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INTRODUCTIE
Ook dit jaar had het selectiecomité van ANIMA keuze te over 

om een staalkaart van de allerbeste recente animatiefilms uit de 

hele wereld samen te stellen.

Op het vlak van de langspeelfilm valt een duidelijke tendens 

waar te nemen naar animatie voor volwassenen. Die films flirten 

met zowat alle filmgenres en snijden dikwijls ook complexe 

maatschappelijke thema’s aan. We zien ook dat ‘live action’ 

filmregisseurs het medium aanwenden, vooral dan in het 

domein van de documentaire.

Ook voor de korte animatiefilm tekent zich een verheugende 

tendens af. Dank zij de doorgezette promotie door festivals van 

doelgroepgerichte programma’s met originele en kwalitatief 

hoogstaande kortfilms, zien we vandaag dat filmdistributeurs 

geregeld kortfilmcompilaties aanbieden die aangepast zijn aan 

specifieke leeftijdsgroepen. En met succes, want er bestaat een 

publiek dat op zoek is naar alternatieven voor de vaak al te 

geformatteerde grote producties.

En er is nog een verheugende tendens: de opkomst van een 

generatie jonge vrouwelijke filmmakers, die zorgt voor een 

diversificatie van onderwerpen, standpunten en invalshoeken in 

de recente animatiefilmproductie.

Kortom : de animatiefilm heeft de wind in de zeilen en de ploeg 

van ANIMA popelt om alle pareltjes die zij dit jaar bijeenraapte, 

aan het publiek voor te stellen!

ANIMA 2018 
IN 12 CIJFERS

1659 : AANTAL FILMS DAT HET SELECTIECOMITÉ 
VAN ANIMA DIT JAAR BEKEEK

325: AANTAL VERTOONDE FILMS

126 : AANTAL KORTFILMS IN NATIONALE EN 
INTERNATIONALE COMPETITIE

9 : AANTAL LANGSPEELFILM IN INTERNATIONALE COMPETITIE

46 000 : VERWACHT AANTAL BEZOEKERS 

1561 : VERWACHT AANTAL BINNENGESPEELDE PANNENKOEKEN 

37 : FESTIVAL IS 36 JAAR OUD EN DIT JAAR IS DUS DE 37E EDITIE!  

42: AANTAL VERTEGENWOORDIGDE LANDEN OP HET FESTIVAL 

15: AANTAL ORIGINELE SCHILDERIJEN TE BEWONDEREN 
IN DE EXPO LOVING VINCENT

103 320: AANTAL PINNEN IN HET SPINAE, 
HET PINSCREEN DAT IN DE KINDERWORKSHOPS GEBRUIKT WORDT  

129: AANTAL VOORSTELLINGEN IN BRUSSEL

23: AANTAL BEVESTIGDE FESTIVALGASTEN

350: AANTAL KINDEREN DAT KAN DEELNEMEN AAN 
DE ANIMATIEWORKSHOPS

VERWACHT AANTAL BINNENGESPEELDE PANNENKOEKEN 

FESTIVAL IS 36 JAAR OUD EN DIT JAAR IS DUS DE 37E EDITIE!  

HET PINSCREEN DAT IN DE KINDERWORKSHOPS GEBRUIKT WORDT  
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1.  OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA
1.1  OPENINGS- EN SLOTFILM

OPENINGSFILM: 
THE BREADWINNER  VAN NORA TWOMEY

De elfjarige Parvana woont met haar familie in de heuvels rond 

Kaboul, dat helemaal verwoest is door de oorlog en de Taliban. 

Haar vader schrijft brieven voor de mensen op de markt om 

aan de kost te komen. Om toch wat soelaas te brengen in deze 

moeilijke dagen vertelt hij fantastische verhaaltjes aan zijn 

familie. Op een dag wordt hij gearresteerd door de Taliban. 

De familie wordt in haar overleving bedreigd, want vrouwen 

mogen niet onbegeleid het huis verlaten om boodschappen te 

doen. Parvana heeft geen andere keuze dan zich als jongen te 

vermommen. Zij wordt de steun en toeverlaat van de familie en 

is vastbesloten haar vader te redden. Er is sinds het verschijnen 

van de gelijknamige roman van Deborah Ellis in 2000 een 

en ander veranderd in Afghanistan. Een van de grootste 

uitdagingen voor de film was dus de historische realiteit van 

het Talibantijdperk weer te geven en de klip van een westers 

etnocentrisme te omzeilen. Daarom werd minutieus historisch, 

literair, muzikaal en visueel onderzoek verricht. De makers 

kregen daarbij de hulp van Angelina Jolie, niet alleen als 

producent, maar ook met bijdragen tot het scenario. Zij kende 

het land immers van binnenuit. Regisseur Nora Twomey was 

eerder scenarist en coregisseur van The Secret of Kells en was 

head of story voor Song of the Sea. Deze film is haar eerste 

soloproject.

Een langspeelfilm van Nora Twomey in een productie Cartoon 

Saloon, Aircraft Pictures en Mélusine Productions, Ierland / 

Canada / Luxemburg, 2017, 1u34’. Orig. Eng versie, NL/FR ond

In aanwezigheid van art director Reza Riahi 

(alleen vrijdag 9 februari).

SLOTFILM : 
THE SHOWER VAN JAE-HUN AHN 

De novelle Sonagi (Rain Shower) van Hwang Sun-Won uit 1952 

wordt beschouwd als een van de grootste meesterwerken in 

de Koreaanse literatuur en wordt vandaag nog steeds door alle 

scholieren van het land gelezen. De Koreanen vinden dat dit 

werk een prachtig beeld geeft van de fijnzinnigheid van hun 

cultuur. So-na-gi vertelt een doodsimpel verhaal dat iedereen 

in zijn puberteit wel heeft meegemaakt: de eerste liefde. 

Maar het is de natuur - het Koreaanse landschap dat picturaal 

verheerlijkt wordt in een ongelooflijk palet van kleuren, een 

verfijnde en subtiele animatie van de natuurlijke decors en 

uiterste precisie van de regisseur - die de gevoelens van de 

adolescente personages op een hoger niveau tilt, en die So-na-

gi een universele dimensie geeft.

Als medeoprichter van de Mediation-with-a-Pencil studio 

maakte Jae-hoon Ahn eerder al enkele opmerkelijke films, 

waaronder de langspeelfilm Green Days - Dinosaur and I.

So-na-gi

Langspeelfilm van Jae-hoon Ahn,  Republiek Korea 

(Zuid-Korea), 2017, 48’

Orig. versie Eng. / Fr. / NL. ond. Vanaf 12 jaar.

In aanwezigheid van Jae-hoon Ahn (onder voorbehoud). 
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1.2  EEN SELECTIE VAN FILMS 
UIT ALLE HOEKEN VAN DE WERELD

OFFICIËLE KORTFILMSELECTIE

De organisatoren van ANIMA maken er een erezaak van hun trouwe festivalpubliek de beste recente 
producties uit  alle hoeken van de wereld voor te schotelen, met oog voor een passend evenwicht tussen 
lokale producties,  Europese films en films uit  andere continenten.

Naast de films en thematische programma’s die wij  hieronder per regio zullen overlopen, stelt  ANIMA 
zoals elk jaar een strenge, geïnspireerde en totaal subjectieve selectie kor tfilms uit  de hele wereld voor 
in verscheidene programma’s.  Het is immers daar dat nieuwe tendensen en nieuwe talenten ri jpen.

DIT IS BELGISCH ! 1,2,3
De Belgen zoals we hen graag hebben: vrijmoedig en recht door zee 

-  soms tot op het randje van het vrijpostige – genereus, bescheiden 

en veel zin voor humor. Die « Belgian Touch »  is te vinden in drie 

kortfilmprogramma’s, waarvan twee in competitie, met films van 

professionelen en van studenten.

 België : 29

BEST OF SHORTS 1,2,3,4
Internationale competitie voor films van professionelen.

Op ontdekking gaan in de bonte waaier van technieken, benaderingen 

en mogelijkheden in de wereldproductie, is een tocht vol verrassingen. 

En emotie en betovering zijn nooit veraf! Vier kortfilmprogramma’s - 

Best of short 1 tot 4 – met films in competitie die een beeld geven 

van de professionele productie van het voorbije jaar. Een jaargang vol 

inventiviteit en lef.

BEST OF SHORTS 5,6 
Internationale competitie voor films van studenten

Zij hebben net dat ietsje meer, een gave om te vertellen, het talent 

om in groep te werken, om door te zetten. Het festival heeft hun film 

opgepikt, de ene voor zijn originaliteit, de andere voor zijn humor, 

maturiteit of zin voor detail. De programma’s Best of shorts 5 et 6 

bieden een staalkaart van de jonge generatie.

BEST OF SHORTS 7,8
De selectie internationale kortfilms zou niet volledig zijn zonder 

de programma’s Best of shorts 7, bestaande uit documentaires en 

getuigenissen, een genre dat op dit moment zeer in trek is, en Best 

of shorts 8 - aka «Watch and Dance» – met nieuwe geanimeerde 

reclamespots en clips.

KORTFILMS VOOR KINDEREN, IN COMPETITIE

(KIDS 3+) VROLIJKE SNUITERS een programma  van negen 

kortfilms (FR, DE, CH, EE, RU, 40’)

Negen grappige of poëtische, schattige en vertederende kleine filmpjes 

voor de allerkleinsten. Leuke verhaaltjes over dieren – piepklein, zoals 

de mier, of reusachtig, zoals de walvis - en… een klein mannetje in zak 

van een vest, verloren in de grote stad. Dit mooie volkje is echter van 

geen kleintje vervaard en gaat geen groot avontuur uit de weg...

(KIDS 4+) WIJ GAAN OP BERENJACHT een programma van 

zes kortfilms (1u)

Stan, Katie, Rosie, Max, een naamloze baby en Rufus de hond 

vertrekken op avontuur: zij gaan op zoek naar een beer, een heel 

grote, dikke beer. Deze door en door Britse film is een bewerking 

van het beroemde geïllustreerde boek van Michael Rosen en Helen 

Oxenbury.  Op het programma staan nog zes andere korte films uit 

het pakket films voor jongeren. Tijdens Anima rust op de kinderen de 

zware taak de beste film uit te kiezen.

 Afrika: 1
 Australië: 3 
 Noord-Amerika: 20
 Zuid-Amerika: 4
 Azië: 4
 Europa: 103
 Midden-Oosten: 7

1.2.1 BELGIË
(KIDS 8+) ZOOKS 

Langspeelfilm van Dimitri en Kristoff Leue met, o.a., Matteo 

Simoni en Frank Focketyn .(B, 2017, 90') NL versie, Eng. ond

In de wereld waarin Robin leeft, wordt de natuur beschouwd als de 

grote vijand van de mens. Op een dag verdwijnt Robins moeder. 

Zij gaat naar haar op zoek en betreedt daarvoor het verboden 

woud, waar zij het gezelschap krijgt van een geheimzinnige 

« wilde jongen ». Kunnen zij haar redden en slagen zij erin de fatale 

breuk in het evenwicht tussen mens en natuur af te wenden?

In aanwezigheid van leden van de crew

 
1.2 .2 EUROPA
(KIDS 6+)DE BUURTSPION 

Langspeelfilm van Karla von Bengtson 

(DK, 2017, 1u15’) NL en FR. versie

De tien jaar oude Agatha is graag alleen en zij houdt zich dolgraag 

bezig met detectivewerk. In de kelderverdieping van het huis 

waar zij zopas ingetrokken is, heeft zij haar eigen detectivebureau 

geïnstalleerd. Haar eerste onderzoek voert haar echter in een zaak 

die een beetje ingewikkelder blijkt dan voorzien...

(KIDS 4 +) LA CABANE À HISTOIRES een programma met 

kortfilms van Célia Rivière (FR, 2016, 50’) FR. Versie

Vier kinderen komen samen om te spelen en te lezen. In Lisettes 

hut genieten zij met volle teugen van een nieuw verhaal. 

Naarmate de woorden meer en meer in elkaar grijpen, maakt 

de echte wereld plaats voor de tekeningen... Onder de kundige 

leiding van filmmaker Célia Rivière komen de illustraties en 

pagina’s van acht hedendaagse kinderverhalen tot leven.

(KIDS 3+) ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER Kortfilms  van 

Julien Chheng en Jean-Christophe Roger: Bibi - Le Bouton 

d’accordéon - Le Bal des souris – Blizzard. FR. versie

Ernest is een dikke teddybeer die graag muziek maakt en die 

dol is op confituur. Hij heeft het kleine weesmuisje Célestine 

opgenomen in zijn huis en zij wonen nu dus samen. De twee 

kameraden vervelen zich nooit! En als de eerste sneeuw valt, 

maken zij zich klaar voor Ernests winterslaap… 

(KIDS 6+) EARLY MAN Langspeelfilm van Nick Park (GB, 

2017,1u10’) NL , FR. en orig. versie met NL en FR ond.

Het Stenen Tijdperk loop op zijn einde. Leve de bronstijd! 

Ho ho, niet zo snel! Wij zijn nog in de prehistorie, de tijd van 

dinosaurussen en mammoets. En Doug, de dappere holbewoner, 

is vastbesloten zich niet zomaar te laten doen. Samen met 

zijn beste vriend Hognob en zijn vriendinnetje Goona wil hij 

iedereen verenigen om de stam te redden uit de klauwen van 

Lord Nooth, hun machtige vijand.

(KIDS 4+) DE DIEREN UIT HET HAKKEBAKKEBOS  

Langspeelfilm van Rasmus A. Sivertsen (NO, 2016, 1u12’) 

NL versie. Het is goed leven in het Hakkebakkebos. Maar toch 

moeten Maarten Bosmuis, Klaas Klautermuis, Hazeman en de 

familie Eekhoorn voorzichtig blijven, want bepaalde buren 

hebben soms een lege maag en lange tanden... Hoe kunnen 

zij hen ertoe overhalen hun borden te vullen met nootjes, in 

plaats van Maartens grootmoeder achterna te zitten?

(KIDS 4+) DRÔLES DE PETITES BÊTES Langspeelfilm van Antoon 

Krings en Arnaud Bouron, (FR/LU,  2017, 1u20’) FR. Versie

Op de vooravond van het jubileum van koningin Marguerite 

arriveert de krekel Apollo, een reizende acrobaat met een 

groot hart, in het dorp van de Kleine Beestjes. Voor hij het weet 

raakt hij echter verwikkeld in een complot en wordt hij zowaar 

ro
u

e
s 

lib
re

s 
©

 E
N

S
A

V
 L

a
 C

a
m

b
re

e
a
rl

y
 m

a
n

 ©
 e

O
n

e



8 ANIMA 2018 9ANIMA 2018

beschuldigd de koningin gekidnapt te hebben!  Gelukkig krijgt 

hij de hulp van Mireille de bij en zijn nieuwe vriendjes. Zij zullen 

hem helpen de duivelse plannen van de vijanden van Hare 

Majesteit te dwarsbomen.

(KIDS 5+) IVAN TSARÉVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE 

Lanspeelfilm van Michel Ocelot (FR, 2016, 53’) FR. Versie

Een meisje, een jongen en een oude filmoperateur ontmoeten 

elkaar elke avond in een oude bioscoop vol wonderen. Zij 

fantaseren, verkleden zich en worden de helden in vier 

fabelachtige sprookjes, prinsessen en avonturiers die op 

ontdekking gaan naar het binnenste van de aarde en de Oriënt.

(16+) EAST END Langspeelfilm van Luca Scanferla en 

Giuseppe Squillaci (IT, 2017, 1u25’) Orig. versie, Eng./FR ond.

Voetbalfans Leo, Lex en hun vrienden hacken een Amerikaanse 

militaire satelliet en richten hem snel op het Olympisch stadion 

zodat ze kunnen kijken naar de match tussen AS Roma en 

Lazio. Daarmee brengen zij de stad en het evenwicht van 

de hele planeet in gevaar... Een compleet geschift Italiaans 

ongeleid projectiel dat beslist in de smaak zal vallen bij de fans 

van «South Park».

(12+) LA GATTA CENERENTOLA Langspeelfilm van Marino 

Guarnieri, Alessandro Rak, Dario Sansone, Ivan Cappiello (IT, 

2017, 1h27’) Orig. versie, Ned./ Eng./FR ond. In competitie.

Assepoester probeert te ontsnappen aan het complot dat 

gesmeed werd door haar stiefmoeder en -zusters. Zij wonen 

allen aan boord van de Megaride, een boot die aangemeerd 

ligt in de futuristische en decadente haven van Napels. Deze 

bewerking van een van de versies van het beroemde sprookje 

tegen de achtergrond van verraad en corruptie en Camorra, 

is van de hand van o.m. Alexandre Rak, auteur van het fel 

opgemerkte The Art of Happiness. 

(16+) MUTAFUKAZ Langspeelfilm van Guillaume Renard en 

Shojiro Nishimi (FR / JP, 2017, 1h30’) Orig. Fr versie, Eng.

ond. In competite.

Zoals zoveel andere inwoners van Dark Meat City, California is 

Angelino een echte loser. Zonder enige ambitie levert hij pizza’s 

om aan de kost te komen. Hij gaat dood van verveling en vindt 

dat hij beter verdient. Maar na een stom ongeval met de scooter 

wordt zijn leven een ware nachtmerrie: hij begint te hallucineren.. 

In elke hoek van de stad liggen monsterlijke vormen op de loer...

(KIDS 3+) RITA EN KROKODIL een programma met kortfilms 

van Siri Melchior (GB/DK, 40’) NL en FR. versie

Rita is vier jaar oud en een doordrijvertje. Zij gaat op avontuur en 

trekt de wijde wereld in met haar maatje, Krokodil. Samen leren 

zij vissen, proberen zij een egel te temmen, gaan zij kamperen in 

de bergen en als het sneeuwt racen zij op de slee of op de ski’s. 

Zij reizen zelfs naar de maan! Een echte vriendschap tussen 

twee avonturiers.

(KIDS 5+) ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE  

een programma met kortfilms (49’) FR.. versie

Deux amis, Natalia Chernysheva, FR

Nouvelles Espèces, Kateřina Karhánková, CZ

Rosa & Dara, Martin Duda, CZ

Welkom in de zonderlinge wereld van Rosa en Dara ! Deze 

pittige zevenjarige tweeling brengt een buitengewone vakantie 

door op de boerderij van hun grootouders. Koeien met een GPS- 

chip, een vliegende auto, een raket verstopt in een graansilo… 

allemaal rare uitvindingen die borg staan voor onvergetelijke 

avonturen.

(16+) TEHRAN TABOO Langspeelfilm van Ali Soozandeh (DE, 

2017, 1u36’) Orig. versie,  Ned./Eng./FR ond. In competitie.

Aangrijpende portretten van een prostituee en haar zoontje, 

een muzikant, een jonge bruid en een groepje adolescente… In 

zijn eerste langspeelfilm hekelt Ali Soozandeh de hypocrisie van 

een schizofrene Iranese samenleving, waar prostitutie, drugs, 

corruptie en religieuze verbodsbepalingen hand in hand gaan.

(12+) UN HOMME EST MORT Langspeelfim 

van Olivier Cossu (FR, 2017, 1u) Orig. Fr. Versie Eng. Ond. 

Brest, lente 1950. De arbeiders demonstreren. De politie 

schiet op de menigte. René Vautier, een jonge, geëngageerde 

filmmaker, filmt het gebeuren en organiseert zo goed en 

zo kwaad als hij kan projecties van zijn documentaire om de 

publieke opinie wakker te schudden. Zijn film is inmiddels 

verdwenen, maar het verhaal leeft voort in de gelijknamige 

strip van Étienne Davodeau, en in deze film die daarvan een 

bewerking is.

IN HERNEMING :
(KIDS 5+) LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES 

CONTES  Langspeelfilm van Benjamin Renner en Patrick 

Imbert (FR, 2017, 1u23’) FR. versie

Wie denkt dat het platteland een rustige en vredige 

omgeving is, heeft het mis. Ben je uit op een rustige vakantie, 

laat dat pad dan maar links liggen…

(KIDS 4+) DE HAZENSCHOOL Langspeelfilm van  

Ute von Münchow-Pohl. NL. versie (DE, 2016, 1u15)

Het jonge konijn Max is een sympathieke deugniet, 

maar omdat hij foute vrienden heeft, wordt hij naar de 

konijnenschool gestuurd. Daar maakt hij kennis met een 

aardige juf en vooral met het konijntje Emmy! Samen met 

haar daagt hij een gemene vossenfamilie uit, leert hij de trucs 

van de Paashaas, en vooral: ontdekt hij wat vriendschap 

betekent.

(KIDS 4+) MOLLY MONSTER  

Langspeelfilm van Matthias Bruhn, Michael Ekbladh en 

Ted Sieger  (DE / CH / SE, 2015, 1u12’) NL. versie

Er staat iets speciaals te gebeuren in Molly’s leven: ze krijgt 

een broertje of zusje! Vanaf nu draait alles om het ei dat 

mama heeft gelegd en dat haar ouders naar het broedeiland 

hebben gebracht om het uit te broeden…

(KIDS 4+) RAAFJE MET DE RODE SOK  Langspeelfilm van Ute 

von Münchow-Pohl en Jesse Sandor. DE, 2015, 1h13’) NL. versie

Om een begane stommiteit weer goed te maken, besluit 

Kleine Raaf deel te nemen aan de koers in het bos en de 

grote prijs te winnen! Simpel als wat, denkt hij, ware het 

niet dat die koers boordevol obstakels voor Kleine Raaf en 

zijn trouwe copiloot Eddie blijkt te zitten… En een nieuwe 

concurrent uit Zuid-Amerika gaat hen nog flink wat last 

bezorgen! Hoe gaat dit voor de bewoners van het bos 

aflopen? Wie zal het weten…?

(KIDS 7+) REVOLVING RHYMES  Lanspeelfilm van Jakob 

Schuh en Jan Lachauer (GB, 2016, 1u)

… of: wanneer Roald Dahl het sprookje heruitvindt... 

(KIDS 5+) WALLACE ET GROMIT COEURS À MODELER   

A Close Shave Nick Park (GB, 1995, 29’)  

A Matter of Loaf and Death , Nick Park (GB, 2005, 30’)

FR. versie Of ze nu werken als ruitenwasser of als bakker, 

Wallace en Gromit doen hun werk altijd met hart en ziel. Een 

beetje teveel misschien zelfs…

(KIDS 8+) ZOMBILLENIUM Langspeelfilm van Arthur 

de Pins en Alexis Ducord (FR, 2017, 1u18’) NL en FR. 

versie

De strenge controleur Hector besluit het pretpark 

Zombillenium te inspecteren om het te sluiten. Daar ontdekt 

hij dat de lokale legende waar is: de directeur is een knecht 

van de duivel en de bedienden zijn vampiers, weerwolven en 

zombies… Maar hij zit in de val: hij kan niet weg en wordt zelf 

een zombie. Hij zal nu al het mogelijke doen om zijn dochter 

Lucie, die hem dood waant, terug te vinden.

(12+) LOVING VINCENT Langspeelfilm van Dorota Kobiela en 

Hugh Welchman (GB/PL, 2017, 1u34’) FR. versie, NL ond.

Zomer 1891. Armand Roulin, de zoon van de postbode, is op 

weg om een brief aan Vincent Van Goghs broer te bezorgen. 

Armand raakt steeds meer in de ban van deze buitengewone 

kunstenaar en probeert diens laatste dagen en zijn fatale daad 

te begrijpen. 

1.2.3. USA 
 ( 16+ ) WHERE IT FLOODS Langspeelfilm van Joel Benjamin 

voorafgegaan door de clip Modern Lives van Bill Plympton 

(2017, 50’) Orig. Eng. versie, FR ond.

Al heeft (bijna) iedereen voor zijn veiligheid de streek verlaten, 

toch blijven Calvin, zijn vrouw Patty en hun zoon Kenny koppig 

op hun boerderij en proberen te overleven in het overstroomde 

landschap van de Amerikaanse Mid West. Een onafhankelijke 

productie die ons een ruraal en geïsoleerd Amerika toont en die 

diep naar de menselijke ziel peilt.

IN HERNEMING :
(KIDS 6+)  FERDINAND Langspeelfilm van Carlos Saldanha, 

(2017, 1u46’) NL en FR. versie

Ferdinand is een stier met een groot hart. Maar zijn imposante 

uiterlijk wordt zijn ongeluk: hij wordt gevangen en van zijn 

geboortedorp weggerukt. Vastbesloten zijn familie en herkomst 

terug te vinden, stort hij zich in een ongelooflijk avontuur dat 

hem doorheen Spanje zal voeren. Hij krijgt daarbij gezelschap 

van een groepje knettergekke reisgenoten. 

(KIDS 6+) COCO Langspeelfilm van Lee Unkrich en Adrian 

Molina (2017, 1u45’) NL en FR. versie

In de familie van de jonge Miguel is muziek al sinds generaties 

gebannen. Tot zijn grote verdriet, want hij droomt ervan ooit 

een even beroemde zanger te worden als zijn idool Ernesto 

de la Cruz. Vastbesloten zijn talent te bewijzen, belandt 

hij bij toeval in het Land van de Doden, dat, tot zijn grote 

verwondering, een en al kleur is! Daar sluit hij vriendschap met 

Hector, een vriendelijke, maar tamelijk lepe, jongen. Samen 

proberen zij achter het ware verhaal van Miguels familie te 

komen...

1.2.4 AZIË

CHINA
 

( KIDS 7+) BIG FISH & BEGONIA Langspeelfilm van Xuan 

Liang (Tidus) en Chun Zhang (2016, 1h45’) Orig. versie, Eng./

FR ond. In competitie

Chun woont in een parallelle wereld die waakt over de natuurlijke 

orde der dingen op aarde. Op haar zestiende verandert ze in een 

dolfijn en gaat op ontdekking in de mensenwereld. Haar leven geraakt 

in gevaar, maar ze wordt op het nippertje gered door de Kun, die er 

zelf het leven bij laat. Chun is vastbesloten de wetten van de natuur 

te trotseren in de hoop de jongen weer tot leven te wekken.  
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(16+) HAVE A NICE DAY Lanspeelfilm van Liu Jian  

(2017, 1u15’) Orig. versie, Eng./FR ond. In competite

In deze donkere gangsterkomedie volgen we het bloederige 

spoor van een gestolen zak geld. Regisseur Liu Jian geeft ons 

op die manier een inkijk in de niet altijd even glorieuze Chinese 

samenleving en laat ons kennis maken met de verlangens 

en angsten van een aantal kleurrijke figuren die trachten te 

overleven in een wereld die voornamelijk om geld draait.

KOREA
THE SHOWER, Langspeelfilm van Hae Hun Ahn, Republiek 

Korea, 2017, 48'. Orig. versie, Ned./Eng./FR ond. Slotfilm

JAPAN
(12+) BLAME! Langspeelfilm van Hiroyuki Seshita en Tadahiro 

Yoshihira (2017, 1u45’) Orig. versie, Eng./FR ond. In competitie.

Gedecimeerd door zuiveringen heeft een groepje overlevenden 

een onderkomen gevonden in een oncontroleerbare 

ondergrondse megalopolis, waar zij meedogenloos worden 

opgejaagd door veiligheidsagenten. Hun enige hoop is Killy 

de vagebond, die op zoek is naar de genetische code die de 

wereldorde kan herstellen. Een briljante bewerking van de 

visionaire en fantastische manga van Tsutomi Nihei.

(16+) NIGHT IS SHORT, WALK ON GIRL Langspeelfilm van Masaaki 

Yuasa (2017, 1u33’) Orig. versie, Eng./FR ond. In competitie.

Een studente wil een nachtje de bloemetjes buiten te zetten 

met een stevige portie alcohol.  Die waanzinnige nacht voert 

haar, achternagezeten door haar aanbidder, langs een verwoed 

liefhebber van erotische prenten, een bizarre woekeraar, 

een guerillatheater en de god van het tweedehandboek. Een 

surrealistische komedie waarin Masaaki Yuasa, de geniale 

maker van Mind Game, alle visuele registers open trekt! 

(16+) JUNK HEAD Langspeelfilm van Takahide Hori (2017, 1u54’)

Orig. versie, Eng./FR ond. In competitie.

Een hightech androïde die opdracht heeft de nodige informatie 

te verzamelen voor de overleving van de menselijke soort, 

komt terecht in de beangstigende onderbuik van een 

postapocalyptische wereld, bewoond door weerzinwekkende en 

agressieve creaturen. Word mee een van de eerste Europeanen 

die deze Japanse SF stop-motion UFO komen bewonderen. 

Deze zelf geproduceerde, totaal van de pot gerukte, trash film is 

niet minder dan een ongelooflijke stunt.

(KIDS 7+) LU OVER THE WALL,  Langspeelfilm van Masaaki 

Yuasa,  (2017, 1u52’) Orig. versie, Eng./FR ond. In competitie.

Kai, een teruggetrokken tiener, woont bij zijn grootvader in 

een afgelegen vissersdorp. Zijn leven verandert wanneer hij Lu 

ontmoet, een kleine levenslustige zeemeermin die, net als hij, 

dol is op muziek.  Maar de dorpsbewoners hebben het niet zo 

begrepen op zeemeerminnen en Kai en zijn vrienden zullen alles 

uit de kast moeten halen om Lu te redden.

2. FOCUSPROGRAMMA'S
2.1. SPOTLIGHTS OP ESTLAND 
In het kader van de honderdste verjaardag van de Estlandse 

onafhankelijkheid wijdt Anima een grote retrospectieve aan de 

Estlandse animatiefilm om een idee te geven van de tomeloze 

creativiteit van een klein land dat grote knowhow ontwikkelde in 

het domein van de animatiefilm.

Anima presenteert films van de Estonian Academy of Arts maar 

ook het werk van Priit Pärn, dat hij al dan niet samen met zijn 

echtgenote Olga Pärn maakte. Pärn is dé ster van de Estlandse 

animatiefilm. Hij begon zijn carrière tijdens het Sovjettijdperk, 

waar zijn bizarre en naar surrealisme neigende films de 

bureaucraten naar het hoofd deden grijpen.

Voor het overige zijn blauw, zwart en wit, de kleuren van de 

Estlandse vlag, symbool voor de oneindigheid van de zee en de 

hemel, de donkere aarde en de witheid van sneeuw, de thematische 

leidraden in drie compilaties Estlandse films, samengesteld door 

Priit Tender, artistiek directeur van het Animated Dreams Festival.

Voor het kinderpubliek is er een progamma Estlandse kortfilms 

voorzien. De focus op Estland wordt vervolledigd met een 

tentoonstelling gewijd aan de Nukufilm studio, die befaamd is om haar 

meesterlijke stop-motion animatie. (zie ook bijgevoegd document).

2.2. JANET PERLMAN, 
IRONIE, VROUWELIJKE VERSIE 
Behalve schrijfster van kinderboeken en illustrator in Canada en 

de USA, maakt Janet Perlman animatiefilms als onafhankelijk 

filmmaker of voor de National Film Board of Canada. Haar 

eerste kortfilm, The Tender Tale of Cinderella Penguin werd 

genomineerd voor een Oscar. Haar gevoel voor humor heeft 

haar sinds Lady Fishbourne's Complete Guide to Better Table 

Manners tot Sorry Film not Ready nooit in de steek gelaten.

2.3. PETER FÖLDES, 
EEN MAN MET TOEKOMST
Peter Földes (1924-1977), Engelsman van Hongaarse origine 

en Fransman door adoptie was tegelijk schilder, striptekenaar, 

cineast, graficus en videast. Al leunt zijn werk aan bij Pop Art, 

toch laat hij zich niet op één stijl vastpinnen. Einde jaren zestig 

experimenteert hij met computer gegenereerde beelden en als 

eerste weet hij dit nieuwe medium naar zijn hand te zetten en 

creëert hij een oeuvre dat een speelse en emotionele kracht 

uitstraalt. Een geïnspireerde voorloper, een echte ontdekking.
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3. EVENEMENTEN

3.1.1. LASTMAN, LA TOTALE

26 afleveringen, meer dan 5 uren animatie, een mengeling van 

knokpartijen, gangsters en bovennatuurlijke gebeurtenissen.

Deze avond wordt een echt evenement: de allereerste 

vertoning op groot scherm in België van de integrale 

serie Lastman van auteurs Bastien Vivès, Balak en Michaël 

Sanlaville, gebaseerd op hun gelijknamige cult-stripserie. 

Kom tot in de kleine uurtjes mee genieten van het verhaal dat 

werd opgevist uit de jeugd van Richard Aldana, tien jaar vóór 

hij in de strip de boel op stelten zet!

3.1.2. DES COWBOYS ET DES INDIENS, 
LE CINEMA DE PATAR ET AUBIER

ANIMA 2018 brengt de uitzonderlijke première van een 

documentaire van Fabrice du Welz over het werk van Vincent 

Patar en Stéphane Aubier: DES COWBOYS ET DES INDIENS, 

LE CINEMA DE PATAR ET AUBIER.

Samen met zijn vriend, scenarist Luc Jabon, wil Fabrice du 

Welz, zelf een eigenzinnige filmmaker, een licht werpen op 

twee filmmakers die voor hem «  door en door dada, punk, 

oprechte, meedogenloze en tegelijk tedere helden  »  zijn:   

Patar en Aubier. Het werk van Patar en Aubier vertoont 

van Cowboy tot Célestine hoge narratieve kwaliteit en een 

constant vernieuwen van animatietechnieken. Maar waar 

komen zij vandaan ? Dat is de vraag waarop du Welz in deze 

documentaire een antwoord proberen geven. Zij volgen het 

parcours van de twee kompanen en de constellaties van 

persoonlijkheden die hen omringden in een hecht collectief 

rond een gemeenschappelijk idee van creatie, ver van 

egotripperij en politieke correctheid.  De film is daarmee het 

portret van een ongelooflijke vriendschap die al 30 jaar duurt 

en een getuigenis van een onwaarschijnlijk rijke periode in 

de Belgische cinema. Deze voorstelling wordt georganiseerd 

in samenwerking met de Cinémathèque de la Fédération 

Wallonie Bruxelles in het kader van de collectie « Cinéastes 

d’aujourd’hui »  (7e nummer) en Panique!.

Zij wordt gevolgd door een after party (toegankelijk voor 

iedereen) met Dj sets van Vincent Tavier en Jacky Lambert.

3.1.3. PETER LORD & EARLY MAN

Dit jaar komt Peter Lord, een van de twee oprichters van de 

Aardman studio, Early Man, de nieuwe langspeelfilm van zijn 

vriend Nick Park (Wallace and Gromit, Chicken Run) voorstellen. 

Peter Lord profiteert van zijn oponthoud in Brussel om zijn 

ervaringen te delen met het publiek en de professionelen tijdens 

een lezing georganiseerd in het kader van Futuranima, de dagen 

voor professionelen. Peter Lord is immers niet alleen oprichter van 

Aardman en producent van - korte en lange - animatiejuweeltjes 

met Morph, Wallace en Gromit of Shaun the Sheep. De handlanger 

van Nick Park was ook regisseur van The Pirates, Band of Misfits 

and co-regisseur van Chicken Run. Ondanks dit indrukwekkende 

parcours heeft de man uit Bristol nog niets van zijn gevoel voor 

humor ingeboet en staan gulheid en hartelijkheid bovenaan op het 

programma van deze ontmoeting.

3.1.4. PICHA 

Vanaf 1960 werkt Picha (Jean-Paul Walravens, °1942) als 

karikaturist en cartoonist mee aan publicaties zoals La Libre 

Belgique, Hara-Kiri, Harpes en The New York Times. Hij publiceert 

bloemlezingen uit zijn tekeningen en maakt reclamefilms en 

animatieseries voor televisie: ZooOlympics,  Les Jules... Chienne 

de vie... Hij maakte ook satirische langspeelfilms, waarvan enkele 

cultstatus verwierven, zoals Tarzoon, Shame of the Jungle.

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de steun aan 

audiovisuele creatie in het Franstalig landsgedeelte zette het 

‘Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel’ de operatie 50/50 : 

Cinquante ans de cinéma belge, Cinquante ans de découvertes 

op het getouw. Daarbij worden  50 films “in the picture” gezet, 

waarvan een aantal de geschiedenis van de francofone Belgische 

film getekend hebben. Ditmaal is het de beurt aan Picha’s 

Missing Link. Voor ons een uitgelezen gelegenheid voor een 

retrospectieve van zijn werk in samenwerking met Cinematek.

LE CHAÎNON MANQUANT WORDT VERTOOND IN FLAGEY. 

CARTOON CIRCUS, TARZOON, LA HONTE DE LA JUNGLE, LE 

BIG BANG, BLANCHE-NEIGE, LA SUITE IN CINEMATEK.  

3.1.5.  DE ANIMEERNACHT

De Animeernacht is een van de hoogtepunten van het festival 

en bestaat uit drie opeenvolgende filmblokken met foute, 

stoute en vooral grappige films. Het filmfeest gaat van start 

bij zonsondergang en gaat door tot de vroege uurtjes. Dit 

jaar wordt de ambiance tussen de voorstellingen, verzekerd 

door het collectief V-H-S (Vincent Evrard, Harold Hemon 

en Simon Medard). Het gaat om een fascinerend immersief 

concert, een volledig live gebrachte videoperformance met 

machines van de jaren 1980 tot vandaag. Het resultaat: een 

verbazende mengeling van glitch, animatiefilm, live video en 

circuit bending video. Zij passeren daarbij langs fragmenten 

van de grote namen  uit de experimentele animatiefilm en 

vermengen die met hun eigen producties. 

3.1.6. CRAZY LOVE : VALENTIJNSSPECIAL 

14 februari, 14 kortfilms. Alles over de liefde  : de eerste 

ontmoeting, de eerste emoties, misverstanden, moed en 

natuurlijk ook seks. Dit is een programma voor alle soorten 

geliefden: de onhandige, trouwe en ontgoochelde, voor de 

eeuwige optimisten, de versierders/-sters en voor hen die er 

geen snars van begrijpen. Geen gebruiksaanwijzing: alleen 

fabeltjes, fun, geflirt en geflikfooi!

3.1.7 TENTOONSTELLING LOVING VINCENT

De liefde moet echt héél groot geweest zijn om een 

ongelooflijke onderneming als het maken van de langspeelfilm 

LOVING VINCENT mogelijk te maken en tot een goed einde te 

brengen. Het basisidee voor deze film was binnen te stappen 

in de schilderijen van Vincent Van Gogh en ze tot leven te 

brengen alsof de beroemde schilder ze zelf animeerde. Het 

was een waanzinnige gok, maar de kunstenaars, die met een 

engelengeduld heel minutieus gebruik makend van de techniek 

van de beroemde kunstenaar, beeld na beeld schilderden, 

hebben het er briljant van af gebracht. Het verbluffende 

resultaat werd toegejuicht door de internationale kritiek en 

werd overladen met prijzen.

3.1. EVENEMENTEN VOOR HET GROTE PUBLIEK
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Om hommage te brengen aan dit titanenwerk, dat een waar 

feest voor het oog is, heeft ANIMA een tentoonstelling 

uitgenodigd die niet meer of minder dan een evenement is: 

een selectie van de schilderijen die voor deze film gemaakt 

werden.

De tentoonstelling omvat ongeveer vijftien schilderijen, 

telkens met de reproductie van het originele schilderij van 

Van Gogh waarop de schilderijen in de film gebaseerd zijn. 

De bezoeker krijgt verklarende teksten en videobeelden 

zodat hij de werkwijze van de filmmakers kan volgen.

Daarenboven komt Piotr Dominiak, een van de schilders die 

meewerkten aan de film, naar ANIMA in het kader van de 

tentoonstelling. Hij zal in aanwezigheid van de bezoekers, 

de geanimeerde schilderijen tonen en het creatieproces van 

deze uitzonderlijke film concreet illustreren.

De tentoonstelling is te bezoeken in Flagey gedurende het 

hele festival. De toegang is gratis.

3.1.8. COCKTAIL FACTORY 

Na zijn werk in het restaurant vertrok ‘Le Petit Chef’ op 

vakantie en leerde hij cocktails maken, Pina Coladas. En nu 

komt hij terug om die cocktails vers en fris op het Anima 

festIval te serveren!

Na het succes van Le Petit Chef op Anima vorig jaar, zijn Filip 

Sterckx en Antoon Verbeeck, die samen het Skullmapping 

collectief vormen, er opnieuw, met een nieuwe, even heerlijke 

installatie.

In de week : van 9u30 tot 12h00 en van 13u30 tot 23u.

In het weekend : van 13u30 tot 23u.

3.1.9  STUDIO NUKUFILM, OF 
STOP-MOTION OP ZIJN TALLINNS.

Een bezoek brengen aan de Nukufilm studio, die opgericht 

werd in 1957 en van stop motion haar specialiteit maakte, is 

duiken in de ziel van het creatieproces van een animatiefilm: 

poppen, decors, ontelbare objecten van alle mogelijke aard, 

studio’s voor schilders en makers van sculpturen, naaiateliers 

en opnamesets. Er heerst een drukke bedrijvigheid met als 

enig doel: het levenloze leven inblazen. De tentoonstelling 

met uitstalkasten die rechtstreeks van de studio komen, 

geeft een beeld van de diversiteit aan films die er gemaakt 

werden en van de nauwgezetheid die nodig is om zulke films 

te maken.

In foyer 2, 2e verdieping. 

Alle dagen van 13u30 tot 22u.

3.1.10.  CONCERTEN

Wie ‘festival’ zegt, zegt: feestelijke ambiance! Het feest van 

de animatiefilm beperkt zich niet tot de filmzalen. In de foyers 

van Flagey zijn er tal van live performances.

VHS 
V-H-S (Vincent Evrard, Harold Hemon en Simon Medard) 

geeft een fascinerend immersief concert. Een volledig live 

gebrachte videoperformance met machines van de jaren 

1980 tot vandaag. Het resultaat : een verbazende mengeling 

van glitch, animatiefilm, live video en  circuit bending video. 

Zij passeren daarbij langs fragmenten van de grote namen 

uit de experimentele animatiefilm en vermengen die met hun 

eigen producties.

Tijdens de pauzes tussen de filmvoorstellingen op de 

Animeernacht voorzien zij drie performances: 21u tot 21u30, 

22u45 tot 23u15 en 00u30 tot 00u50.

ANIMA TOON BAND
Er zijn animatiefilmers en andere artiesten uit de wereld van 

de animatiefilm die soms nog een andere passie cultiveren: 

muziek. Te mooi om dat zomaar te laten liggen! We brengen 

hen tijdens het festival bijeen voor een dolle avond waarop 

zij zich eens kunnen laten gaan en een feestje bouwen. Yan 

Bonnin, die dit bekokstoofde, stelde de Anima Toon Band 

samen voor een uniek en exclusief concert met hits en tunes 

uit animatiefilms. 

Vrijdag 16 februari van 19u tot 19u30 en van 21u30 tot 22u. 

ALEK ET LES JAPONAISES
Met hen kon het niet anders dan klikken! Zij maakten niet 

alleen de muziek voor de trailer van Anima 2018 en van onze 

radiospot, maar komen bovendien het vuur aansteken op 

deze manga-avond met een Frans tintje.

Zij is Japanse, hij is Belgo-Braziliaan. Zij zijn « electropicalisten ». 

Er wachten u een paar oogverblindende performances!

3 showcases van 25 minuten tijdens de pauzes: 19u15 tot 

19u40, 21u30 tot 21u55 en 23u45 tot 00u10

PAS CE SOIR CHÉRI
Wat kan dat dan wel zijn ? Een brullende Metal groep ? Een 

koor van prepuberale jongeren?  Niets van dat... Het is wel 

degelijk een fanfare ! Maar let wel : niet zo’n fanfare die sinds 

mensenheugenis op de tribunes van het Machtensstadion 

zit, nee ! Deze fanfare bestaat uit een twintigtal dames 

(en evenveel instrumenten) die het in hun hoofd gestoken 

hebben overal waar ze komen de boel op stelten te zetten!  

Op Valentijnsavond  van 19u tot 19u30 en van 21u tot 21u30

3.2 KINDERACTIVITEITEN 

Zoals elk jaar wordt Flagey tijdens de Krokusvakantie 

omgetoverd tot een kinderparadijs, met allerhande animaties 

(in samenwerking met Ouftivi), grimeerstands en de 

ondertussen wereldberoemde ANIMA pannenkoeken

3.2.1 WORKSHOPS VOOR KINDEREN : PINSCREEN

Tijdens het festival is er in onze animatieworkshop elke 

namiddag gelegenheid voor de kinderen om kennis te maken 

met een speciale animatietechniek: pinscreen. De animators 

van Zorobabel laten de kinderen deze ongewone , traditionele 

techniek uitproberen met behulp van de «Spinae», een 

scherm met 103 320 naalden, gerestaureerd door specialist 

terzake Alexandre Noyer.

Michael Dudok de Wit, maker van The Red Turtle, noemde 

het “de Stradivarius van de animatie”: de pinscreen techniek. 

Deze techniek, die in 1930 op punt gesteld werd door de 

Franse graveur van Russische origine Alexandre Alexeïeff 

en zijn vrouw Claire Parker, een ingenieur opgeleid aan het 

Massachusetts Institute of Technology, raakte na hun dood 

bijna in de vergetelheid.  Alexeïeff droomde ervan zijn kunst 

op een filmscherm tot leven te brengen. Samen met zijn 

vrouw bedacht hij een ingenieus procedé dat door middel 

van optische effecten de illusie van een bewegende gravure 

creëert. 

Gelukkig zijn er sedert enkele jaren een paar gepassioneerde 

liefhebbers die deze beeld-per-beeld animatietechniek, 

waarbij een scherm schuin belicht wordt, nieuw leven 

hebben ingeblazen. Met verschillende instrumenten duwt de 

artiest bepaalde naalden vooruit of achteruit, zodat zij een 

tekening in reliëf vormen. De ingedrukte naalden werpen 

geen schaduw af en doen het scherm bijgevolg wit lijken. 

De vooruit geduwde naalden werpen daarentegen wel 

schaduw af en creëren donkere vlakken. Door de naalden niet 

allemaal even ver vooruit te duwen, wordt de omvang van de 

schaduw meer of minder groot, zodat er een complex beeld 

van grijstinten ontstaat. Om de tekening te wissen volstaat 

het de naalden allemaal in te drukken.

3.2.2. WORKSHOP VOOR JONGEREN  
DIE DAUMENREISE - DE DUIMENREIS

Jongeren van 12 tot 16 kunnen deelnemen aan de vijfdaagse 

stage. Die is in het Engels en wordt geleid door Maya Yonesho, 

een animatiefilmer van Japanse origine. Bedoeling is samen 

een animatiefilm te maken rond het thema “Belgische 

specialiteiten”. Opnamen worden gemaakt in Brussel, en 

geanimeerd in Flagey.

3.2.3. ANIMATINEES 

om 10u ’s ochtends organiseert ANIMA speciale voorstellingen 

voor het hele gezin. Zij vinden plaats in Flagey en zijn voor 

groepen (speelpleinen, verenigingen e.d.) toegankelijk tegen 

een voordelig tarief.

ANIMA 2018
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4. EVENEMENTEN VOOR PROFESSIONALS

MEETING CARLO VOGELE
Carlo Vogele werkte van 2008 tot 2015 bij Pixar. Hij maakte de 

kortfilms « Una Furtiva Lagrima » en « Wurst ». Vandaag werkt 

hij aan een eigen langspeelfilm: « Icare », een heel vrije bewerking 

van de bekende Kretenzische mythe. Hij komt ons vertellen 

hoe je onafhankelijk kunt werken aan eigen projecten, terwijl je 

daarnaast ook werk in opdracht van de grote studio’s verricht.

 

MEETINGS COMIC BOOK PUBLISHERS
Anima wil de twee parels aan de Belgische kroon - animatiefilm 

en stripverhaal – promoten over de landsgrenzen heen. Dat doet 

het o.m. met een pitching sessie waarin uitgevers van Belgische 

strips en graphic novels hun titels aan Europese producenten 

voorstellen om ze aan te bevelen voor verfilming. De sessie is 

ook toegankelijk voor een geïnteresseerd publiek.

Media Participations (Dupuis - Dargaud - Lombard), Casterman, 

École des Loisirs, Glénat - Vent d’Ouest, Gallimard Flammarion 

en Delcourt - Éditions soleil (TBC). 

4.1. FUTURANIMA

 NORTH-SOUTH ANIMATION FORUM
Het Noord-Zuid Animatieforum is een ontmoetingsplatform 

tussen producenten en de belangrijkste kopers van animatiefilms 

(zenders  / distributeurs)  : de pitches van de ochtendsessie 

worden ‘s namiddags gevolgd door individuele ontmoetingen. 

De projecten die voor de pitchingsessie weerhouden werden, 

zullen al voor minimum 30% gefinancierd zijn en hebben een 

internationaal potentieel.

 

ROTOSCOPY ROUND TABLE
Rotoscopie wordt in animatie alsmaar meer gebruikt. Maar er 

bestaat nog veel onenigheid over: sommigen vinden het geen 

echte animatie, anderen vinden het een formidabel middel 

om het scenario en het spel van de acteurs te verrijken, om 

de personages consistenter te maken, spontaneïteit vrij spel 

te geven en de fabricatiemogelijkheden soepeler te maken. 

Discussie over deze mogelijkheden met artiesten en technici 

van Loving Vincent, Z00ks, en andere films… 

 

INFOSESSIE MEDIARTE
Mediarte moedigt creatie, vorming en tewerkstelling in 

de audiovisuele sectoren en de filmproductie in België 

aan. Bedoeling van deze infosessie is studenten en jonge 

professionelen te helpen zich vlot op de arbeidsmarkt te 

lanceren. Tips en wenken op basis van de stimulerende ervaring 

van Pauline Marlière, een game artist die werkt aan Panoptic, 

een VR game dat in 2016 tot driemaal toe bekroond werd op 

het Keulense  Gamescom.

 

SPEED DATING
Korte persoonlijke ontmoetingen tussen literaire en grafische 

auteurs animatie om samenwerking tot stand te brengen en 

animatiefilms in de startblokken te zetten. Deelname aan deze 

datings kan enkel via schriftelijke kandidatuur en is niet open 

voor het publiek. 

UNPLUGGED NIGHT
Auteurs laten hun computer staan, komen uit hun atelier en 

stappen op het podium om live muziek en animaties te creëren. 

Onder uw luid applaus komen vormen, kleuren en personages tot 

leven en bewijzen dat de traditionele technieken nog altijd ‘alive 

and kicking’ zijn! Een unieke performance, in elkaar gestoken door 

“Caméra Etc”.

WEBCREATION #7 : LIVRE ET SON
Voor de 7e editie van de Web Creation Meetings (na die over VR 

in 2017, de strip in 2016 en 2015), gaan we in op de verbanden 

tussen geluid, boek en animatie. Deze meetings brengen 

professionelen in de nieuwe media samen om uitwisseling van 

‘good practices’, samenwerking en de zichtbaarheid van de 

werken te bevorderen.

 

WORK IN PROGRESS : DILILI À PARIS
Na Kirikou en Azur et Asmar stelt Michel Ocelot « en primeur » 

de heldin van zijn nieuwe film voor : Dilili. Deze jonge mesties 

achtervolgt kidnappers van meisjes in het Parijs van de Belle 

Epoque. De film werd gedeeltelijk gerealiseerd in de MacGuff 

studio in Brussel. Philippe Sonrier van MacGuff onthult details 

van hoe de film gemaakt werd: een mengeling van foto’s van 

Michel Ocelot en geanimeerde tekeningen van de personages. 

In primeur krijgt u de eerste beelden van deze film, waar gretig 

naar uitgekeken wordt.

Met Michel Ocelot

WORK IN PROGRESS : PANIQUE ORGANIQUE
Voorstelling van het work-in-progress van de toekomstige 

langspeelfilm van Marion Montaigne: Panique Organique. 

Zijzelf was auteur van de gelijknamige strip, net zoals van 

het fameuze opus Tu mourras moins bête (dat al tot een 

cult-animatieserie bewerkt werd). Dit is haar eerste eigen 

langspeelfilm, waarin live action en animatie vermengd 

worden. Haar ‘handlangers’: Pierre Volto, filmmaker, en Marc 

Jousset, producent. 

 

WRITING WHERE IT FLOODS
De voorstelling van de langspeelfilm Where it Floods wordt 

hier gevolgd door een gesprek van een uur met filmmaker Joel 

Benjamin over het scenario van zijn eigenzinnige film.

4.2 MASTERCLASS : INTUÏTIEVE CREATIVITEIT DOOR 
MICHAEL DUDOK DE WIT, MAKER VAN THE RED TURTLE

Na de selectie en bekroning in Cannes en een nominatie voor 

Oscars en Césars heeft The Red Turtle van de Nederlander 

Michael Dudok de Wit een carrière gemaakt die recht doet aan 

de verbluffende schoonheid van deze poëtische langspeelfilm, 

een Frans-Belgische coproductie met de Japanse Ghibli studio. 

Dank zij zijn vormelijke schoonheid, zijn sterke suggestiviteit en 

zijn emotionele diepgang doorstaat de film met glans de zware 

uitdaging om zijn publiek 81 minuten ademloos aan het scherm 

te kluisteren zonder dat er één woord gesproken wordt.

In het kader van het ANIMA festival geeft Michael Dudok 

de Wit een uitzonderlijke masterclass over zijn favoriete 

gespreksonderwerp: intuïtieve creativiteit. Aan de hand van 

concrete voorbeelden onderzoekt de filmmaker de meer 

persoonlijke dimensies van creatie en het creatieproces, de 

zoektocht naar een geschikt en goed verhaal, het bewust 

gebruik van symbolen en metaforen en dies meer.

Deze uiteenzetting wordt geïllustreerd met sequenties uit zijn 

eigen films, waaronder, uiteraard The Red Turtle, maar ook Le 

Moine et le Poisson, Father and Daughter en The Aroma of Tea.

De voertaal van deze masterclass is Engels. Zij wordt 

georganiseerd in samenwerking met het Vlaams Audiovisueel 

Fonds (VAF).

Naast de talrijke filmvoorstellingen biedt ANIMA een 
breed palet aan lezingen en discussies in het kader 
van Futuranima, de dagen voor de professionelen. 

De organisatoren van Anima zijn bijzonder trots op 
het programma van dit jaar: Priit Pärn, Michel Ocelot, 
Michael Dudok de Wit en ook Peter Lord zullen « in 
the flesh » aanwezig zijn op Futuranima. Behalve met 
de komst van al die grote namen maakt Futuranima, 
met zijn meetings, lezingen en gesprekken een 
groeiende professionalisering door, met bij voorbeeld, 
een jobbeurs, een internationaal forum voor 
producenten… 
En dan zijn er de nieuwelingen: Marion Montaigne en 
Carlo Vogele die in totaal verschillende stijlen hun 
eigen knowhow en talent met collega’s komen delen…

W
IP

 D
ili

li 
à
 P

a
ri

s 
©

 N
o

rd
-O

u
e
st

 F
ilm

s



18 ANIMA 2018 19ANIMA 2018 19ANIMA 2018

Vo or  de I nter n at ionale com pet it ie  z i jn  de 
ju r yleden  dit  jaar  afkomst i g  uit  Frank r i jk , 
Ca n a d a  en  Por tu g al .

PIERRE-LUC GRANJON (F)
Na zijn studie aan de school voor toegepaste 

kunsten in Lyon maakte Pierre-Luc in 1998 

zijn intrede als modelleur bij studio Folimage, 

waar hij in 2001 zijn eerste poppenfilm, Petite 

Escapade, maakte. Daarna volgden  Le 

Château des autres  in 2003,  L’Enfant sans 

bouche in 2004 en Le Loup blanc in 2006. Hij 

verzorgde ook vier episodes van 26 minuten van Les Saisons 

de Léon,  een samenwerking met Antoine Lanciaux. In 2013 

maakte hij La Grosse Bête. Op dit ogenblik werkt hij met studio 

Foliascope aan een langspeelfilm.

JANET PERLMAN  (CA)
Deze onafhankelijke Canadese animator 

ontwikkelde een heel eigen gevoel voor 

absurde humor in tal van kortfilms, waaronder 

een die een Oscarnominatie in de wacht 

sleepte. Zij leidde diverse segmenten 

van  Sesame Street  en werkte aan de 

ontwikkeling van kortfilms en series voor 

het ONF . Zij won een Emmy Award en diverse Grands Prix 

op animatiefestivals. Janet Perlman doceerde aan Harvard, de 

Rhode Island School of Design en aan de Concordia University. 

Zij schrijft en tekent ook kinderboeken.

JOSÉ MIGUEL RIBEIRO  (PT)
De in 1966 geboren Portugese filmmaker, 

illustrator en docent Ribeiro won in 2000 de 

Cartoon D'Or met The Suspect, een korte film 

van 25 minuten. In 2012 richtte hij samen met 

Ana Carina het productiehuis Praça Filmes 

op. Tot zijn recente werk behoort  Home 

Things, een serie in stop-motion, en de 

kortfilm  Sunday Drive. Op dit ogenblik werkt hij aan de 

langspeelfilm Nayola, naar een scenario van Virgílio Almeida in 

een coproductie met België, Luxemburg en Angola.

5. JURY'S EN PRIJZEN
Di t  ja a r  be kee k  het  selec t iecomité van ANIMA meer d an 
1650 f i lms  u it  zo ’n  veer t i g  landen.  88 er van zullen worden 
voor g eleg d a a n t wee profe s sionele jur y ’s  afkomst i g  van overal 
ter  wereld ,  met  evenveel  mannen als  vrouwen. 

De Belgisc he kor tf i lms worden beoordeeld  
door  Chr is  Ullens ,  Jen H all  en 
Anu-L aura Tut telber g .

CHRIS ULLENS (BE)
Deze Belgische animatiefilmer woont 

en werkt in London. In 2004 voltooide 

hij zijn opleiding aan Central St-Martins 

in London en begon hij aan een carrière 

als stop-motion animator bij Partizan en 

HSI. Hij realiseerde opdrachten voor KFC, 

Red Bull, Nickleodeon, Kellogg’s, Sony 

Ericsson en Kirin Beer. Zijn muziekvideo’s behaalden talrijke 

internationale prijzen.

JEN HALL  (GB)
Jen Hall is producer en medeoprichter van 

het Manchester Animation Festival. Voordien 

had zij, in samenwerking met het Skwigly 

Online Animation Magazine, een programma 

korte animatiefilms samengesteld waarmee zij 

rondreisde. Zij nodigde daarbij de makers uit 

voor een Q&A. Zij werkte ook zeven jaar lang 

mee aan het programma van het Bradford Animation Festival. 

Naast het festival werkt Jen Hall ook als filmprogrammator voor 

HOME, een internationaal centrum voor hedendaagse kunst, 

theater en film in Manchester.

ANU-LAURA TUTTELBERG (EE)
Anu-Laura Tuttelberg behaalde in 2013 haar 

Masterdiploma animatie aan de Estlandse 

Kunstacademie. Haar eindwerk  Kärbeste 

veski (Fly Mill)  (2012) werd op meer 

dan honderd festivals overal ter wereld 

vertoond, en behaalde talrijke prijzen. Haar 

kortfilm Teisel pool metsa (On the Other Side 

of the Woods)(2017) behaalde drie eerste 

prijzen en een prijs voor het beste debuut. Zij verzorgde de 

decors voor verscheidene kortfilms in stop-motion en voor de 

nieuwe langspeelfilm van Kaspar Jancis.

ZE  R E IKE N DE  VOLG E NDE  PR IJZE N UIT :

 G ran d  P r ix  An ima 2018 vo o r  b e s te  ko r tf i lm, 
g e s c h o n ke n  d o o r  h et  B r us s els  H o o fd s te d eli jk 
G ewe s t  (2500 €)  

 Sp e ciale  P r i js  van  d e  Jur y,  c ate g o r ie  ko r tf i lms 

 P r i js  vo o r  b e s te  ko r tf i lm,  c ate g o r ie 
s tud e n te n fi lms  (s o f t warelice n s ie  T VPain t 
An imat io n  11 Ed it io n  Stan d ard )

• D e  Pr i js  voor  be ste  kor t f i lm,  c ate gor ie  kinde r f i lm s 
wordt  u i tge re ik t  door  de  jonge re n ju r y  van  Ce ci  n ’e st 
p a s  un  b uz z  e n  Ouf t ivi  ( aankoop u i t ze ndre chte n  op 
Ouf t iv i )

•D e  pe r s ju r y,  be staande  u i t  B re c h t  Cap iau ,  R ic hard 
H ar r is  e n   Kamal  Me s s ao ud i  re ik t  de  Pr i js  Fi lmkr i t iek 
voor  be ste  kor t f i lm u i t .

PRIJ ZEN  TO EGEKEN D  D O O R DE JURY 
VAN  D E NATIO NALE CO M PETITIE

 Pr i j s  voor  be ste Belgisc he kor tf i lm, 
g e sc honken door  SABAM  (2.500€)

 Grand Pr ix  voor  de be ste f i lm van de 
Federat ie  Wallonië- Br us sel ,  g e sc honken 
door  de Federat ie  Wallonië-Br us sel  (2500 €)

 A uteur s pr i j s  g e sc honken 
door  de SACD  (2.500 €)
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AHN JAE-HUN     regisseur – Tbc – The Shower (KR)
AMIREBRAHIMI ZAHRA     actrice – Tbc – Tehran Taboo (IR)
BENJAMIN JOEL     regisseur – Where it floods (US)
COSSU OLIVIER     regisseur – Tbc – Un homme est mort (FR)
DOMINIAK PIOTR     Exhibitor – animator schilder – Loving Vincent (PL)
DUDOK DE WIT MICHAEL     Meeting FA – regisseur – The Red Turtle (NL/GB)
DUVAULT LAURENT     BD- Media Participation (B)
GARNERO JEAN-BAPTISTE     conservator – CNC – Peter Foldes (F)
GEIGER FRANK     producent – tbc – Tehran Taboo
GUARNIERI MARINO     regisseur – La Gatta Cenerentola (IT)
JOUSSET MARC     producent – Panique organique (FR)
KRINGS ANTOON     regisseur – tbc – Drôles de petites bêtes (FR)
LORD PETER     regisseur/producent – Aardman Animation (GB)
MONTAIGNE MARION     regisseur –  Tu Mourras moins bête (FR)
NOYER ALEX ANDRE     regisseur – Ecran d’épingles (FR)
OCELOT MICHEL     regisseur – Ivan Tsarévitch et la princesse changeante (FR)
PARN OLGA     regisseur – Focus Estland (EE)
PARN PRIIT     regisseur – Focus Estland (EE)
PÉRIN GUILLAUME     regisseur – tbc – Laastman, la totale (FR)
RENARD GUILLAUME     regisseur – tbc – Mutafukaz (FR)
RIAHI REZA     art director – The Breadwinner
SCANFERLA LUCA OU SQUILLACI GIUSEPPE     regisseur – East End (IT)
SONRIER PHILIPPE     producer/regisseur – Mac Guff Ligne (FR)
VOGELE CARLO     regisseur/producent – Pixar, Una Furtiva lagrima (LU)
VOLTO PIERRE     regisseur – Panique organique (FR)
YONESHO MAYA     regisseur – workshop jongeren (JP/DE)

INTERNATIONALE JURY
GRANJON PIERRE-LUC     regisseur – Les Saisons de Léon (FR)
PERLMAN JANET     regisseur – retrospectieve (CA)
RIBEIRO JOSÉ MIGUEL     regisseur – The Suspect (PT)

NATIONALE JURY
HALL  JEN     programmator – Manchester Animation Film (GB)
ULLENS CHRIS      regisseur – reclamefilms en videoclips/Partizan (B/GB)
TUTTELBERG ANA-LAURA     regisseur – De l’autre côté des bois (EE)

PERSJURY
CAPIAU BRECHT     filmcriticus – critique de cinéma  (B)
HARRIS RICHARD     filmcriticus – The Bulletin 
MESSAOUDI K AMAL     filmcriticus – critique cinéma

6. FESTIVALGASTEN
G edu rende h et  hele  fe st ival  heef t  Anima regis seur s en producenten van over 
de h ele wereld te  g a st  om hun f i lms aan het  publie k te  komen voor stellen.
Hieronder  vin dt  u  een l i jst  van de g a sten w iens komst  al  beve st i g d is .  De l i jst  wordt  reg elmat i g 
aan g evu ld en bi jg ewer k t  en is  te  consulteren op onze we b site :  W W W.ANIMAFESTIVAL.BE

7. DECENTRALISATIES
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Tal  van pro g ramma's  van het  Anima Fe st ival  worden eveneens ver toond
in ver sc hil lende steden in  Wallonië  en Vlaanderen: 

BRUSSEL :
CINEMATEK www.cinematek.be – Tel.: 02 551 19 19
CINEMA RITCS www.ritcs.be

ANTWERPEN : CINEMA ZUID www.cinemazuid.be – Tel.: 03 242 93 57

GENT : CINEMA SPHINX www.sphinx-cinema.be – Tel.: 09 225 60 86

LEUVEN : CINEMA ZED www.cinemazed.be – Tel.: 016/320 320

GENK : EUROSCOOP C-MINE 1 www.euroscoop.be/genk Tel.: 089/30 80 00

ATH : CINÉMA L’ÉCRAN www.cinemalecran.be – Tel.: 068 33 69 99

CHARLEROI : QUAI 10 www.quai10.be - Tél:  071/ 31 71.47

LIEGE : LE PARC / CHURCHILL / SAUVENIÈRE www.grignoux.be – Tél.: 04 222 27 78 

MONS : PLAZA ART www.plaza-art.be – Tél.: 065 35 15 44

NAMUR :  LE CAMÉO www.lecameo.be – Tel.: 04/222 27 78

ANIMA ON TOUR 
Anima on Tour 2018,  is een gecondenseerde versie van het Anima Festival, editie 2018, 

met de beste kortfilms uit de internationale en Belgische competitie, bestemd voor 

het grote publiek. Met deze compacte versie van de officiële selectie, bestaande 

uit 10 kortfilms,   trekt Anima door steden in Vlaanderen en Wallonië tijdens 

en na het festival!
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8.  PERSINFO
GUDRUN BURIE
+32  498 10 10 01
GUDRUN@THEPRFACTORY.COM

BARBARA VAN LOMBEEK
+32 486 54 64 80
BARBARA@THEPRFACTORY.COM

K ARIN VANDENRYDT
+32 (0)2 534 41 25
K ARIN@FOLIOSCOPE.BE

9. PRAKTISCHE INFORMATIE
Anima vindt plaats van 9 tot 18 februari 2018 in Flagey, Elsene. 

Ingang Heilig-Kruisplein, 1050 Brussel – Ingang van het 

ticketbureau rechts  van de hoofdingang. Start van de 

voorverkoop: donderdag 18 januari 2018

TOEGANKELIJK VOOR ROLSTOEL-PATIËNTEN
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.

 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, Lastman en de Animeernacht. 

 Festivalpas: 70H � 

Een persoonlijk pasje op naam, geldig voor alle voorstellingen, 

conferenties en de Animeernacht. 

Niet inbegrepen: Masterclass.

 Masterclass: 35H - Reductietarief: Studenten (-26 jaar): 25H 

 Lastman : La Totale en Animeernacht: 15H �. Eenheidstarief. 

Geen reducties.

 Groepsformules (min. 10 pers.): Animatinees 

(ochtendvoorstellingen): 

4H /persoon, enkel op reservatie. 

OPENBAAR VERVOER 

 Halte “Flagey”: tram 81 en bussen 38, 59, 60 en 71

 Halte ” Mouterij “op 5 min. loopafstand van Flagey 

(Kroonlaan): bus 95

 Halte “Baljuw” 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

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. enkel van dinsdag tot vrijdag van 12u tot 17u.: 02/641 10 20

ticket@flagey.be

 Ticketbureau Cinematek: 

www.cinematek.be




