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ANIMA EN 2019
Anima, het internationaal festival van de animatiefilm van

tentoonstelling, concerten, een Animeernacht… kortom: tien

Brussel, beleeft van 1 tot 10 maart zijn 38e editie. Gedurende

dagen volledig in teken van de animatiefilm met in totaal 385

dit tien dagen durende feest van de animatiefilm verwachten

vertoonde films gespreid over meer dan 100 voorstellingen!

we meer dan 45.000 bezoekers, die niet alleen de gangen

Dit jaar richt Anima de zoomlens op een buurland, dat,

en zalen van Flagey zullen bevolken, maar ook Cinematek

gezien de omvang van zijn productie, weliswaar elk jaar

– voor een hommage aan Isao Takahata - Cinéma Galeries –

alomtegenwoordig is op het festival, maar dat eigenlijk

voor een tentoonstelling gewijd aan Paul Bush – en de Palace

nooit de eer kreeg van een traditionele focus: het land van

- voor een retrospectieve van winnaars van de César voor

de onoverwinnelijke Galliërs die dapper het hoofd bieden

de beste lange animatiefilm in het kader van de focus op

aan de filmveroveraars van over zee: Frankrijk!

Frankrijk. En dan zijn er nog de zalen die deel uitmaken van

Anima houdt alles wat nieuw is nauwlettend in de gaten.

het decentralisatiecircuit, in Vlaanderen (Gent, Antwerpen,

Daarom is er dit jaar de tweede editie van het Virtual Reality

Leuven en Genk) en in Wallonië (Mons, Charleroi, Namur,

Festival, met deze keer voor het eerst een competitie.

Liège en Nismes). In Flagey omvat het Anima-programma

Futuranima, het platform voor de professionals, serveert ook

alle avant-premières (met de internationale competitie

dit jaar weer een pak gesprekken, lezingen, masterclasses

voor

en ontmoetingen met mensen die aan de motoren van de

langspeelfilms),

competitie

voor

de

kortfilms

nationale
en

en

internationale

studentenfilms,

gratis

initiatieworkshops voor kinderen, een vijfdaagse stage voor

animatiefilm sleutelen. Wij verwachten zo’n zestig gasten
uit de hele wereld.

jongeren, gesprekken en ontmoetingen met filmmakers, een

3.4 RETROSPECTIEVE PAUL BUSH
3.5 EMILE AWARDS
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4. FUTURANIMA
4.1 INDUSTRY DAY
4.2 STUDENT DAY
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6. DE EXTRA’S VAN ANIMA
7. JURY’S EN PRIJZEN
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9.2 DECENTRALISATIES
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ANIMA IN CIJFERS
45175 TOESCHOUWERS IN 2018
1667 FILMS BEKEKEN
DOOR HET SELECTIECOMITÉ
131 KORTFILMS IN COMPETITIE
14 LANGSPEELFILMS IN COMPETITIE
640 FILMPJES GEMAAKT
TIJDENS DE WORKSHOPS VOOR
KINDEREN IN DE LOOP VAN VORIGE
EDITIES VAN ANIMA
150 MEDEWERKERS
EN VRIJWILLIGERS
36 LANDEN VERTEGENWOORDIGD
IN DE OFFICIËLE SELECTIE
65 INTERNATIONALE GASTEN
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1. OFFICIËLE SELECTIE

1.2 LANGSPEELFILMS VOOR VOLWASSENEN

Dit jaar bekeek het selectiecomité van Anima niet minder dan 1667 films uit meer dan veertig verschillende
landen. Het comité selecteerde 153 kortfilms. Daarnaast zijn er twintig langspeelfilms in avant-première en 24
langspeelfilms die hernomen worden.

Er zijn er in alle genres en stijlen dit jaar : van reportage tot fictie, van fantasy tot crime, van intimistisch drama
tot politieke en historische tragedie. Alle thema’s komen dus aan bod, nu eens krachtig en onverbloemd, dan
weer fijngevoelig en discreet, maar allemaal getuigen zij van de rijke verbeeldingskracht van de animatiefilm.

1.1 OPENINGSFILM
ANOTHER DAY OF LIFE

◆ IN COMPETITIE
BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES

stapel op de tandartsassistente, maar dan duiken plotseling

ANIMA is bijzonder fier het festival te kunnen openen met

Na L’Âge d’or biedt een bevriende beeldhouwer Buñuel aan

tientallen pingu.ns op in het stadje! Waar komen zij vandaan

een indrukwekkende film, die in Cannes in officiële selectie

een documentaire over het arme en afgelegen Spaanse dorp

en wat komen zij hier doen? Een vrolijk avontuur dat met dit

vertoond werd en waarvan de productie gedeeltelijk in

Las Hurdes te financieren met geld dat hij gewonnen heeft

Antarctisch gevogelte alsmaar vreemder wordt…

handen was van de Brusselse studio Walking the Dog. Deze

met de loterij. De primitieve levensomstandigheden en de

Hiroyasu Ishida, Japan, 2018, 1u57’

hybride film, die gebaseerd is op het gelijknamige boek van

armoede brengen de filmmaker van zijn stuk en stelt de

Ryszard Kapuscinski, is een mengeling van archiefbeelden,

vriendschap tussen de twee mannen zwaar op de proef. Die

RUBEN BRANDT, COLLECTOR

interviews en animatie. Hij duwt ons met onze neus op de

ervaring zal een stempel drukken op heel zijn latere werk.

De befaamde psychotherapeut Ruben Brandt lijdt aan

belangen die tijdens de koude oorlog van tel waren en

Salvador Simo, Spanje/Duitsland, 2018, 1u15’

vreselijke nachtmerries. Hij gelooft dat het stelen van

gedachten van de Poolse journalist, die zich geconfronteerd
ziet met een gruwelijk dilemma: kiezen voor zijn beroepseer
of voor zijn persoonlijk engagement.
Langspeelfilm van Raúl de la Fuente en Damian Nenow
Polen/Spanje/België/Duitsland/Hongarije 2017, 1u20’

dertien wereldberoemde kunstwerken de enige manier
Another Day of Life © MOOOV

neemt ons mee met de oorlogsreporters in de totale chaos
van de burgeroorlog in Angola. De vertelling peilt naar de

PENGUIN HIGHWAY
Zomer in een Japans provinciestadje. De jonge Aoyama is

CHRIS THE SWISS

is om hieraan een einde te maken. Daarvoor doet hij een

Tijdens de oorlog in Joegoslavië wordt Chris, een jonge

beroep op vier meester-dieven. En daarmee wordt hij ook

journalist en neef van de filmmaker, vermoord aangetroffen

’s werelds meest gezochte misdadiger: “De collectioneur”.

in het uniform van een buitenlandse huurlingenmilitie.

Milorad Krsti�, Hongarije, 2018, 1u34’

Als kind bewonderde Anja Kofmel deze geheimzinnige
jongeman. Nu zij volwassen is, stelt zij een onderzoek in naar

THE TOWER

zijn betrokkenheid in een conflict vol verdoken belangen.

Het elf jaar oude Palestijnse meisje Wardi woont in een

Anja Kofmel, Zwitserland/Duitsland/Kroatië/Finland, 2018, 1u30’

vluchtelingenkamp in Beiroet. Haar overgrootvader Sidi
woont daar al sinds hij in 1948 uit zijn dorp verdreven

FUNAN

werd. Hij vertelt zijn verhaal en spoort het meisje aan haar

1975. Het gezin van de jonge Cambodjaanse moeder Chou

familiegeschiedenis te ontrafelen. Een aangrijpend verhaal

wordt uiteengerukt door de Rode Khmer. De film volgt haar

gebaseerd op getuigenissen van Palestijnse vluchtelingen.

strijd om te overleven en haar zoektocht naar haar vierjarige

Mats Grorud, Noorwegen/Frankrijk/Zweden, 2018, 1u17’

zoon. Een aangrijpend – waar gebeurd – verhaal in een
fijngevoelige en grafisch uiterst delicate film.

VIRUS TROPICAL

Denis Do, Frankrijk/België/Luxemburg/Cambodja, 2017, 1u24’

Paola, dochter van een (ex-)priester en een moeder van
wie dokters zeiden dat zij geen kinderen meer kon krijgen,

I WANT TO EAT YOUR PANCREAS

groeit op in Ecuador en Colombia in een kleurrijke familie

In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, is dit

vol sterke vrouwen. Daardoor krijgt zij een heel eigen kijk

helemaal geen griezelfilm. Hij vertelt over de platonische

op het leven en vindt zij stap voor stap haar plaats in een

en vertederende relatie tussen de kille en zwijgzame Haruki

wereld waarin zij eigenlijk nooit het daglicht had mogen

en het opgeruimde en gulle meisje Sakura. Zij lijdt aan een

zien…

ongeneeslijke ziekte en is vastbesloten haar laatste wensen

Santiago Caicedo, Colombia, 2017, 1u37’

in vervulling te zien gaan…

Funan © Lumière

Shinichirou Ushijima, Japan, 2018, 1u48’
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1.3 KORTFILMS
The Tower © Jour 2 Fête

◆ INTERNATIONALE COMPETITIE
The Best of Shorts is ongetwijfeld de beste programmasectie van het festival! In de eerste plaats omdat deze
films geselecteerd werden uit honderden kandidaten. Een snelle berekening leert ons dat ongeveer 4 films op
100 uit de strenge selectie kwamen! Maar er is ook die geweldige diversiteit, die overvloed aan verschillende
technieken, herkomst en duur (van 1 tot 30 minuten). Wij kunnen die programma’s dus alleen maar warm
aanbevelen! Er zijn er 8, met in totaal 86 kortfilms:

Grand Bassin © ENSI

BEST OF SHORTS 1
SELFIES, Claudius Gentinetta, CH, 2018, 3’40’’
PIAT MINUT DO MORIA, Natalia Mirzoyan, RU, 2018, 7’07’’
LE MANS 1955, Quentin Baillieux, FR, 2018, 15’
GUAXUMA, Nara Normande, FR/BR, 2018, 14’16’’
NAKTS PASTAIGAS, Lizete Upite, LV, 2018, 5’50’’
LA NUIT DES SACS PLASTIQUES, Gabriel Harel, FR, 2018,

Virus Tropical © Stray Dogs

18’06’’
RAYMONDE OU L’ÉVASION VERTICALE, Sarah Van Den
Boom, FR, 2018, 16’35’’

BEST OF SHORTS 2
HOW TO PAINT YOUR RAINBOW, Erick Oh, US/KR, 2018,
1’47’’
LE JOUR EXTRAORDINAIRE, Joanna Lurie, FR, 2018, 14’

Ruben Brandt, Collector © HNFF Worl Sales

TOUMEI NINGEN, Yamashita Akihiko, JP, 2018, 13’13’’

◆ OFFICIËLE SELECTIE – BUITEN COMPETITIE

LOVE HE SAID, Ines Sedan, FR, 2018, 5’40’’

THERMOSTAT 6, Maya Avron, Mylène Cominotti, Marion

BAVURE, Donato Sansone, FR, 2018, 4’45’’

COUDERT, Sixtine Dano, FR, 2018, 4’48’’

RIDE, Paul Bush, PT/GB, 2018, 5’42’’

SOMEWHERE SOFT, Satoe Yoshinari, NO, 2018, 4’57’’

THAT YORKSHIRE SOUND, Marcus Armitage, GB, 2017, 2’10’’

GOOD INTENTIONS, Anna Mantzaris, GB, 2018, 8’35’’

MIND MY MIND, Floor Adams, NL/BE, 2019, 29’40’’

BLOEM?, Jorn Leeuwerink, NL, 2017, 6’46’’
PURA VIDA, Nata Metlukh, EE, 2018, 9’35’’

BEST OF SHORTS 3

FACING IT, Sam Gainsborough, GB, 2018, 7’32’’

FEST, Nikita Diakur, DE, 2018, 2’55’’

PERFORATO, Andrea Giovanni Sitodi, Hannes Oehen, CH,

ROUGHHOUSE, Jonathan Hodgson, GB/FR, 2018, 15’35’’

2018, 4’39’’

IMPOSSIBLE FIGURES AND OTHER STORIES III, Marta

KWADRATURA KOLA, Karolina Specht, PL, 2018, 4’50’’

Pajek, PL, 2018, 12’

SPELL OF THE WEST, Sam Lane, US, 2018, 7’12’’

ELEKTRIKA DIENA, Vladimir Leschiov, LV, 2018, 8’44’’

TANGO TESKNOT, Marta Szymanska, PL, 2018, 5’22’’

PER TUTTA LA VITA, Roberto Catani, IT/FR, 2018, 5’20’’
SUETA SUET, Alexey Turkus, Alexey Shelmanov, RU, 2017, 18’51’’

BEST OF SHORTS 6 - STUDENTENFILMS

RERUNS, Rosto, FR/NL/BE, 2018, 14’15’’

BEST FRIEND, Nicholas Olivieri, Yi Shen, Juliana De Lucca,
VARUN NAIR, David Feliu, FR, 2018, 5’46’’

idealist en plaatste Belgi. op de kaart van Europa. Hij had dus

BEST OF SHORTS 4

VERTIGO, Liana Mihailova, LV, 2018, 3’25’’

alles van een klassieke held. Maar tegen welke prijs? Al bij al

BICIKLISTI, Veljko Popovic, HR/FR, 2018, 7’20’’

SOUFFLE COURT, Guillaume Pochez, Jean-Luc Dessertaine,

RAOUL SERVAIS, MÉMOIRES D’UN ARTISAN

een serieuze geschiedenisles, maar dan wel op zijn Belgisch,

JE SORS ACHETER DES CIGARETTES, Osman Cerfon, FR,

TRISTAN POULAIN, Alessandro Vergonnier, FR, 2018, 5’11’’

Ondanks zijn gevorderde leeftijd (88) bruist animatiefilmpionier Raoul

met patriottisme, Luikse wafels en… de Britse koningin.

2018, 13’35’’

INANIMATE, Lucia Bulgheroni, GB, 2018, 8’35’’

Servais van energie en broedt hij nog op een heleboel projecten. Hij

Cédric Vandresse en Alain Richard, België, 2018, 47’

NEPUTOVANJA, Ana Nedeljkovic, Nikola Majdak Jr., RS&ME/

FLIPPED, Hend Esmat, Lamiaa Diab, GB, 2018, 4’54’’

SK, 2018, 9’25’’

SISTER, Siqi Song, CN, 2018, 8’02’’

kan prat gaan op een ongelooflijke carri.re van meer dan 50 jaar,
met successen en innovaties, maar ook met teleurstellingen. Na zijn

CE MAGNIFIQUE GÂTEAU

EGG, Martina Scarpelli, FR/DK, 2018, 12’07’’

VERMIN, Jeremie Becquer, DK, 2018, 6’03’’

recentste opus is misschien het uur aangebroken om een balans op

Koloniaal Afrika eind 19e Eeuw. Vijf personages, vijf verhalen:

L’APRÈS-MIDI DE CLÉMENCE, Lénaïg Le Moigne, FR, 2018, 10’

GRAND BASSIN, Héloïse Courtois, Victori Jalabert, Chloé

te maken van zijn uitzonderlijke parcours.

een getroebleerde koning, een pygmee van middelbare

AGHAYE GAVAZN, Mojtaba Mousavi, IR, 2018, 9’

PLAT, Adèle Raigneau, FR, 2018, 6’37’’

Bastien Martin, België, 2017, 55’

leeftijd die in een luxehotel werkt, een geflipte zakenman

AGOURO, David Doutel, Vasco Sá, PT/FR, 2018, 15’16’’

HIM&HER, Nathalie Lamb, DE, 2018, 7’47’’
HORS PISTE, Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert,

op handelsreis, een verloren gelopen pakjesbezorger en een

6

LÉOPOLD, ROI DES BELGES

jonge deserteur…

BEST OF SHORTS 5 - STUDENTENFILMS

Oscar Malet, FR, 2018, 6’01’’

Het verhaal van de eerste koning der Belgen, een melancholisch

Middellange speelfilm van Emma De Swaef en Marc James Roels,

NIE MASZ DYSTANSU, Karina Paciorkowska, PL, 2017, 3’57’’

NA ZDROWIE!, Paulina Ziolkowska , PL, 2018, 4’45’’

en innemend personage. Hij was een integere, genereuze

België/Frankrijk/Nederland, 2018, 44’

DIMANCHE MATIN, Vinnie Ann Bose, FR, 2018, 4’09’’

BASAV ! CHANTE !, Janis Aussel, FR, 2018, 3’56’’
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◆ NATIONALE COMPETITIE
De 27 Belgische kortfilms, die dit jaar geselecteerd werden uit 109 inzendingen, werden ondergebracht
in drie programma’s met telkens films van professionelen en van studenten. Twee programma’s zijn voor
volwassenen, met universele thema’s (eenzaamheid, reizen, dood, liefde) in verschillende toonaarden, en één
speciaal programma voor de kleintjes, met katten, buitenaardse wezens en een hele troep wolven!

DIT IS BELGISCH 1

DIT IS BELGISCH 3

PANTA RHEI, Wouter Bongaerts, BE, 2018, 10’14’’

OÙ VAS-TU BASILE ?, Jérémie Mazurek, BE/FR, 2018, 3’15’’

HOME, Koudou Hermann, Jane Mangubat, BE, 2018, 4’

J’AI PERDU MON PAPA, 28 kinderen, BE, 2018, 7’

VELO, Glenn D’Hondt, Birger Platteeuw, BE, 2018, 9’23’’

BAMBOULE, Emilie Pigeard, BE/FR, 2018, 9’14’’ *

SOUS LE CARTILAGE DES CÔTES, Bruno Tondeur, BE / FR,

GRAND LOUP & PETIT LOUP, Rémi Durin, BE/FR, 2018,

2018, 13’

13’59’’

SPERMACETI, Jacky De Groen, BE, 2018, 11’35’’

C’EST MOI LE PLUS FORT, Anaïs Sorrentino, Arnaud

RÉCIT DE SOI, Géraldine Charpentier, BE, 2018, 4’53’’

Demuynck, BE/FR, 2018, 6’

ALFRED FAUCHET, Georis Mathieu, BE, 2018, 06’40’’

C’EST MOI LE PLUS BEAU, Anaïs Sorrentino, Arnaud

ROBO, Leo Becker, BE, 2018, 2’45’’

Demuynck, BE/FR, 2018, 5’30’’

TUTU, Gaspar Chabaud, BE, 2018, 3’20’’

LE RETOUR DU GRAND MÉCHANT LOUP, Pascale Hecquet,

NOT TODAY, Marine Jacob, BE, 2018, 5’20’’

BE/FR, 2018, 12’

DIT IS BELGISCH 2

*buiten competitie

HELLO EMPTINESS, Louison Chambon, BE, 2018, 5’
HEEN EN WEER, Lisa Foster, BE/NL/GB, 2018, 4’26’’
NUIT CHÉRIE, Lia Bertels, BE, 2018, 13’46’’
FROM THE SNOW-COVERED HILL, Matty Jorissen, Wijnand
Kuap © Prêt-à-tourner

Driessen, BE/NL, 2018, 14’
STORY OF MY TRIUMPH, Oleksandr Soldatov,
BE/UA, 2018, 7’57’’
FERNAND LÉGER - BEAUTY IS EVERYWHERE,
Nicolas Fong, BE, 2018, 46’’ *
GÉNÉRATION PLAYMOBILS, Thomas Leclercq,
BE, 2018, 7’29’’
BBC WINTER OLYMPICS - THE FEARLESS ARE HERE, Smith

FABIOLA - MY BIRD, Gwendoline Gamboa,

SCHAAP, Julia Ocker, DE, 2018, 3’37’’

& Foulkes, GB, 2018, 1’30’’

BE, 2018, 3’44’’ *

KUAP, Nils Hedinger, CH, 2018, 7’38’’

MA MAMA - TOTO BONA LOKUA, Katy Wang, GB, 2017,

LA BAGUE AU DOIGt, Gerlando Infuso,

ROBOT EN WALVIS, Jonas Forsman, SE, 6’21’’

3’46’’

BE, 2018, 14’58’’

ZEEDUIVEL, Julia Ocker, DE, 2018, 3’37’’

JAZZ FOO FOO – WINTERPLAY, Emanuele Bortoluzzi, IT,

VREEMDE VIS, Krishna Chandran A. Nair, FR/CH, 2017,

2017, 3’49’’

6’20’’

DREAMLAND, Mirai Mizue, JP, 5’

VOGELS IN ALLE KLEUREN, Oana Lacroix, CH, 2017, 6’30’’

AMP AWARDS 2017 - HOW TO MAKE MUSIC FOR

GIRAF, Julia Ocker, DE, 2018, 3’37’’

ADVERTISING, Buck Orion Tait, Daniel Oeffinger, US, 2017,

DE WITTE KRAAI, Miran Mioši, HR, 2018, 9’

2’55’’

FIETSEN, Sophie Olga de Jong, Sytske Kok, NL, 2018, 2’15’’

TINDER - INVENTION OF TOGETHER, Ryan Honey, Joe

EEN KLEINE STAP, Andrew Chesworth, Bobby Pontillas,

Mullen, US, 2018, 2’15’’

US/CN, 2018, 7’40’’

BREAKBOT - ANOTHER YOU, Olivier Lescot, FR, 2018, 2’43’’

Velo © Eugene and Louise Studio

LITTLE AGENT, Mathis Dubrul, BE, 2018, 2’20’’

BEST OF SHORTS 7 – KORTFILMS VOOR KINDEREN

CORPS - À CORPS, Yoann Stehr, FR/BE, 2018, 3’36’’

BEST OF SHORTS 8 – WATCH AND DANCE –
BUITEN COMPETITIE

BASHTON & MEGALOPOLIS - SCANDAL ft. Kira - Maya

BBC ONE - THE SUPPORTING ACT, Elliot Dear, GB, 2017, 2’

WHITE LIES - Tatran, Shahaf Ram, IL, 2018, 3’57’’

RONE - MIRAPOLIS, Aurélie Castex, Gabrielle Sibieude

#TAKEONHISTORY, Smith & Foulkes, GB, 2018, 1’

(animator), FR, 2018, 6’10’’

BOLSHOI, Anastasiia Belousova, RU, 2018, 2’38’’

LA GRENOUILLÈRE - DANSE EXQUISE, Quart Avant Poing,

CUIDACOCHES - TALL JUAN, Dante Zaballa, AR/DE/FR,

FR, 2018, 3’15’’

2017, 1’49’’

MAIKEULBOUDJAN
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-

THE

DISHWASHER

Azucena, Pablo Mengin, FR, 2018, 4’10’’

GROOVE,

I’M NOT - Pablo Nouvelle, Andrea Schneider, CH, 2018, 4’26’’

Capucine Muller, FR/HU/BE, 2018, 3’23’’

DEATH VAN, Michael Enzbrunner, CA, 2017, 6’07’’

RENAULT - THE POSTMAN, Akama, FR, 2018, 1’30’’

RONE - ORIGAMI, Klub Simon, FR, 2018, 4’51’’

HELLO JEMIMA - BENJAMIN SCHEUER, Peter Baynton, GB/

AUJOURD’HUI N’EXISTE PLUS - Dominique A., Sébastien

US, 2018, 3’02’’

Laudenbach, FR, 2018, 2’32’’
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1.4 A VR WORLD OF ANIMATION

2. FILMS VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Voor de eerste maal organiseert het festival een competitie voor VR animatiefilms.

Het festivalpubliek van Anima krijgt steevast een ruime keuze uit een brede waaier van films voor alle
leeftijden en voor alle smaken. Maar dit jaar wordt het jonge publiek wel bijzonder verwend : niet minder dan
7 langspeelfilms (w.o. 1 Belgische) in avant-première en 2 programma’s met kortfilms in competitie (w.o. ook
1 Belgische) en een pak leuke compilaties voor de kleintjes. Voor sommige hernemingen moesten wij zelfs
plaats gaan vragen in Cinema Palace en Cinematek...

Men kan er virtuele realiteit aan den lijve ondervinden met reizen door onvoorstelbare werelden in 360°:
duiken in beroemde schilderijen, rondwaren in theater-zaaltjes of gevangenissen, of ergens midden op een
uitgestrekte oceaan… De duur van de films varieert van 2 tot 20 minuten. Er zit ook één Europese première
tussen.
De acht films in competitie dingen naar de gunst van het publiek en van een jury's bestaande uit experts in
het domein (cf jurys 7).
AGE OF SAIL, John Kahrs, US, 12’30’’ (Oscar ® genomineerd 2019)
BACK TO THE MOON, Fx Goby, Hélène Leroux, US/GB, 2’30’’
UN BAR AUX FOLIES BERGÈRES, Gabrielle Lissot, FR, 5’47
BATTLESCAR, Martin Allais, Nicolas Casavecchia, FR/US, 7’
LE CRI, Sandra Paugam, Charles Ayats, FR, 15’
EXTRAVAGANZA, Ethan Shaftel, US, 5’45’’
GLOOMY EYES, Jorge Tereso, Fernando Maldonado,
FR/AR, 6’42’’ – Europese première

Age of Sail © Google Spotlight Stories, Broad Reach Pictures
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Miraï, ma petite soeur © Cinéart

© Gilles Moins

MUSEUM OF SYMMETRY, Paloma Dawkins, CA, 20’

2.1 LANGSPEELFILMS – ONUITGEGEVEN EN IN COMPETITIE
CORGI – BUITEN COMPETITIE

heen en weer geslingerd wordt op de golven. Samen met zijn

Corgi is de nieuwste productie van de Belgische nWave studio,

bemanning doet hij zijn best om het bootje, en zijn leven, te

die eerder internationaal scoorde met The Son of Bigfoot en

redden…

Sammy’s Avonturen. nWave neemt ons ditmaal mee naar de

Kaspar Jancis en Henry Nicholson, Ierland/België/Estland/

binnenkamers van Buckingham Palace! De « Royal Corgi » heet

Groot-Brittannië, 2018, 1u19’

Rex. Hij is de nieuwe troetelpup van de Queen. Hij is een echte

5+

deugniet, een onverbeterlijke charmeur die het paleis ongestraft

Enkel FR versie

op stelten zet. Zijn beste vriendje Charlie stikt van jaloezie en
smeedt een stiekum plannetje om Rex’ plaats in te nemen…

MIRAI MA PETITE SŒUR - IN COMPETITIE

Ben Stassen en Vincent Kesteloot, België 2019, 1u25’

De kleine Kun is gelukkig, tot hij een zusje krijgt: Mirai. Jaloers

5+

omdat zij alle aandacht krijgt, trekt hij zich steeds meer terug
in de tuin bij een toverstamboom. Hij belandt in een wereld

LE CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES ARAIGNÉES - IN
COMPETITIE

waar verleden en toekomst door elkaar lopen en komt oog in

De jonge Morten droomt ervan om met zijn vader de oceaan

stadia van het leven.

over te varen. Omdat hij te jong is om mee te gaan moet hij

Mamoru Hosoda, Japan, 2018, 1u38’

bij zijn norse tante blijven. Op een dag krimpt Morten tot hij

8+

niet groter is dan een insect. Hij bevindt zich op een bootje dat

Enkel FR versie

oog met zijn familie en zijn eigen levensverhaal in verschillende
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OKKO ET LES FANTÔMES - IN COMPETITIE

STUBBY - IN COMPETITIE

Seki Oriko, alias Okko, is een joviaal en levenslustig meisje. Haar

Daags vóór hij inscheept om te gaan vechten in de Eerste

oma, die de familieherberg open houdt, wil dat zij haar later

Wereldoorlog

opvolgt. Okko groeit op tussen haar lessen op school, haar werk

straathond, Stubby. De hond wordt aanvankelijk weggejaagd,

bij oma in de herberg… en vreemde ontmoetingen met geesten

maar de troep neemt hem al gauw op en wordt zijn nieuwe

en andere geheimzinnige wezens…

familie. Hij verricht heldendaden die hem talloze medailles

Kitaro Kosaka, Japan, 2018, 1u35’

zullen opleveren. Een ongelooflijk, maar waar gebeurd verhaal…

8+

Richard Lanni, Frankrijk/Canada/Verenigde Staten/Ierland, 2018,

Enkel FR versie

1u24’

een

Amerikaanse

soldaat

een

6+
Enkel FR versie

La cabane aux oiseaux © Dandelooo

PACHAMAMA - IN COMPETITIE

adopteert

In het hartje van de Andes wil de jonge Tepulpa. ooit sjamaan
van het dorp worden. Als de Pachamama, het gouden beeldje

TITO ET LES OISEAUX - IN COMPETITIE

van de beschermgodin van het dorp, door de Inca’s gestolen

De wereld wordt getroffen door een vreemde epidemie: angst.

wordt, neemt Tepulpaï de taak op zich deze heilige schat terug

Mensen lijden aan paniekaanvallen. De tien jaar oude Tito, zoon

te brengen. Samen met zijn beste vriendinnetje Na.ra vertrekt

van een verdwenen wetenschapper, besluit dat hij de wereld

hij op een queeste met de Grote Condor als zijn gids.

moet redden. Maar wat als de enige remedie tegen die angst

Juan Antin, Frankrijk/Luxemburg/Canada, 2018, 1u10’

te vinden is in zoiets simpels als het natuurlijke gezang van

5+

vogels?
Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto Dias, Brazilië,

2.2 FILMS PER LEEFTIJD

2018, 1u13’
7+

3>5 JAAR

Enkel FR versie

◆ AVANT-PREMIÈRES:

LA CABANE AUX OISEAUX
Een witte vogel nodigt de andere vogels – mussen, zwaluwen
en kraaien – uit in zijn kooi en toont hen prachtige albums.
Samen lezen zij wonderlijke verhalen, soms grappig, soms
avontuurlijk, maar altijd ontroerend… Negen albums verfilmd
door verschillende getalenteerde artiesten.

VISJES EN VOGELTJES… (« BEST OF SHORTS 7 »)

Célia Rivière, Frankrijk, 2018, 42’

…en andere dieren vechten om de hoofdrol in deze schattige

3+. Enkel FR versie

Royal Corgi © nWave

verhaaltjes die met zorg door de beste kinderfilmmakers in
elkaar werden gestoken. Wie is de slimste, de grappigste

GESJEESDE BEESTJES

of de liefste? En wat is belangrijker dan vriendschap en

Hoe gekker, hoe grappiger, zo luidt het devies van de

goede wil, ja, ook bij de vissen, de vogels, de giraffen en

beestenboel die dit programma bevolkt! De befaamde Duitse

alle anderen…

Studio FILM BILDER stelde voor Anima een bloemlezing

Kortfilmprogramma met films voor kinderen in de internationale

samen ter gelegenheid van haar 40e verjaardag. Olifan

competitie, 2018, 57’

ten, zebra’s, pinguïns, mollen – groot en klein hebben

4+.

afgesproken het publiek eens goed te doen lachen…

Deze films worden beoordeeld door de internationale jury, door

Kortfilmcompilatie, Duitsland, 2018, 46’

een jongerenjury (Ceci n’est pas un Buzz / OufTivi) én door het

3+

publiek.

Ernest is een dikke teddybeer die graag muziek maakt

Met die wolven is het echt niet meer zoals vroeger… Zelfs al

en die dol is op confituur. Hij heeft het kleine weesmuisje

zijn ze met velen en proberen zij ons te imponeren, niemand

Célestine opgenomen in zijn huis en zij wonen nu dus samen.

trapt er nog in. Zij hebben zo hun kuren, en dat maakt hen

De twee kameraden vervelen zich nooit! En als de eerste

aandoenlijk, of zelfs lachwekkend! En ook al ben je misschien

sneeuw valt, maken zij zich klaar voor Ernests winterslaap…

nog een beetje op je hoede, uiteindelijk zullen ze jouw hartje

Julien Chheng en Jean-Christophe Roger, Frankrijk/Luxemburg/

veroveren, die goeie grote lobbesen…

België, 2017, 48’ Enkel NL versie 3+

Kortfilmprogramma met films in nationale competitie 2018, 57’

Pachamama © Le Parc Disctibution

4+. Enkel FR versie
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ERNEST & CÉLESTINE: WINTERPRET

DES LOUPS ? MÊME PAS PEUR ! (« DIT IS BELGISCH 3 »)

◆ HERNEMINGEN

RITA EN KROKODIL 2

GORDON & PADDY: DE ZAAK VAN DE GESTOLEN NOOTJES

De vier jaar oude Rita is een doorzettertje en waaghals.

Het is al een tijdje geleden dat iemand de vos nog heeft

Met haar onafscheidelijk maatje Krokodil verkent zij de

zien rondlopen in het bos… Maar toch praten de dieren

wereld. Zij gaan samen naar de bioscoop, het strand, het

er nog altijd vol angst over. Wanneer op een dag nootjes

zwembad en een verjaardagsfeestje. Zij belanden zelfs in

gestolen worden, verdenkt inspecteur Gordon dan ook

de ruimte! Een film over hechte vriendschap tussen twee

meteen de vos en roept hij de hulp in van het dappere en

avonturiers.

pientere muisje Paddy. Een mooi verhaal over vriendschap

Kortfilmcompilatie van Siri Melchior, Denemarken, 2017, 45’

en verdraagzaamheid…

Enkel NL versie

Linda Hambäck, Zweden, 2017, 1u05’

3+

3+

ANIMA 2019
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DE WEGPIRAAT EN ANDERE DEUGNIETEN

◆ HERNEMINGEN:

van de buurt! Op zijn trouwe ros steelt hij al wat eetbaar

MINUSCULE EN DE MIERENVALLEI

is, de klaver van het konijn, de nootjes van de eekhoorn

De zwarte mieren vinden de achtergelaten resten van een

en zelfs het hooi van zijn paard… Tot op een dag een nog

picknick en besluiten de doos met suiker mee te nemen naar

sluwere schurk zijn pad kruist… Van de maker van Mannetje

hun nest. Maar dat is buiten de jaloezie van de boosaardige

Tak en de producers van Gruwelijke Rijmen.

rode mieren gerekend…

Kortfilmcompilatie, 2018, 50’

Thomas Szabo en Hélène Giraud, Frankrijk/België, 2012, 1u29’

Enkel NL versie

5+

3+

Hoe tem je een draak 3 © Sony Pictures Releasing Belgium

Opgepast voor de Roofrat, de meest vraatzuchtige bandiet

ERNEST ET CÉLESTINE

PLUISJE DURF TE VLIEGEN

De onverwachte vriendschap tussen de wat knorrige dikke

In IJsland nadert de winter. Voor de goudpluviers is het

beer Ernest en het guitige muisje Celestine.

moment om naar het zuiden te trekken aangebroken. Maar

Langspeelfilm van Stéphane Aubier, Vincent Patar en Benjamin

Pluisje kan nog niet vliegen en moet dus achterblijven.

Renner, naar het werk van Gabrielle Vincent, Frankrijk/België/

Om zich tegen de kou te beschermen gaat hij naar “Het

Luxemburg, 2012, 1u20’

paradijsdal”. Onderweg ontmoet hij Giron, een grote witte

5+

vogel met wie hij de gevaren van de winter trotseert, tot hij

Enkel FR versie

uiteindelijk zijn vleugels kan uitslaan.
Árni Ásgeirsson, IJsland/België, 2018, 1u23’

DE GROTE BOZE VOS EN ANDERE VERHALEN

ASTERIX: HET GEHEIM VAN DE TOVERDRANK

hoofd van het dorp Berk worden, Tandloos leider van de

Enkel NL versie

Wie denkt dat het platteland een rustige en vredige

De oude dru.de Panoramix valt tijdens het snijden van

draken. Maar terwijl zij dromen van vrede tussen Vikings

4+

omgeving is, heeft het mis. Je vindt er immers behoorlijk

maretak uit een boom. Hij vindt dat de tijd gekomen is de

en draken, waart een duistere dreiging over het dorp…

geagiteerde dieren. Een vos die denkt dat hij een kip is, bij

toekomst van het dorp veilig te stellen. En dus vertrekt hij

De nachtelijke komst van een Helleveeg-draak zal hun

voorbeeld, of een konijn dat zich als ooievaar gedraagt en

samen met Asterix en Obelix op een rondreis doorheen

vriendschap zwaar op de proef stellen…

een eend die de plaats van de Kerstman wil innemen. Ben

Galli. op zoek naar een getalenteerde jonge dru.de aan wie

Dean DeBlois, Verenigde Staten, 2019, 1u44’

je uit op een rustige vakantie, laat dat pad dan maar links

hij het geheim van zijn toverdrank kan doorgeven…

7+

liggen…

CORGI (CF. 1.3)

Louis Clichy en Alexandre Astier, Frankrijk, 2018, 1u25’

Benjamin Renner en Patrick Imbert, Frankrijk/België, 2016, 1u23’

6+

5+

5+

5>7 JAAR
◆ AVANT-PREMIÈRES:

LE CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES ARAIGNÉES (CF.
1.3)

PANDA, PETIT PANDA

de oprichting van de ondertussen mythische Ghibli studio.

Het weesmeisje Mimiko woont bij haar oma. Als zij op een

Zijn 40e verjaardag wordt gevierd met de release van een

dag afwezig is, nemen twee panda’s, die ontsnapten uit de

gerestaureerde kopie. De film verraadt de hand van de

PACHAMAMA (CF. 1.3)

LE GÉANT DE FER
Hoewel de release twintig jaar geleden tamelijk onopgemerkt

zoo, hun intrek in het huis…

meester en al zijn favoriete thema’s komen in dit epische

5+

bleef, heeft deze eerste langspeelfilm van Brad Bird (The

Isao Takahata, Japan, 1973, 1u21’

en plezierige avontuur van de beruchte gentleman-inbreker

Incredibles,

6+

Lupin III al aan bod.

Enkel FR versie

Hayao Miyazaki, Japan, 1979, 1u40’

5+

TITO ET LES OISEAUX (CF. 1.3)

7+

Enkel NL versie

Ratatouille)

met

de

jaren

een

cultstatus

verworven en heeft hij een grote schare fans overal ter

DE AVONTUREN VAN NO-NO

wereld. The Iron Giant is het ontroerende verhaal van de

De dagen verlopen vrolijk en in opperbeste stemming in

vriendschap tussen de kleine jongen Hogarth, die verslaafd

Underwood Springs! No-No, een echte doorzetter, wordt

is aan televisie, en een buitenaardse oorlogsrobot.

POM POKO

elke ochtend wakker met een nieuw idee dat hij, zonder

Brad Bird, Verenigde Staten, 1999, 1u26’

Pom Poko, dat is het karakteristieke geluid van de tanuki,

goed te weten hoe, onverwijld in de praktijk wil brengen.

6+

een soort wasbeer. Maar een tanuki is ook een magische

RALPH BREAKS THE INTERNET

Maar dan is er dat stel gekke vrienden van hem, altijd bereid

Enkel FR versie

bosgeest...

Ralph en zijn vriendin Vaneloppe beginnen een avontuurlijke

een handje toe te steken…

Isao Takahata, Japan, 1994, 1u59’

zoektocht

Kortfilmcompilatie van Mathieu Auvray, Frankrijk, 2017–2018, 41’

6+

Sugar Rush in de onbekende en vreemde wereld van het

7+

7>10 JAAR
◆ AVANT-PREMIÈRES :
MIRAI, MA PETITE SŒUR (CF. 1.3)
De Wegpiraat © Dalton Distribution

8+

14

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
Hayao Miyazaki’s eerste film dateert van 1979, lang vóór

ANIMA 2019
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naar

een

wisselstuk

voor

het

videogame

internet. Als zij het spoor bijster zijn, roepen zij de hulp
in van de internetbewoners, de Netizens, en vooral van
Yesss, hoofdalgoritme en schepper en bezieler van de
trendsettende website BuzzzTube…
Rich Moore en Phil Johnston, Verenigde Staten, 2018, 1u56’
7+

OKKO ET LES FANTÔMES (CF. 1.3)

MA VIE DE COURGETTE

8+

Dank zij liefde en vriendschap raakt Courgette – zo noemde

◆ HERNEMINGEN:
HOE TEM JE EEN DRAAK 3: DE VERBORGEN WERELD
In dit derde “drakenluik” ontdekken Hikkie en Tandloos wat

zijn overleden moeder hem – geleidelijk gewend aan zijn
nieuwe leven in het weeshuis.
Claude Barras, Frankrijk/Zwitserland, 2016, 1u06’
7+
Enkel FR versie

hun lotsbestemming is: Hikkie moet aan de zijde van Astrid
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LE PETIT PRINCE

gebaseerd op ware feiten.

Een vrije bewerking van het beroemde gelijknamige verhaal

Isao Takahata, Japan, 1988, 1u28’

van Antoine de Saint-Exupéry.

8+

Mark Osborne, Frankrijk, 2015, 1u48’

3 FOCUS
3.1 KLEINE ZOOM OP BELGIË

7+

THE TALE OF PRINCESS KAGUYA

Enkel FR versie

Het prinsesje Kaguya verschijnt in een bamboespruit en

Ook al is er geen sprake van een « focus » in de
strikte zin van het woord, dan wijzen wij toch op de
opvallende aanwezigheid van Belgische animatiefilms
in alle geledingen van het festivalprogramma en op
de ongelooflijke kwaliteit van de recente Belgische
productie. Zo zijn er langspeelfilms als Corgi, La Foire
Agricole, Ce Magnifique Gâteau, Raoul Servais, mémoires
d’un artisan en Léopold, roi des belges. Daarnaast zijn er
prestigieuze coproducties, zoals de openingsfilm Another
Day of Life, Funan en Le Capitaine Morten et la reine des

groeit op tot een beeldschone jonge vrouw die door de

DILILI IN PARIJS

edelste prinsen het hof gemaakt wordt.

Parijs tijdens de Belle Epoque. Het kleine kanakenmeisje

Isao Takahata, Japan, 2013, 2u17’

Dilili gaat samen met de jonge bakfietskoerier Orel op

8+

onderzoek naar de geheimzinnige verdwijning van kleine
meisjes. Zij ontdekken het bestaan van een bandietenbende,
de “Malmaîtres”. Met de hulp van een hele reeks Parijse

10>14 JAAR

beroemdheden proberen zij de gekidnapte meisjes te
bevrijden…

LE CHAT DU RABBIN

Michel Ocelot, Frankrijk/Duitsland/België, 2018, 1u35’

Algiers jaren 1920. De kat van de rabbijn heeft de papegaai

8+

opgegeten en kan daardoor praten. Hij begint de rabbi uit te

araignées… België is dit jaar alomtegenwoordig. En er
is uiteraard de selectie Belgische kortfilms in nationale
competitie, de aanwezigheid van een veertigtal
filmmakers en producenten voor Futuranima, de dagen
voor de professionelen, én de ondertussen beroemde
Anima Toon Band met een uniek en exclusief concert met
tunes … uit de animatiefilm. Het festival is met 45.000
bezoekers dus niet alleen een populair evenement
geworden, het is nu ook een must voor wie in België
professioneel met animatiefilm bezig is.

vragen over diens godsdienst…

L’ILLUSIONNISTE

Langspeelfilm van Joann Sfar en Antoine Delesvaux, Frankrijk,

Het trieste én grappige verhaal van een goochelaar op zijn

2011, 1u40’ 10+ Enkel FR versie

retour die zijn geluk gaat beproeven in Schotland en daar
een onschuldig mooi meisje leert kennen.

ISLE OF DOGS

Een scenario van Jacques Tati bewerkt (tot hommage) door

Tijdens

Sylvain Chomet.

burgemeester van Megasaki de noodtoestand uit en plaatst

Langspeelfilm van Sylvain Chomet, Frankrijk/Groot-Brittannië,

hij alle honden in quarantaine op een afvaleiland. De twaalf

2010, 1u30’

jaar oude Atari weet een vliegtuig te bemachtigen en gaat

8+

op het eiland op zoek naar zijn trouwe maatje Spots. En daar

Enkel FR versie

ontmaskert hij met de hulp van vijf onverschrokken maar

een

epidemie

van

hondengriep

roept

de

2018, 1u41’

hun norse en kijfzieke tante. Een aangrijpende animatiefilm

10+

Dilili à Paris © Cinéart

Langspeelfilm van Wes Anderson, Verenigde Staten/Duitsland,

Japan, W.O. II. Twee weeskinderen krijgen onderdak bij

Le chat qui pleure © Folimage

sympathieke honden een duister complot.

GRAVE OF THE FIREFLIES
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3.2 FOCUS OP FRANKRIJK
De Franse animatiefilm maakte de voorbije twintig jaar een ongelooflijke ontwikkeling door. De gemiddelde
jaarlijkse productie steeg van drie naar tien langspeelfilms. De sector slaagde erin films te produceren die
technisch zeer goed gemaakt zijn en een grote economische waarde hebben, maar die tegelijk artistiek
uitdagend zijn. Met de ontplooiing van een brede waaier aan talenten tot gevolg. De films in deze selectie
weerspiegelen deze opwaartse evolutie.
In Cinema Palace kan het publiek (opnieuw) gaan kijken naar langspeelfilms die de César voor Beste
Animatiefilm wonnen (cf. punt 3), en in Flagey zijn er ook winnaars van de César en/of de Oscar voor beste
korte animatiefilm, favoriete festivalfilms en juweeltjes van het voorbije jaar in vier programma’s onder het
vaandel Blauw, Wit, Rood (waaronder twee retrospectieven, een selectie uit de productie van het voorbije
jaar en een zoom op Sacrebleu, een van de meest originele studio’s van Frankrijk) naast thematische
programma’s rond het patrimonium, waaronder:

BLAUW, WIT, ROOD 2
Dit tweede luik is subjectiever: een selectie inspirerende,

van het talent, de verscheidenheid en knowhow van de Franse

vernieuwende, pakkende kortfilms die tijdens Anima de hartjes

animatiesector. We beginnen met een objectief samengesteld

sneller deden kloppen en die de voorbije jaren op het festival

programma: kortfilms die een César of een Oscar® wonnen.

bekroond werden door de jury en/of het publiek.

LOGORAMA,

PIXELS,

H5, FR, 2009, 16’05’’

Patrick Jean, FR, 2010, 2’35’’

LES PETITS CAILLOUX,

MADAGASCAR, CARNET DE VOYAGE,

Chloé Mazlo, FR, 2013, 15’

Bastien Dubois, FR, 2009, 11’30’’

MADEMOISELLE KIKI ET LES MONTPARNOS,

EDMOND ÉTAIT UN ÂNE,

Amélie Harrault, FR, 2013, 14’

Franck Dion, FR/CA, 2012, 15’04’’

MR HUBLOT, Laurent Witz,

LETTRES DE FEMMES,

Alexandre Espigares, FR/LU, 2013, 11’48’’

Augusto Zanovello, FR, 2013, 11’15’’

LE REPAS DOMINICAL,

SOUS TES DOIGTS,

Céline Devaux, FR, 2015, 13’40’’

Marie-Christine Courtès, FR, 2014, 13’

CELUI QUI A DEUX ÂMES,

PÉPÉ LE MORSE,

Fabrice Luang-Vija, FR, 2015, 17’

Lucrèce Andreae, FR, 2017, 14’45’’

© Mon papi s'est caché - Folimage

BLAUW, WIT, ROOD 1
Dit kortfilmvierluik geeft een, weliswaar ver van volledig, beeld

GARDEN PARTY,
Théophile

Dufresne,

Florian

Babikian,

Gabriel

Grapperon,

Lucas Navarro, Vincent Bayoux, Victor Claire, FR, 2016, 7’25’’

BLAUW, WIT, ROOD 3

BLAUW, WIT, ROOD 4

Juweeltjes gekozen uit de overvloedige oogst van dit jaar, die

In dit vierde luik zoomen we in op een van de meest originele

meer dan ooit getuigt van de dynamiek en inventiviteit van

Franse productiehuizen van de voorbije jaren: Sacrebleu, dat we

onze zuiderburige filmmakers en van de durf en het lef van hun

eindelijk eens in de bloemetjes willen zetten…

producenten. Een programma vol ontdekkingen.
SACREBLEU PRODUCTIONS
LE JARDIN PERDU,

In 1999 richtte Ron Dyens Sacrebleu Productions op. Het

Natalia Chernysheva, FR, 2018, 3’

productiehuis leverde ondertussen een zestigtal kortfilms af –

LA CHUTE,

live action en animatie, fictie en documentaire.

Boris Labbé, FR, 2018, 14’22’’

De films werden geselecteerd voor meer dan 1500 festivals en

ETREINTES,

wonnen prestigieuze prijzen, waaronder de Palme d’Or Cannes

Justine Vuylsteker, FR/CA, 2018, 5’27’’

2010, Zilveren Beer Berlijn 2012, César 2015 en de Premio

LA PLONGEUSE,

Orizzonti in Venetië 2017.

La Chute © Boris Labbé

Iulia Voitova, FR, 2018, 4’09’’

18

ANIMA 2019

MON PAPI S’EST CACHÉ,

LA MEMORIA DEI CANI,

Anne Huynh, FR, 2018, 7’11’’

Simone Massi, FR, 2007, 8’

HEDGEHOG,

MADAGASCAR,

Vaibhav Keswani, Jeanne Laureau, Colombine Majou, Morgane

carnet de voyage, Bastien Dubois, FR, 2009, 11’30’’

Mattard, Kaisa Pirttinen, Jong-ha Yoon, FR, 2018, 4’43’’

KID LOCO (PRETTY BOY FLOYD),

LE CHAT QUI PLEURE,

Olivier Chabalier, FR, 2009, 4’

Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli, FR/BE, 2018, 8’37’’

LE LOUP BLANC,

PAIN NOIR,

Pierre-Luc Granjon, FR, 2006, 8’30’’

Adrien Bourcier, Louise Duveau, Charlotte Thiriez, Rémi Fumery,

MAN ON THE CHAIR,

Justin Lauridant, Massimo Partipilo, Clément Sagnier, Mariane

Dahee Jeong, FR/KR, 2014, 6’51’’

Vanhoed, FR, 2018, 8’11’’

RHIZOME,

CADAVRE EXQUIS, Stéphanie Lansaque, François Leroy, FR,

Boris Labbé, FR, 2015, 11’25’’

2018, 12’50’’

ANIMA 2019
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FIGNOLÉS MAIN - EEN GESCHIEDENIS
VAN DE RECLAMEFILM IN FRANKRIJK, 1910–1970

3.5 EMILE AWARDS

Doorheen de 20e Eeuw bood de reclamefilm heel wat

ANIMA heeft een actief aandeel gehad in de totstandkoming

kunstenaars de kans zich te uiten en een regelmatige bron van

van de EMILE AWARDS, de Europese prijzen voor animatiefilm,

inkomsten te verwerven. Deze filmmakers werden dan ook

die in december 2018 voor de tweede maal uitgereikt werden.

alsmaar inventiever in het bedenken van scenario’s en esthetiek

Deze Emile Awards huldigen vaklui die bijzonder hebben

voor het aanprijzen van de producten, met ware juweeltjes vol

bijgedragen tot de creativiteit en het succes van de Europese

absurde humor tot gevolg...

animatiefilmindustrie. De selectie die tijdens Anima voorgesteld

4. FUTURANIMA
FUTURANIMA, het festivalplatform voor de professionelen, vindt plaats van 4 tot 9 maart 2019. Het wordt eens
te meer een gelegenheid voor bezinning en gedachtenwisseling over heden en toekomst van de animatiefilm:
nieuwe stop-motion technieken, virtuele realiteit en real time animatie… Het is ook een gelegenheid om
kennis te maken met grote namen uit de animatiefilm die tijdens masterclasses hun ervaring en kennis komen
delen. Verder zijn er presentaties van « works in progress », het curriculum van filmscholen waar « oscaribles »
gekweekt worden en een jobbeurs voor specifieke animatievaklui waaraan een tekort bestaat.

wordt, omvat een keuze uit de bekroonde films van de editie

3D-PIONIERS IN FRANKRIJK
Ter gelegenheid van het verschijnen van zijn boek Une
Histoire française de l’animation numérique stelt Pierre Hénon

2018.

3.6 HEALTH FOCUS

4.1 INDUSTRY DAY

enkele Franse animatiefilms voor die tussen 1981 en 1990

lang uitleg te geven over hoe je stijlvereisten en technische

het digitale beeld aankondigden: kortfilms, reclamefilms,

Dit programma biedt een voorsmaakje van een project dat

videoclips en special effecten voor speelfilms, vormgeving of

werd opgestart door de educatieve dienst van PointCulture:

De professionele animatiefilmsector neemt in België op dit

beperkingen met elkaar kunt verzoenen. Daniels werkte mee
aan tal van langspeelfilms bij Disney, waaronder Who Framed

televisieseries.

een compilatie animatiefilms rond het thema gezondheid. Van

ogenblik een opvallend hoge vlucht: er zijn meer studio’s, er

Roger Rabbit?, The Princess and the Frog, Ralph, Big Hero 6,

de elf geselecteerde kortfilms die met bijbehorend pedagogisch

is internationale erkenning, er worden prijzen gewonnen,

LES SHADOKS, DROIT DANS LE MUR À TOUTES POMPES!

The Snow Princess, en kreeg in 2002 een technische Oscar voor

dossier zullen worden uitgebracht op DVD tonen wij er hier vijf.

meer

zijn werk aan Tarzan.

Behalve een tentoonstelling rond de beruchte Shadoks vertonen

www.pointculture.be/education

ontwikkeld… maar in bepaalde métiers is er is ook een tekort.

wij ook de documentaire webserie waarin Benoît Poelvoorde

Gratis toegang

Gesterkt door deze vaststelling plaatsen wij deze eerste dag

langspeelfilms

geproduceerd,

nieuwe

instrumenten

met zijn onnavolgbare stem aan de hand van archiefbeelden,

van Futuranima samen met verschillende partners in het teken

LOUIS CLICHY, REGISSEUR VAN ASTERIX:
HET GEHEIM VAN DE TOVERDRANK

interviews en filmfragmenten het verhaal vertelt van deze rare

van professionelen van de sector, om kennis te vergaren, te

Louis Clichy deed ervaring op als storyboarder en 3D

(buitenaardse) filosofische vogels die niet konden vliegen,

netwerken en te recruteren.

animator bij MacGuff, als realisator van reclamefilms bij

ijzeren eieren legden en hun heil vonden in pompen…

Passion Pictures, tijdens zijn drie jaren bij Pixar en nadien als

4.2 STUDENT DAY

CHRONOPOLIS

regisseur, van kortfilms, maar natuurlijk vooral van twee Asterix

Dinsdag 5 maart is specifiek bestemd voor studenten animatie

langspeelfilms. Hij komt praten over het werk van een regisseur,

In Chronopolis, een immense stad ergens in de ruimte, wijden de

aan Belgische filmscholen, met infosessies en presentaties van

die al naargelang van de aard van de projecten, over heel

onsterfelijke bewoners zich aan één bezigheid: tijd maken. In de

prestigieuze filmscholen zoals MoPA in Arles.

uiteenlopende competenties dient te beschikken.

4.3 MASTERCLASSES EN LEZINGEN

MARK BURTON, AARDMAN
« WRITING FOR ANIMATION: THE INS AND OUTS »

eentonigheid van hun bestaan hunkeren zij naar een gebeurtenis:
een ontmoeting met een menselijk wezen… Als futuristische, SFachtige fabel is Chronopolis een originele meditatie over de tijd.
Langspeelfilm van Piotr Kamler, Frankrijk, 1988, 52’

3.3 HOMMAGE AAN ISAO TAKAHATA

ERIC DANIELS, DISNEY, « MIXING ART AND TECH »

Mark Burton schrijft scenario’s voor animatiefilms, voornamelijk

Eric Daniels komt rechtstreeks vanuit Los Angeles naar Brussel

bij Aardman. Zo tekende hij voor de scenario’s van Chicken

overgevlogen om op basis van zijn ruime ervaring een namiddag

Run, Shaun the Sheep en binnenkort ook Farmageddon.
Voor Dreamworks schreef hij Madagascar. Hij komt praten

Isao Takahata, medeoprichter van de Ghibli studio, deelde een

over zijn ervaringen als scenarist: het schrijven van komedie,

zelfde talent en passie voor animatiefilm met Hayao Miyazaki.

schrijftechnieken

Met zijn eruditie en fijngevoeligheid neigde hij echter, meer dan

samenwerking met artiesten en filmmakers.

en

-procedés,

coschrijverschap

en

zijn compagnon, naar een zeker realisme. Deze grote meneer
overleed in 2018. Lang leve zijn werk… In samenwerking met

ANIMATE IN REAL-TIME WITH UNITY

Cinematek.

Nee, dit is geen utopie… Er bestaat nu wel degelijk een manier
om animatie in real time te creëren. Het gaat om software die

PANDA, PETIT PANDA (1973)
GOSHU, LE VIOLONCELLISTE (1981)
GRAVE OF FIREFLIES (1988)
POM POKO (1994)
THE TALE OF PRINCESS KAGUYA (2013)

oorspronkelijk ontwikkeld werd voor videogames en waarmee
je content kunt genereren die evolueert op het tempo van de
speler. De naam: Unity… Deze lezing scheidt mythe van realiteit
en biedt een mooie gelegenheid om meer te weten te komen

3.4 RETROSPECTIEVE PAUL BUSH
In partnership met Cinema Galeries, die een tentoonstelling
organiseert ter gelegenheid van de voorstelling van zijn
film Babeldom, vertoont ANIMA een selectie van de meest
beeldende kunstenaar onder de titel My Beautiful, Stupid,
Tealeaf Films. De kunstenaar licht toe welke beslissingen zijn
œuvre bepaald hebben: zijjn overstap van kunstenstudent
naar filmmaker, zijn fascinatie voor beeld-per-beeld en zijn
narratieve of non-narratieve systeem. Hij gunt ons een blik
achter de schermen van de totstandkoming van zijn films en
praat ook over zijn werk in wording.
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Panda kopanda © Studio Ghibli

representatieve en karakteristieke films van deze geniale

Asterix : het geheim van de toverdrank © Entertainment One

over het concrete gebruik van deze software.

INSIDE VIRTUAL REALITY WITH ATLAS V
Na het succes van de VR film Alteration richtte Antoine
Cayrol samen met twee kameraden Atlas V (“Atlas five”) op,
een productiehuis dat zich toelegt op “immersieve narratieve
content”. Atlas V was betrokken bij diverse innovatieve VR
producties, waaronder Battlescar, Spheres en het gloednieuwe
Gloomy Eyes, dat tijdens Anima zijn Europese première beleeft.
Een blik achter de schermen van het ontstaansproces.

DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN
SCAM, SACD en de Service de la Promotion des Lettres
van de Federatie Wallonië-Brussel nodigen u uit voor een

ANIMA 2019
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pitchingsessie rond literaire werken die zich mogelijks lenen

Anne Brotot licht de pedagogische aanpak van de school toe

voor een filmadaptatie. Bedoeling is dat de auteurs hun verhalen,

en toont een compilatie van de knapste films.

5. SPECIALE EVENEMENTEN

personages en verbeeldingswereld zelf komen toelichten.

STUDIO PRESENTATIONS

RENCONTRES DE LA WEBCRÉATION :
CO-ÉDITER ET PRODUIRE POUR LA JEUNESSE

Er

Recente studies lijken aan te geven dat kinderen en jongeren de

aantal vooraanstaande partners uit de sector om studio’s de

traditionele media (boeken, cinema, televisie) de rug toekeren

gelegenheid te geven hun recente producties voor te stellen

en de voorkeur geven aan online content: apps, sociale media,

en vooraf geselecteerde kandidaten te recruteren. Deze pitches

games,Youtube…

worden gevolgd door individuele gesprekken. Een uniek

Is dit juist? Hoe spelen producenten, uitgevers en auteurs dan

initiatief in België!

bestaat

een

tekort

aan

bepaalde

beroepslui

in

5.1 SLOTAVOND

de

animatiesector. Het festival slaat de handen in elkaar met een

De slotavond van Anima krijgt dit jaar een
ongewoon kleedje: hij wordt ingezet met een
film-performance uit 1914, gevolgd door de
bekendmaking van de prijzen, en besloten met
een gloednieuwe film die vers uit het labo komt!
En voor diegenen die een duidelijke voorliefde
hebben voor bekroonde films heeft Anima nog
een selectie winnaars van Emile Awards in petto.

in op dat nieuwe gebruik? Op deze en aanverwante vragen
probeert een panel van experts uit de wereld van boeken en

WIP: I LOST MY BODY

nieuwe media een antwoord te geven.

Jérémy Clapin maakte eerder de opmerkelijke kortfilms Skhizein
en Palmipedarium. Dit jaar komt hij ons vertellen hoe ver het

PROCLAMATIE
Ceremoniemeesteres

Stephanie

dirigeert

het

moment

waarop de filmmakers die hun geesteskind aan de diverse
competities

van

Anima

toevertrouwden,

in

spanning

gewacht hebben: wie wint de prijzen van de jury, het publiek
en de festivalpartners?

LA FOIRE AGRICOLE

STOP MOTION WITH KIM & EMMA

staat met zijn toekomstige, langverwachte, eerste langspeelfilm

Kim Keukeleire, hoofdanimator van Wes Andersons Isle of

I Lost my Body. Deze film vertelt met een surrealistisch tintje

Dogs, geniet internationale faam als stop motion expert. Emma

over de zoektocht van een hand naar het lichaam waar zij bij

GERTIE THE DINOSAUR, WINSOR MCCAY

De Swaef gebruikte dezelfde techniek voor haar

hoort.

Gertie de dinosaurus doet (min of meer) alles wat haar gevraagd

op de landbouwbeurs. Maar Paard, die na een ongeval met

wordt: zij maakt buigingen, eet en danst. Gertie was een van

de skateboard aan geheugenverlies lijdt, weet niet meer

buitengewone film Ce Magnifique Gâteau ! Zij bewonderen

Na hun dolle avonturen in La Bûche de Noël en La Rentrée
des classes willen Cowboy en Indiaan zich eens gaan uitleven

elkaars film en voeren een gesprek over de specifieke taal van

WIP: THE FANTASTIC VOYAGE OF MARONA

de allereerste tekenfilms in de filmgeschiedenis. Gertie deed

waar hij de toegangskaarten verstopt heeft. Cowboy en

stop motion animatie.

Anca Damian, realisator van Crulic: The Path to Beyond, dat in

wat haar maker-in-vlees-en-bloed Winsor McCay, een van de

Indiaan besluiten dan maar een tijdmachine te bouwen om

2012 de Cristal voor beste langspeelfilm won op het festival van

pioniers van de animatiefilm, haar opdroeg. Vandaag zien we of

terug te keren in de tijd. En dan beginnen de moeilijkheden

SCHOOL FOCUS : MOPA

Annecy, komt samen met haar Franse producent Ron Dyens

Gertie even volgzaam dan wel weerspannig (on)gehoorzaam

pas echt…

“MoPa” is de nieuwe naam voor Supinfocom Arles, het kleine

haar nieuwste project voorstellen. Het bewogen verhaal van een

zal zijn aan acteur Eli Thorne in een plezierige reconstructie van

Vincent Patar en Stéphane Aubier, België/Frankrijk, 2019, 26’

zusje van Supinfocom Valenciennes. Deze (privé)school gaat

schattige straathond wordt simultaan in verscheidene landen

een filmperformance uit 1914.

er prat op al meer dan één Oscarnominatie op haar palmares

gemaakt, waaronder België. De inspiratie voor het schitterende

te hebben: The Green Bird, Garden Party en Hybrids. Directrice

grafische universum komt van tekenaar Brecht Evens.

HET SLOTFEEST

Met Gabriel Thibaudeau aan de piano en Eli Thorne als

DJ MLNG warmt vanaf 19u de sfeer op, maar na klokslag 12 lost de

dompteur.

dolle ploeg van “Panique” de wacht af met aan de draaitafel DJ
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La Foire agricole (c) Panique!

Gertie © Cinémathèque québécoise

Marona©Aparte_Sacrebleu_Minds Meet

Jacky Lambert, Vincent Tavier en de hele compagnie “in the flesh”.

ANIMA 2019
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6. DE EXTRA’S VAN ANIMA
ANIMATINEES: van 4 tot 8 maart organiseert het festival

ANIMA OP DE AFFICHE

speciale voorstellingen voor kinderen van speelpleinen

Achtendertig affiches vertellen het verhaal van een festival

en

groepstarief!

Door Philippe Moins, met een woord vooraf door Hugues

Deze voorstellingen worden omkaderd door animatoren

Dayez. Dit gloednieuwe werk is in primeur te koop in de

van de vzw Bah Voyons!, die de films zullen inleiden en

festivalshop van Anima. En by the way: je kunt er een hele

de voorstellingen nog wat laten uitlopen met creatieve

week lang de mooiste en beste boeken over animatiefilm

animaties met behulp van optische speeltjes (thaumatroop,

kopen...

verenigingen

tegen

een

aantrekkelijk

flip books…).
CONCERTEN : DJ Yooth, DJ Mambele, DJ MLNG, Anima
WORKSHOPS VOOR KINDEREN (6>12 jaar) : wij zetten de

Toon Band,…

traditie voort : de kleinsten kunnen alle dagen de beginselen
van animatie leren, zodat zij beter begrijpen hoe datgene

EXPO, CLOWN, PERFORMANCES, PANNENKOEKEN…: het

wat zij op het grote scherm zien, gemaakt wordt. Deze

festival voorziet nog talrijke randactiviteiten in de foyers

workshops worden verzorgd door de vereniging Zorobabel

van Flagey. Kinderen kunnen genieten van gratis animatie

en gratis aangeboden. Reservatie via de website is wel

aangeboden door OUFTivi, mediapartner van het fesstival,

vereist.

gaan kijken naar de tentoonstelling over de SHADOKS, er

Shadoks 2 © Rouxel

is animatie door clown Sono Babis en voorstellingen van
JONGERENSTAGE (12>16 jaar): dit jaar organiseert ANIMA

Teatro Pachuco. En natuurlijk ook de onontkoombare, niet

een vijfdaagse VJing stage onder leiding van illustrator en VJ

te versmaden pannenkoeken!

Loup Blaster. Het resultaat van hun werk wordt op zaterdag 9
maart tijdens de Animeernacht on-stage getoond in de grote
zaal studio 4 van Flagey tijdens een live VJing performance.

5.2 ANDERE EVENEMENTEN
TENTOONSTELLING «VOILA LES SHADOKS !»

ANIMA TOON BAND

In het kader van de focus op Frankrijk wijdt ANIMA dit

Yann Bonnin, die zijn twee grote passies, muziek en animatie,

jaar een tentoonstelling aan de befaamde Shadoks. Deze

altijd al had willen combineren, is terug met zijn Band voor

doldwaze serie, die in 1968 gecreëerd werd, werd al gauw

een uniek en exclusief concert met tunes die, hoe kan het

een misbaksel voor de enen, en een groots filosofisch

anders, met animatiefilms te maken hebben.

Jacques Rouxel dankten hun populariteit gedeeltelijk aan de

ANIMEERNACHT

onnavolgbare stem van Claude Piéplu. Er waarde een geest

De Animeernacht is een van de vaste ingrediënten en een

van dada door een nog altijd houterige Franse televisie…

must van het festival geworden. De nacht verloopt in drie

Op

transparanten,

schuifjes, die van elkaar gescheiden worden door een

storyboards en andere documenten van de serie, alsook

VJing set. Het begint allemaal om 21u met een eerste VJing

figuurtjes en foto’s te bekijken.

performance, een half uur later gevolgd door een eerste

de

tentoonstelling

zijn

originelen,

TENTOONSTELLING «CE MAGNIFIQUE GATEAU !»

salvo films in Studio 4. VJing en filmvoorstellingen wisselen
elkaar dan verder af tot 03u! Op het grote scherm zijn films

Deze veelbekroonde film over de kolonisatie van Kongo

in alle mogelijke genres te beleven. Het gaat om films die

werd gedraaid met poppen in stop motion animatie. Het

buiten de lijntjes kleuren, soms pure trash, vaak grappig.

is altijd weer verbluffend te zien met hoeveel zorg en

En ze werden kundig in volgorde geplaatst om deze lange

precisie de makers aan de miniatuurdecors, -personages en

nacht het juiste ritme te geven.

-rekwisieten hebben gewerkt. De replica van de koninklijke

Dit jaar worden de VJing intermezzo’s verzorgd door Loup

serre, gebouwd door Leopold II, is in dat opzicht ronduit

Blaster en NUMéROBé. Zij creëren soundscapes waarvan de

spectaculair!

ritmes onweerstaanbaar aanzetten tot dansen. De on-stage

ANIMATIEGEVECHT « WE DOEN DE MATCH OVER! »

VJ-performance combineert de muziek van NUMéROBé
met creaties van Loup, én met de creaties die tijdens de

Bal op de aftrapstip! SACD nodigt het publiek uit voor een

jongerenstage tot stand kwamen. Het wordt een abstracte

bijkomende halftime van de match België-Frankrijk, ditmaal

maar gevoelvolle reis naar de ziel.

Loup Blaster © Gilles Moins

delirium voor de anderen. De buitenaardse creaturen van

in de vorm van een animatiegevecht. Ze kunnen supporteren
voor de kampioenen van de twee nationale ploegen die een
live animatieduel zullen uitvechten, gebruik makend van zelf
gekozen technieken. Een unieke performance waarin niet
getackled wordt en veel schitterende doelpunten vallen…
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7. JURY’S EN PRIJZEN

DE JURY VOOR DE NATIONALE
COMPETITIE BESTAAT UIT:

PRIJZEN TOEGEKEND DOOR DE JURY
VAN DE NATIONALE COMPETITIE:
• Prijs voor beste Belgische kortfilm,

ANIMA is sinds 2014 erkend als een « Oscar qualifying festival ». Dat betekent dat een Grand Prix van Anima
ook een eerste stap is naar een mogelijke Academy Award.

ANDERS NARVERUD MOEN (NO)

geschonken door Sabam (2.500E)

Anders Narverud Moen is sinds 2012

• Grand Prix voor beste film van de Federatie

directeur van het Fredrikstad Animation

Wallonië-Brussel, geschonken door de Federatie

Festival,

Wallonië-Brussel (2.500E)

het

grootste

animatiefilmfestival

in

en

oudste

Scandinavië.

•Auteursprijs geschonken door de SACD (2.500E)

Voordien, van 2008 tot 2011, was hij

INTERNATIONALE COMPETITIE

JURYPRIJZEN

programmator voor Oslo Kino (nu Nordisk

PRIJZEN UITGEREIKT DOOR DE PARTNERS :

• Grand Prix Anima 2019 voor beste kortfilm,

Film Kino), het grootste exploitatiebedrijf

• BeTV Prijs (Aankoop uitzendrechten)

Op de internationale jury rust de zware last de laureaten

geschonken door het Brussels Hoofdstedelijk

van Noorwegen. Hij was ook actief op andere domeinen,

• Prijs van de RTBF-La Trois (Aankoop

voor de internationale competitie aan te duiden. Dit jaar

Gewest (2.500E)

waaronder kunst, niet-commerci.le radio en concerten.

uitzendrechten)

bestaat die jury uit:

• Prijs van de Creatieve Revelatie (2.500E

• Cinergieprijs (Elektronisch persdossier)

aangeboden door het Koreaans Cultureel

JULIA OCKER (DE)

Centrum)

De in Stuttgart werkende Julia Ocker

• Speciale Prijs van de Jury, categorie kortfilms

is

animatiehistorica is stichtend redacteur

• Prijs voor Beste Kortfilm, categorie

schrijver. Van 2006 tot 2012 studeerde

van

studentenfilms

zij grafische vormgeving in Pforzheim

MAUREEN FURNISS (US)
Deze

internationaal

gereputeerde

Animation Journal en auteur van

Art in Motion: Animation Aesthetics, The

en

Animation Bible en A New History of

PRIJS UITGEREIKT DOOR DE JONGERENJURY:

Animation. Ze was een van de oprichters

• Prijs voor Beste Kortfilm, categorie kinderfilms

van de Society for Animation Studies en

animatiefilmmaker,

CaÏro

en

ontwerper

animatiefilm

aan

en

de

Filmakademie Baden-Württemberg. Haar
films bestrijken een breed scala aan
onderwerpen, van het duistere en angstaanjagende drama

kreeg tal van onderscheidingen voor haar bijdragen op het

PUBLIEKSPRIJZEN VOOR

Kellerkind tot het ingenieus grappige Zebra. In 2017 maakte

gebied van animatiefilm.

INTERNATIONALE FILMS:

Julia een reeks dierenfilms onder de noemer Animanimals.

• Publieksprijs voor beste langspeelfilm
HISKO HULSING (NL)

• Publieksprijs voor beste langspeelfilm voor

RON DYENS (FR)

kinderen en jongeren

In 1999 wordt Ron Dyens directeur van

• Publieksprijs voor beste kortfilm

l’Archipel Paris Ciné en richt hij Sacrebleu

Rotterdamse Kunstacademie. Hij maakte

• Publieksprijs voor beste kortfilm voor

Productions op. In 2010 is hij producent van

een aantal kortfilms, waarvan twee de

kinderen en jongeren

Chienne d’histoire van Serge Avedikian,

officiële Nederlandse inzendingen voor

• Publieksprijs voor beste kortfilm van de

goed voor de Palme d’Or voor beste kortfilm

de Oscars˝ waren. Hij is niet enkel een

Animeernacht

op het Filmfestival van Cannes. In 2016

Hulsing

behaalde

schilderkunst

getalenteerd

en

het
animatie

schilder,

diploma
aan

filmmaker

de

en

is Sacrebleu coproducent van een eerste

illustrator, hij componeert ook zelf de muziek voor zijn

PRIJZEN UITGEREIKT DOOR ONZE PARTNERS:

lange animatiefilm: Tout en haut du monde in een regie van

films. Hisko maakt momenteel een animatieserie voor

• BeTV-Prijs voor de beste langspeelfilm

Rémi Chayé. Ron Dyens regisseerde ook 5 korte animatiefilms,

volwassenen voor Amazon.

in officiële selectie (3.500E voor aankoop

die voor meer dan 300 festivals geselecteerd werden.

uitzendrechten)
JAKOB SCHUH (DE)

• Persprijs (UBFP en UFK)

Jakob Schuh werd in 1976 in München
geboren. In 2003 was hij medeoprichter
van

Studio

Soi,

waarvoor

hij

een

paar grote succesfilms van de studio
regisseerde,

waaronder

De

Gruffalo,

genomineerd voor zowel een BAFTA en

NIEUW: EEN COMPETITIE VOOR VR FILMS!

toegespitst op nieuwe media. Zij was ook medeoprichter

DE EERSTE JURY VOOR VR FILMS BESTAAT UIT
VOLGENDE EXPERTS:

een Academy Award. Jakob verliet Studio

van het Liège Web Fest, het eerste festival in België voor
transmedia, webseries en virtuele realiteit. Op dit ogenblik
is zij verantwoordelijke voor nieuwe media, gaming en VR
bij screen.brussels.

Soi in 2014 en werd coregisseur van Roald Dahls Revolting

FRANÇOIS FRIPIAT

Rhymes Deel 1 & Deel 2. Hij is docent aan de Filmakademie

Klankingenieur Fripiat was werkzaam in diverse domeinen,

IOANA MATEI

Baden-Württemberg, waar hij ook studeerde.

waaronder sound design en sound mix. Hij superviseerde

Ioana leidt de ontwikkeling van VR-projecten bij Procter &

ook het geluid voor een aantal animatiefilms.

Vanuit zijn

Gamble. Zij was ook medeoprichter van Women in Immersive

passie voor ambisonics, een methode voor het opnemen

Technologies Europe en Reality+ Productions en won

en weergeven van een 3-dimensionaal geluidsveld, richtte

prijzen met haar films. Zij speelt een rol in de evolutie van

hij Demute op, een studio voor de creatie van geluid voor

de sector, maar verliest als filmmaker het creatieve aspect

nieuwe media (VR/AR/videogames). Demute ontwikkelt

niet uit het oog. Haar nieuwe langspeelfilm The Bellwether

ook nieuwe technologische instrumenten om klankimmersie

wordt in februari uitgebracht in de US..

te verbeteren.
MARINE HAVERLAND
Na korte tijd te hebben gewerkt voor Versus production,
richtte Marine Haverland in 2012 Aura Films op, een structuur

26

ANIMA 2019

ZIJ KENNEN DE PRIJS VOOR BESTE VR-KORTFILM

ANIMA 2019

27

8. FESTIVALGASTEN

9. ANIMA EXTRA MUROS

Gedurende het hele festival heeft Anima regisseurs en producenten van over de hele wereld te gast
om hun films aan het publiek te komen voorstellen. Hieronder vindt u een lijst van de gasten wier komst
al bevestigd is. De lijst wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt en is te consulteren op onze webste:
WWW.ANIMAFESTIVAL.BE

ANIMA heeft sinds 2007 zijn hoofdkwartier in Flagey, met gedecentraliseerde vertoningen van bepaalde
programma’s in zalen in Vlaanderen en Wallonië. Daarnaast gaat ANIMA ook een samenwerking aan met Cinema
PALACE, CINEMATEK en CINEMA GALERIES voor programma’s rond twee grote namen in de animatiefilm : Paul
Bush en Isao Takahata, én voor voorstellingen van langspeelfilms in het kader van de focus op Frankrijk.

ANTIN JUAN

regisseur – Pachamama (AR)



AUBIER STÉPHANE
BLASTER LOUP

regisseur – La Foire agricole (BE)



AUVRAY MATTHIEU



regisseur – Tbc – La Grande Aventure de Non-Non (FR)

9.1 IN BRUSSEL

illustratrator – Jongerenstage en VJing Animeernacht (FR)



BROTOT ANNE



directrice MoPA – Focus Frankrijk MoPA (FR)

CINEMA GALERIES : PAUL BUSH

BURTON MARK



regisseur – Masterclass Futuranima (GB)

Na een hommage aan Norman McLaren in 2015, zet Cinema

BUSH PAUL

regisseur – Tentoonstelling + talk « Paul Bush’s Shorts » (GB)



CAYROL ANTOINE



CLAPIN JÉRÉMY



regisseur – Futuranima, WIP : I Lost My Body (FR)

CLICHY LOUIS

regisseur – Asterix: het geheim van de toverdrank (FR)



DAMIAN ANCA
DANIELS ERIC

regisseur – Futuranima, WIP : The Fantastic Voyage of Marona (RO)



animator – Masterclass Futuranima (US)



DE SWAEF EMMA
DIAB LAMIAA
DO DENIS



producent – Futuranima, VR : Inside Virtual Reality with Atlas V (FR)

regisseur – Funan (KH)

ESMAT HEND



regisseur – Flipped (GB)

FORSMAN JONAS
GRORUD MATS



HÉNON PIERRE



animatiefilm voort met een tentoonstelling rond het werk
van Paul Bush, naar aanleiding van de Belgische release van
zijn film Babeldom.
De tentoonstelling is alle dagen toegankelijk van 1 tot 31
maart 2019 van 14 tot 20u, behalve op maandag.

regisseur – Ce Magnifique Gâteau ! + Futuranima : Stop Motion with Kim & Emma (BE)



regisseur – Flipped (GB)



Galeries dit jaar zijn verkenningstocht naar meesters in de

regisseur – Robot & the Whale (SE)



CINEMATEK : HOMMAGE AAN ISAO TAKAHATA
(Cf. 4.2 ) Voorstellingen van Panda, petit panda (1973),
Goshu, le violoncelliste (1981), Grave of Fireflies (1988), Pom
Poko (1994) en The Tale of Princess Kaguya (2013),

regisseur – The Tower (NO)
Futuranima, Les pionniers de la 3D en France (FR)

JAMES ROELS MARC



KESTELOOT VINCENT
KEUKELEIRE KIM

regisseur – Ce Magnifique Gâteau ! (BE)



regisseur – Corgi (BE)

regisseur – Futuranima : Stop Motion with Kim & Emma (BE)



KOVANDOVÁ TEREZA



regisseur – Bloody Fairy Tales (CZ)

KRSTIC MILORAD



LACROIX OANA

regisseur – Coucouleurs (CH)



regisseur – Tbc – Ruben Brandt, collector (SI)

LAMOTTE MATTHIEU



producent – Chronopolis en tentoonstelling Shadoks +

CINEMA PALACE : FRANSE LANGSPEELFILMS – WINNAAR
VAN EEN CÉSAR
In het kader van de focus op Frankrijk : Le Chat du Rabbin,
Ernest

et

Célestine,

L’Illusionniste,

Minuscule

en

de

mierenvallei, Le Petit Prince en Ma Vie de Courgette (Zie
ook 3.)
BRUSSEL

Les Shadoks, droit dans le mur à toutes pompes ! (FR)
LURIE JOANNA

regisseur – Tbc – Le jour extraordinaire (FR)



◆ CINEMATEK

MARTIN BASTIEN



regisseur – Raoul Servais, mémoires d’un artisan (BE)

Baron Horta straat 9

NENOW DAMIAN



regisseur – Another Day of Life (PL)

1000 Brussel

NICHOLSON HENRY
OH ERICK





regisseur – Le Capitaine Morten et la reine des araignées (IE)

regisseur > tbc > How to Paint Your Rainbow (KR)

PACIORKOWSKA KARINA
PATAR VINCENT
RAES BRITT





regisseur – La Foire agricole (BE)

RIVIÈRE CÉLIA



SIMO SALVADOR




regisseur – Futuranima : Session d’info avec Margot Reumont (BE)

regisseur – La Cabane aux oiseaux (FR)


www.cinematek.be

regisseur – Tbc – You are Overreacting (PL)

regisseur – Futuranima : Infosessie met Britt Raes (BE)

REUMONT MARGOT

STASSEN BEN



02/551 19 00

regisseur – Bunuel in the Labyrinth of the Turtles (ES)

◆ CINÉMA GALERIES
Koninginnegalerij 26
1000 Brussel
02/514 74 98
www.galeries.be

regisseur – Corgi (BE)

TAVIER VINCENT



producent – La Foire agricole (BE)

◆ CINÉMA PALACE
Anspachlaan 85
1000 Brussel
02503 57 96
https://cinema-palace.be
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9.2 DECENTRALISATIES
Bioscopen en culturele centra in Vlaanderen en Wallonië vertonen een deel van het festivalprogramma:
langspeelfilms voor kinderen, voor volwassenen en kortfilms, de Animeernacht of onze twee programma’s
Anima on Tour’.

10. PERSINFORMATIE
ACCREDITATIE

« ANIMA ON TOUR » reist rond met twee programma’s die een gecondenseerde versie van het festival
vertegenwoordigen. Voor het eerste programma werd uit de selectie kortfilms voor kinderen geplukt, voor
het tweede uit de nieuwigheden voor volwassenen.

Als journalist kunt u een persaccreditatie verkrijgen om verslag
uit te brengen van het festival. Zij kan worden aangevraagd
d.m.v. een mailbericht naar julien@folioscope.be
Uw badge ligt dan voor u klaar vanaf dag één van het festival
vanaf 19u op het onthaalkantoor in de hoofdhall van Flagey.

ANTWERPEN

LUIK

◆ CINEMA ZUID

◆ LES GRIGNOUX

MATERIAAL

Waalsekaai 47

Cinéma Le Parc : 22, rue Paul-Joseph Carpay – 4020 Liège

Op de perspagina van onze website vindt u:

2000 Antwerpen

Cinéma Churchill : 20, rue du Mouton Blanc – 4000 Liège

• Dit dossier in PDF format

03/242 93 57

Cinéma Sauvenière : place Xavier Neujean – 4000 Liège

•Foto’s in hoge resolutie die betrekking hebben op de

www.cinemazuid.be

04/222 27 78

programma’s van Anima 2019

www.grignoux.be

•Korte biografie en festivalprogramma in PDF format

GENT

•De perscommuniqués in PDF format

◆ CINEMA SPHINX

BERGEN

Sint-Michielshelling 3

◆ CINÉMA PLAZA-ART

VISIEZAAL

9000 Gent

Rue de Nimy, 12

De hele duur van het festival wordt een ruimte voorbehouden

09/225 60 86

7000 Mons

voor pers en genodigden. In deze ruimte bevindt zich een

www.sphinx-cinema.be

065/351 544 – 065/ 311 837

visiepost waar u op verzoek alle films van de selectie kunt

www.plaza-art.be

visioneren. U kunt reserveren via een mailbericht naar

LEUVEN

julien@folioscope.be.

◆ CINEMA ZED

NAMEN

Naamsestraat 96

◆ CINÉMA CAMEO

INTERVIEWS

3000 Leuven

Rue des Carmes, 49

In dit persdossier vindt u de gastenlijst van Anima voor

016/67 92 40

5000 Namur

dit jaar. Deze lijst wordt aangevuld naarmate het festival

www.cinemazed.be

04/222 27 78

nadert. Interviews kunnen worden aangevraagd bij Julien

www.grignoux.be

Chapelle (julien@folioscope.be of 02/213 19 46).

GENK

Wilt u op de hoogte blijven van de dagelijkse actualiteit, de

◆ EUROSCOOP

NISMES

komst van gasten en live evenementen, volg ons dan op het

C-Mine 1

◆ CINÉ CHAPLIN

internet en via de sociale netwerken:

3600 Genk

20 rue de l’Eglise, 5670 Nismes

089/30 80 00

060/31 21 68

WWW.ANIMAFESTIVAL.BE

www.euroscoop.be/genk

www.ciné-chaplin.be

fqiy

CHARLEROI

◆ QUAI 10

PERSCONTACTEN

Quai Arthur Rimbaud, 10
6000 Charleroi

Julien Chapelle

071/31 71 47

02/213 19 46

www.quai10.be

julien@folioscope.be
Gudrun Burie
0498/10 10 01
gudrun@theprfactory.com
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11. PRAKTISCHE INFORMATIE
OPENBAAR VERVOER


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

TICKETVERKOOP



Halte Mouterij, op 5 min. loopafstand van Flagey



(Kroonlaan) : bus 95


Halte Baljuw, op 5 min. loopafstand van Flagey

(Louisalaan) : trams 93, 94 en bus 54

Online, via de site van Anima.

U ontvangt uw afdrukbare tickets met unieke QR Code.
Geen reductietarief bij online aankoop, reserveringstax:
+ 0,75E per ticket. Bij aankoop van een veelvoud van 5
plaatsen wordt automatisch het reductietarief van de

PARKING

Minipass toegepast.

Parking Indigo (186 pl) onder het Flageyplein
24u op 24 en 7 dagen op 7



Tarief: 2 u: 4,60E – 3 u: 6,80E – 6-24 u: 14E

rechts van de hoofdingang op het Heilig-Kruisplein. Open

Ticketbureau Flagey: Het ticketkantoor bevindt zich

een uur vóór aanvang van de eerste voorstelling.
TOEGANGSPRIJZEN

Tel: 02/641 10 20, op 2 en 3 maart van 11u tot 17u en van 4



Volwassenen (+16): 8E - Reductietarief*: 7E€

tot 8 maart van 12u tot 17u



Kinderen (-16): 7E – Reductietarief*: 6E€

ticket@flagey.be

* Reductie voor werklozen, Le Soir Club, oKo-sectorpas
en Ligue des Familles, -26, +60. Anima is partner van



Paspartoe en De Gezinsbond.

https://cinema-palace.be/nl

Ticketbureau Palace:



VR Festival: 8E (eenheidstarief)



Ticketbureau Cinematek: www.cinematek.be



Minipass voor 5 voorstellingen: 28E.



Ticketbureau Galeries: www.galeries.be

Niet op naam. Kan gebruikt worden voor één of meer
personen; kinderen of volwassenen. Geldig enkel in

De tickets voor de voorstellingen zijn te koop in de cinema

Brussel, in Flagey en in Cinema Palace. Niet geldig voor de

waar de voorstelling plaatsvindt of via hun website of via

masterclass, de Animeernacht en het VR festival.

de website van Anima.



Festivalpas: 70E

Een persoonlijk pasje op naam, geldig voor alle
voorstellingen, conferenties en de Animeernacht.
Niet inbegrepen: Masterclass en het VR Festival.


Masterclass: 25€ - Reductietarief:

Studenten (-26 jaar): 20E


Animeernacht: 15E. Eenheidstarief.

Geen reducties.


Groepsformules (min. 10 pers.):



Animatinees (ochtendvoorstellingen):

4E/persoon, enkel op reservatie.

32

ANIMA 2019

