding animatiefilm en levert het elk jaar beloftevol 

jong talent af. De coördinator van de afdeling animatie, Chiara Magri, 

komt de school voorstellen en toont een selectie studentenfilms.

ITALIAN STOP MOTION WIZARDS

Een gesprek met twee Milanesen die vandaag sterk in de kijker lopen : 

de onafhankelijke filmmaker Virgilio Villoresi en Donato Di Carlo van 

studio Dadomani. Allebei zijn zij ongelooflijk creatief, en allebei zijn zij 

meesters in de beeld-per-beeld animatie, zoals overduidelijk blijkt uit 

hun reclamespots en muziekvideo’s.

FUTURANIMA
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MAKING OF CINDERELLA THE CAT

De Napolitaanse studio Mad Entertainment – die zich al deed 

opmerken met L’Arte della felicita van Alessandro Rak – werkt op dit 

ogenblik aan een nieuwe langspeelfilm: Cinderella The Cat (La Gatta 

Cenerentola) een project geleid door Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, 

Alessandro Rak en Dario Sansone, en gedeeltelijk gefinancierd met 

crowdfunding. Producent Carlo Stella en regisseur Ivan Cappiello 

komen er op Anima een en ander over vertellen.

MAKING OF LE GRAND MÉCHANT RENARD

Didier Brunner (producent bij Folivari), Patrick Imbert (filmmaker) en 

Benjamin Renner (filmmaker en stripauteur) komen praten over het 

ontwikkelingsproces van Le Grand Méchant Renard et autres contes, 

een bewerking van de gelijknamige strip getekend en geschreven 

door Benjamin Renner (La Queue de la Souris, Ernest et Célestine).

MAKING OF ZOMBILLENIUM

Er wordt ook halsreikend uitgekeken naar een andere stripbewerking: 

die van Zombillenium, de driedelige stripserie van Arthur de Pins die 

tot een langspeelfilm bewerkt wordt. Arthur de Pins komt zelf praten 

over de verschillende stadia in de productie en gaat uitvoeriger in op 

zijn film, die in de herfst van 2017 in de zalen verwacht wordt.

MEETING MARK SHAPIRO, STUDIO LAIKA

Mark Shapiro is Communications Manager bij de Amerikaanse 

studio LAIKA, die gespecialiseerd is in beeld-per-beeld 

animatie. Mark Shapiro komt naar Anima als lid van jury voor 

de internationale competitie. Hij maakt van de gelegenheid 

gebruik om over de studio te praten en een tip van de sluier te 

lichten over een paar van haar geheimen.

MEETING MIRAI MIZUE

Hij komt speciaal voor de gelegenheid over van Japan: onafhankelijk 

filmmaker Mirai Mizue komt praten over zijn – heerlijk abstracte 

en hypnotische - stijl, die in elke film weer anders is (Jam, Tatamp, 

Modern N°2, And And, ...tot en met zijn recentste Age of Obscure). Hij 

zal ook optreden tijdens een VJ-ing op de Animeernacht.

MEETING THOMAS ROLLUS, UBISOFT

Thomas Rollus studeerde digitale kunst aan Saint-Luc (Brussel) 

en werkt vandaag als artistiek directeur bij Ubisoft, een van de 

marktleiders in videogames. Hij komt vanuit zijn kantoor in Montreal 

overgevlogen om tijdens Anima terug te blikken op het door hem 

afgelegde parcours. 

AUTEURS EN STUDIO’S PITCHEN

Dit jaar voorzien wij een pitchingsessie van een hele dag voor 

Belgische animatiefilmers. ’s Ochtends kunnen auteurs/illustrators 

potentiële partners overhalen om mee in hun project te stappen. Na 

de middag krijgen animatiestudio’s van onder en boven de taalgrens 

gelegenheid om te komen praten over hun projecten uit het verleden, 

van het heden en voor de toekomst.

PERFORMANCE PLUGGED/UNPLUGGED

Wees getuige van een live performance, dit tot stand komt in 

samenwerking met de SACD en Camera ETC. :

Plugged : live creatie van een animatie door zes auteurs

Unplugged : zes auteurs presenteren fragmenten van animatiefilms 

in traditionele technieken. 

Een mooie manier om zicht te krijgen op de wereld van filmmakers 

en het materiële aspect van de werken. Maar er wordt ook een lange 

neus naar het virtuele gezet. Welkom in de « echte » realiteit!

EEN AVOND MET LA JEUNE FILLE SANS MAINS

Na de voorstelling van La Jeune Fille sans mains volgt een gesprek 

met de Franse regisseur Sébastien Laudenbach over zijn eerste 

langspeelfilm.

THE LONGING OF MICHAEL DUDOK DE WIT

Deze documentaire volgt de befaamde Nederlandse animatiefilmer 

Michael Dudok de Wit tijdens de intensieve werkzaamheden aan 

zijn film The Red Turtle, de eerste internationale coproductie van de 

legendarische Ghibli Studio.

VR, VIRTUAL REALITY : 
HOW TO PRODUCE AN ANIMATED VR FILM ?

Het Europe Creative MEDIA Programme, dat projecten en opleiding 

voor Virtuele Realiteit ondersteunt, de Vlaamse en Waals-Brusselse 

Desks Europe Creative organiseren een rondetafel waar professionals 

uit de sector bijeenkomen  om ervaringen in de creatie en productie 

van animatiefilms voor VR uit te wisselen. De Britse filmmaker Felix 

Massie (In the Air Is Christopher Gray, Rain or Shine…) is een van de 

sprekers op deze bijeenkomst.

WEBCREATIE #6 – SPECIAL BOEK EN VR : CONNECT !

De webcreatie meetings, die georganiseerd worden door de cel 

scenario/ontwikkeling van het Huis van de Auteurs en PILEn, hebben 

de bedoeling professionelen in het domein van nieuwe media op 

geregelde basis samen te brengen voor het uitwisselen van kennis 

en informatie, het opzetten van samenwerkingsverbanden en het 

bevorderen van de zichtbaarheid van de werken. Deze zesde editie 

concentreert zich op de verbanden tussen webcreatie, games, boek 

en virtuele realiteit.

WRITING THE ANIMATED IMAGE, 
PIANO MET KASPAR JANCIS

Tijdens deze sessie, die georganiseerd wordt in samenwerking 

met ASA (Association des Scénaristes de l’Audiovisuel), wordt een 

scenario voor een animatiefilm ter plaatse met de auteur ontleed om 

de verhaalstructuur beter te begrijpen. De keuze voor deze oefening 

viel op de Estlander Kaspar Jancis met zijn recentste kortfilm Piano 

(in competitie op Anima).
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MASTERCLASS VISUAL STORYTELLING

Scenarist-filmmaker Jericca Cleland leerde de knepen van het 

vak bij Pixar, waar zij werkte voor de allergrootsten, onder wie 

John Lasseter himself  ! Zij was opnameleider en chef camera 

voor mythische films als Finding Nemo en Toy Story 2. Zij 

leverde ook bijdragen tot Arthur Christmas (Sony/Aardman) 

en recent nog voor Ballerina (L’Atelier Animation). Cleland 

coregisseerde bovendien Ratchet & Clank, dat gebaseerd was 

op een videogame. Zij gaf voorts lezingen in tal van studio’s en 

filmscholen overal ter wereld. Op dit ogenblik is zij bezig met het 

schrijven en regisseren van een lange animatiefilm met Nørlum 

(coproducenten van Song of the Sea, Tout en haut du Monde). 

Tijdens haar masterclass legt Jericca uit in welke mate beelden 

de kracht hebben om een verhaal op te bouwen en welke 

technieken voor een visuele structuur je kunt toepassen om het 

filmverhaal te ondersteunen.
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5.  EVENEMENTEN

DE MAPPINGS VAN FILIP STERCKX EN ANTOON 
VERBEECK

Filip Sterckx is een filmmaker, Antoon Verbeeck is galerijhouder. 

Samen startten zij het collectief Skullmapping. Zij maken gebruik 

van motion capture en mapping voor ludieke en erg poëtische 

visuele installaties. Anima stelt twee van hun werken tentoon: Le 

Petit Chef (Skullmapping) en My Orca (Filip Sterckx).

FRANCS COLLEURS

Francs Colleurs is een project met stickers van het Franse 

collectief 9e Concept, dat bestaat uit een aantal kunstenaars 

die werken rond één welbepaalde vorm: de druppel. Elke 

kunstenaar ontwikkelt een visueel ontwerp voor elke sticker. 

En die druppels vormen samen echte tableau’s, die tot leven 

komen dank zij een app waarmee je de afbeeldingen kunt 

bekijken in toegevoegde realiteit. De app is beschikbaar op de 

Apple Store en Google Play.

DE ANIMEERNACHT

Het jaarlijkse topevenement van het festival, de Animeernacht, 

is een drieluik dat duurt van 21u30 tot in de vroege uurtjes. 

Het programma bestaat uit pikante, grappige, foute, politiek 

incorrecte films in een feestelijke en plezante sfeer. Dit jaar is de 

Animeernacht psychedelisch getint. Tussen de filmvoorstellingen 

door krijgen we van de Japanse regisseur Mirai Mizue, bekend 

om zijn abstracte en kleurrijke animatie, en het Belgisch collectief 

Meakusma een spetterende VJ-ing!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCE, BRUSSELS VIRTUAL REALITY FESTIVAL

Anima slaat voor het eerst de handen ineen met Cinéma 

Galeries voor de tweede editie van EXPERIENCE, Brussels 

Virtual Reality Festival. De organisatoren stelden een 

selectie animatiefilms in VR samen. Verhalen en werelden 

waarin de toeschouwer totaal wordt ondergedompeld, een 

buitengewone ervaring die je ten minste één keer moet 

meemaken.

Naast de vertoningen van kortfilms en langspeelfilms en de verschillende conferenties, 
vinden er op het festival ook enkele speciale voorstellingen plaats. Hieronder vindt u een 
overzicht van deze niet te missen evenementen.
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CARTOON D’OR

De Cartoon d’or is een prijs die wordt uitgereikt aan de beste 

Europese korte animatiefilm van het jaar. De winnaar wordt 

aangeduid door een jury van professionelen die een keuze moeten 

maken uit de films die bekroond werden op de belangrijkste 

Europese animatiefilmfestivals, waaronder Anima. De prijs wordt 

toegekend door CARTOON, de Europese vereniging voor de 

animatiefilm, met de steun van het MEDIA Creative Europe 

programma. Op het programma: de vijf genomineerde films voor 

de Cartoon d’Or 2016, waaronder de winnaar: Yul et le serpent van 

Gabriel Harel.

SLOTCEREMONIE

Altijd een wat spannend moment : de bekendmaking van de 

gelukkige winnaars van de prijzen voor 2017. Na de proclamatie 

volgt dan de slotfilm : Ethel & Ernest van Roger Mainwood, die de 

film zelf zal inleiden.

PALMARES

Na de slotceremonie worden de bekroonde films allemaal nog 

eens een keer vertoond. The very best of Anima 2017!

SLOTAVOND

Het collectief V-H-S (Visuel Hors Service) zorgt voor de nodige 

ambiance tijdens de slotavond van het festival. Dit trio, bestaande 

uit drie jonge Luikenaars Vincent Evrard, Harold Hémon en Simon 

Medard, zijn dol op het recycleren van en een nieuw gebruik geven 

aan oude apparaten, anonieme diapositieven en archiefbeelden. 

Zij blazen dat materiaal nieuw leven in via live animatie. En dat 

doen zij, tot ons groot plezier, op de muziek van Psoman.
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RÉMI DURIN (BE)

Na zijn master animatiefilm aan het 

Brusselse La Cambre sloeg Rémi 

Durin de handen ineen met drie 

ex-studiegenoten. Samen richtten 

zij l’Enclume op, aanvankelijk een 

kunstenaarscollectief, sinds 2013 een 

animatiestudio, met producties als Le 

Parfum de la carotte (2013) en La Licorne (2016). Sinds 2009 

doceert Rémi Durin aan de Haute École Albert Jacquard 

(HEAJ) in Namen.

ANNETTE SCHINDLER (CH)

Annette Schindler maakte 

naam als directeur, initiator en 

medeoprichter van diverse Zwitserse 

en internationale instellingen en 

festivals. Op dit ogenblik is zij 

algemeen directeur van Fantoche, 

het internationaal festival van de 

animatiefilm van Baden. In haar uiteenlopende activiteiten 

bouwde zij een uitgebreid netwerk uit in artistieke middens 

en in de wereld van de animatiefilm. 

MARK SHAPIRO (USA)

De veelzijdige marketing- en 

communicatiecarrière van Mark 

Shapiro overspant de vier hoeken van 

de USA in publiciteit, public relations 

en filmproductie. In 2007 komt hij 

bij LAIKA, waar hij sedertdien de 

merkstrategie van het bedrijf leidt, 

terwijl hij actief meewerkt aan de langspeelfilms van de 

studio. Mark Shapiro behaalde het diploma Arts aan de 

universiteit van Colorado Springs

6. JURY’S EN PRIJZEN
De jury voor de international competitie is dit jaar samengesteld uit :

Zij delen volgende prijzen uit:
 Grand Prix Anima 2017 voor de beste korte animatiefilm, 

aangeboden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(2500H)

 Speciale Prijs van de Jury, categorie kortfilms

 Prijs voor beste kortfilm, categorie studentenfilms 

Prijs toegekend door de 
jongerenjury van 
« Ceci n’est pas un Buzz » :
 Prijs voor de beste kortfilm, categorie kinderfilms

Publieksprijzen -  
internationale competitie:
 Publieksprijs voor beste langspeelfilm, met de steun van 

FedEx (FedEx verzendingen voor een waarde van 2.500H)

 Publieksprijs voor beste langspeelfilm voor kinderen

 Publieksprijs voor beste kortfilm

 Publieksprijs voor beste kortfilm, categorie kinderfilms

 Publieksprijs voor beste kortfilm van de Animeernacht

Prijzen uitgereikt 
door onze partners:
BeTV Prijs voor beste langspeelfilm 

(5.000H voor de aankoop van uitzendrechten)

Prijs van de Creatieve Revelatie 

(2.500H aangeboden door het Cultereel Centrum van Korea)

Prijs filmkritiek voor beste kortfilm 

(toegekend door de jury van UPCB/UBFP en UCC/UFK : 

Ive Stevenheydens, Thierry Van Wayenbergh, Johannes 

De Breuker.)



17ANIMA 2017

JEROEN JASPAERT (BE)

Jeroen Jaspaert genoot een opleiding 

2D-animatie aan de Media and Design 

Academy in Genk en aan het Saint 

Martins College of Art and Design 

in Londen, waar hij sedert 2001 ook 

werkt. Na talrijke reclamespots wijdde 

hij zich in 2012 aan fictie met de serie 

Bing en de kortfilm Stick Man, die allebei internationaal goed 

scoorden. Op dit ogenblik bouwt hij zijn carrière verder uit 

met scenario’s en films bij Magic Light Pictures.

CHRISTINE POLIS (BE)

Nadat zij afstudeerde aan de ENSAV-

La Cambre in Brussel ,  werkte 

Christine Polis meer dan vijftien jaar 

mee aan Europese beeld-per-beeld 

animatiefilms (Ma vie de Courgette, 

Panique au Village, Sunday Drive, 

Les Pécheresses,…). Zij werkte als 

animator, rekwisiteur, decorateur en rigger, maar vooral in 

het onderhoud en de constructie van poppen. 

Op dit ogenblik maakt zij deel uit van het team dat de poppen 

voor de nieuwe langspeelfilm van Wes Anderson verzorgt.

LIGIA SOARE (RO)

Ligia werkt al sinds meer dan tien 

jaar als programmator en coördinator 

van festivals. Zij is stichtend lid van 

Anim’est, het internationaal festival 

van de animatiefilm van Boekarest. 

Ligia is ook actief in de promotie van 

de Roemeense korte animatiefilm op 

de Europese filmmarkten. Voorts verzorgt zij vertalingen 

van films en scenario’s voor culturele instellingen, 

producenten en distributeurs

De jury voor de nationale competitie bestaat uit :

Prijzen toegekend door de jury 
van de nationale competitie
 Prijs voor beste Belgische kortfilm, aangeboden door 

Sabam (2.500H)

 Grand Prix voor de beste kortfilm van de Federatie 

Wallonië-Brussel (2500H)

 Auteursprijs aangeboden door de SACD (2.500H)

Prijzen Prix uitgereikt 
door de partners :
 BeTV Prijs (aankoop uitzendrechten)

 RTBF-La Trois-prijs (aankoop uitzendrechten)

 Cinergieprijs (Elektronisch persdossier)
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7. FESTIVALGASTEN

Langspeelfilms:
JEAN- FRANÇOIS LAGUIONIE (FR) 

Regisseur van Louise en Hiver

SÉBASTIEN LAUDENBACH (FR) 

Regisseur van La Jeune Fille sans mains

ROGER MAINWOOD (UK) 

Regisseur van Ethel & Ernest

TARO MAKI (J), 

Producent (Genco) van In This Corner of the World 

Kortfilms :
JAC CLINCH (UK)

Regisseur van The Alan Dimension 

 Best of Shorts 5

KASPAR JANCIS (EE),

Regisseur van Piano 

 Best of Shorts 3

ANETE MELECE (CH)

Regisseur van Analysis Paralysis 

 Best of Shorts 4

JONAS ODELL (SE),

Regisseur van Jag var en vinnare 

 Best of Shorts 7

JOANNA RYTEL (SE)

Regisseur van Moms on Fire 

 Animeernacht

JELLE VAN MEERENDONK (NL)

Regisseur van What Else  

 Best of Shorts 6

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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Futuranima :
ANNICK TENINGE (FR), directrice (La Poudrière)

 Promotie en distributie van een korte animatiefilm

ARNAUD DEMUYNCK (FR), producent (La Boîte…Productions)

 Promotie en distributie van een korte animatiefilm

CHIARA MAGRI (IT), coordinator Centro Sperimentale di Cinematografia

 Focus on Centro Sperimentale di Cinematografia

DONATO DI CARLO (IT), regisseur (Dadomani Studios)

 Italian stop motion wizards

VIRGILLIO VILLORESI (IT), regisseur

 Italian Stop Motion Wizards

CARLO STELLA (IT), productent (MAD Entertainment)

Making of Cinderella The Cat

IVAN CAPPIELLO (IT), regisseur

Making of Cinderella The Cat

BENJAMIN RENNER (FR), regisseur

Making of Le Grand Méchant Renard

PATRICK IMBERT (FR), regisseur

Making of Le Grand Méchant Renard

DIDIER BRUNNER (FR), producent (Folivari)

Making of Le Grand Méchant Renard

ARTHUR DE PINS (FR), regisseur

Making of Zombillenium

JERICCA CLELAND (USA), scenarioschrijver en regisseur

Masterclass Visual Storytelling

MARK SHAPIRO (USA), communication manager (LAIKA)

Meeting Mark Shapiro, studios LAIKA

MIRAI MIZUE (J), regisseur

Meeting Mirai Mizue / VJ-ing Animeernarcht

THOMAS ROLLUS (BE), artistiek directeur (Ubisoft)

Meeting Thomas Rollus, Ubisoft

FELIX MASSIE (UK), regisseur

 VR, Virtual Reality : How to produce an animated VR film ?

LUKE YOUNGMAN (UK), producent (Nexus)

 VR, Virtual Reality : How to produce an animated VR film ?
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Anima bijwonen is veel meer dan alleen maar naar een film komen kijken. 
Er zijn immers een heleboel randactiviteiten voor jong en oud.

8.  RANDACTIVITEITEN

WORKSHOPS VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderen tussen 5 en 12 kunnen dagelijks deelnemen aan 

initiatieworkshops animatie, die geleid worden door het 

professionele team van Zorobabel. Dit jaar kunnen de kinderen 

experimenteren rond het thema “vormen en kleuren”.

De Brussels animatiestudio L’Enclume verzorgt een stage van 

één week rond het thema psychedelica. De stage is bedoeld 

voor jongeren vanaf 12 jaar, die een hele week aan een 

animatiefilm werken. Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt!

CADAVRE EXQUIS

Animatiemakers die aanwezig zijn op Anima (studenten, 

professionelen, gastens) kunnen de vingers oefenen door onder 

de hoede van animatiestudio l’Enclume mee te werken aan een 

groot ‘Cadavre Exquis’. Het resultaat wordt vertoond tijdens de 

Animeernacht.

CONCERTEN

Het hele festival door zijn op het podium in de hoofdhall van 

Flagey talrijke concerten en optredens gepland. Wij verwachten 

het Statief Trio en hun jazzy muziek, DJ Coqò met zijn selectie 

retro-italia, de psychedelische VJ-ing van Mirai Mizue en zijn 

begeleider van het Belgisch collectief Meakusma, de duivelse 

tonen van de DJ’s van BRUZZ  en de geanimeerde set van het 

collectief V-H-S met muziek door Psoman

CYCLE-IN CINEMA

Anima werkt opnieuw samen met het project Cycle-In 

Cinema van het Duurzaam Wijkcontract Maalbeek voor een 

filmvoorstelling in open lucht… op de fiets  ! Het principe: een 

tiental fietsers trappen om de elektriciteit op te wekken die 

nodig is om de projector te doen draaien. Er zijn fietsen ter 

beschikking, maar u kunt ook met uw eigen fiets komen.

Het festival voorziet ook een schminkhoek waar de kinderen op 

carnaval en tijdens de weekends zich kunnen laten schminken. 

Festivalpartner OUFTivi krijgt een ruimte in het foyer van 

Flagey ter beschikking waar het alle dagen gratis animatie voor 

de kinderen brengt. In de inkomhall is er ook een festivalshop 

gespecialiseerd in animatiefilm, waar een ruime keuze van 

nieuwigheden te koop wordt aangeboden. En natuurlijk zijn er 

de tientallen gereputeerde gasten uit binnen- en buitenland - 

USA, Japan, Canada, Estland, Frankrijk, Italië, UK – die met het 

publiek komen praten over hun film… een echte buitenkans !
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Ath
CINÉMA L’ECRAN

Rue du Gouvernement 1

7800 Ath

068/33 69 99

www.cinemalecran.be

Brussel
CINEMATEK

Kunstberg 

Baron Hortastraat 9

1000 Brussel

02/551 19 00

www.cinematek.be 

CINEMA RITCS

Antoine Dansaertstraat 70

1000 Brussel

www.ritcs.be

Charleroi
QUAI 10

Quai Arthur Rimbaud,10 

6000 Charleroi

071/31 71 47

www.quai10.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
CINÉMA PLAZA-ART

Rue de Nimy, 12

7000 Mons

065/351 544 – 065/ 311 837

www.plaza-art.be 

Namur
CINÉMA CAMEO

Rue des Carmes, 49

5000 Namur

04/222.27.78

www.lecameo.be

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

Andreas Vesaliusstraat 9c

3000 Leuven

016/67 92 40

www.cinemazed.be 

Genk
TBC

9.  DECENTRALISATIE

http://www.cinemalecran.be 
http://www.cinematek.be  
http://www.ritcs.be 
http://www.quai10.be 
http://www.grignoux.be  
http://www.plaza-art.be  
http://www.lecameo.be 
http://www.cinemazuid.be  
http://www.sphinx-cinema.be  
http://www.cinemazed.be  
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10.  PERSINFO
PERSACCREDITATIE 

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 

Op de perspagina van onze website vindt u: 

 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 

 PDF van onze persberichten

VISIEZAAL (STUDIO 3) 

Voor journalisten en gasten wordt tijdens het festival een speciale 

ruimte ingericht. Op eenvoudig verzoek kunnen er films uit de 

selecties geconsulteerd worden. 

Reservatie bij Noémie Meert (noemie@folioscope.be)

INTERVIEWS 

De gastenlijst in dit dossier 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 de komst van gasten en andere 

gebeurtenissen, kan ons volgen op het internet en via de sociale 

netwerken 

WWW.ANIMAFESTIVAL.BE 
f q i y

PERSATTACHES

Karin Vandenrydt 

02/534 41 25 – 0477/73 95 90 

karin@folioscope.be 

Gudrun Burie 

0498/10 10 01 

gudrunburie@telenet.be

Noémie Meert 

02/534 41 25 – 0476/77 04 31 

noemie@folioscope.be

mailto:karin%40folioscope.be?subject=
mailto:noemie%40folioscope.be?subject=
mailto:noemie%40folioscope.be?subject=
WWW.ANIMAFESTIVAL.BE
https://www.facebook.com/Festival-Anima-128750197139328/
https://twitter.com/Anima_festival
https://www.instagram.com/animafestbxl/
https://www.youtube.com/user/animatv2010
mailto:karin%40folioscope.be%20%20?subject=
mailto:gudrunburie%40telenet.be%20?subject=
mailto:noemie%40folioscope.be?subject=
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11.  PRAKTISCHE INFO
TOEGANKELIJK VOOR ROLSTOEL-PATIËNTEN

OPENBAAR VERVOER

  Halte “Flagey”: tram 81

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

PARKING

Parking Indigo (186 pl) onder het Flageyplein

24u op 24 en 7 dagen op 7

Tarief: 2 u: 4,60H – 3 u: 6,80H – 6-24 u: 13H

TOEGANGSPRIJZEN

  Volwassenen (+16): 8H – Reductietarief*: 7H

  Kinderen (-16): 7H – Reductietarief*: 6H

* Reductie voor werklozen, leden van Vif Club, Knack Club, 

Le Soir Club, oKo-sectorpas, Ligue des Familles en De Bond, 

-26, +60. Anima is partner van Paspartoe.

  Experience Festival: zelfde tarieven.

  Minipass voor 5 voorstellingen: 28H.

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. Geldig 

voor het Experience Festival

  Festivalpas: 65H

Een persoonlijk pasje op naam, geldig voor alle voorstellingen, 

conferenties en de Animeernacht. Niet inbegrepen:

Masterclass en Experience Festival.

  Masterclass: 35H - Reductietarief:

Studenten (-26 jaar): 25H

  Animeernacht: 15H

Eenheidstarief. Geen reducties

  Groepsformules (min. 10 pers.):

Animatinees (ochtendvoorstellingen):

4H /persoon, enkel op reservatie.

TICKETVERKOOP

  Online, via de site van Anima.

U ontvangt uw afdrukbare e-tickets per mail.

Geen reductietarief bij online aankoop, reserveringstax: 

+ 0,75H 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.

De reservatie geldt tot 5 minuten voor het officiële 

aanvangsuur van de voorstelling.

Voor wie later komt, kunnen we de toegang niet garanderen.




