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HET PROGRAMMA ANIMA 2020
Het is met plezier dat de ploeg van ANIMA, het 
internationaal festival van de animatiefilm van 
Brussel, het programma van haar 39e editie kan 
bekendmaken. Dit jaar nemen wij, van 21 februari 
tot 1 maart, andermaal onze intrek in de mooie pak-
ketboot Flagey. Maar wij hebben ook een aanwe-
zigheid in Cinema Palace, waar wij in het kader van 
onze focussen een selectie met de meest emble-
matische langspeelfilms voor kinderen vertonen. 
En Anima heeft een nationale uitstraling dank zij 
de decentralisatie van verscheidene programma’s 
of langspeelfilms in diverse filmzalen in Vlaande-
ren en Wallonië.

ANIMA is een festival voor elk publiek. Voor gezin-
nen zijn er de nieuwigheden van het voorbije jaar, 
met 5 langspeelfilms en 20 kleine juweeltjes in 
competitie en hernemingen van de beste releases 
van het voorbije jaar. ’s Avonds staat jong en ge-
vestigd talent op het programma in 7 programma’s 
in competitie Best of shorts en 3 programma’s Dit 
is Belgisch. De langspeelfilms in competitie geven 
een beeld van de stand van zaken in de Europese 
en Aziatische animatiefilm. En de competitie voor 
films in “Virtual Reality” toont de nieuwste ontwik-
kelingen in de technologie.

Anima richt dit jaar de kijker op de landen van 
Noord-Europa en hun meest markante auteurs en 

brengt hulde aan het geëngageerde werk van de 
Luxemburgse studio Mélusine Productions.

Het festival telt tal van speciale evementen: er is 
natuurlijk de enige echte Animeernacht, er is een 
avondje humor met “Women in Laugh”, een speci-
ale animatie met het tijdschrift Spirou - tekenge-
vecht inbegrepen, én er is de komst van de grote 
Vlaamse kunstenaar Hans Op de Beeck.

Het festival is met de jaren uitgegroeid tot dé ont-
moetingsplaats voor Belgische en buitenlandse 
professionelen die hun film komen voorstellen of 
deelnemen aan Futuranima met zijn masterclas-
ses, lezingen en meetings. Wij verwachten dat er 
dit jaar zo’n zestigtal zullen rondlopen in de gan-
gen en zalen van Flagey.

En ten slotte zijn er ook de workshops, tentoon-
stellingen, concerten, VJ en DJ, speciale animatie 
voor de kinderen, een gespecialiseerde festival-
boetiek, een bar en de ondertussen niet meer weg 
te denken pannenkoekenstand. Dat alles maakt 
van ANIMA een feestelijke en gezellige ontmoe-
tingsplek.

Wij kijken uit naar uw komst en hopen dat wij u kun-
nen verwelkomen op de nieuwe editie van het au-
diovisuele vuurwerk dat ANIMA heet.
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ANIMA 2020  
IN CIJFERS 

46.000 TOESCHOUWERS IN 2019

28 LANGSPEELFILMS IN 10 FESTIVALDAGEN

135 KORTFILMS IN COMPETITIE

5 VERSCHILLENDE JURY’S

1.000 GROTE AFFICHES, VERSPREID IN DE STAD

15 RANDANIMATIES IN DE HALL VAN FLAGEY, VOOR 
EN NA DE FILMS

150 UUR FILM TE ZIEN

28,5 UUR SLAAP PER FESTIVALMEDEWERKER OP 10 
DAGEN FESTIVAL

1.400 GEACCREDITEERDEN VOOR ANIMA 2019

1.500 KORTFILMS INGESCHREVEN VOOR 2020 

70 VERSCHILLENDE LANDEN SCHREVEN EEN FILM IN
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1.  OFFICIËLE SELECTIE :  
FILMS VOOR VOLWASSENEN
Het programmateam bekeek in totaal zo’n 1500 kortfilms uit een zeventigtal landen. Daaruit selec-
teerde het de 135 juweeltjes die tijdens deze editie van Anima vertoond worden. Het festival presen-
teert ook 28 langspeelfilms, waarvan 17 in avant-première en 11 hernemingen.

1.1 OPENINGSFILM

MARONA
Anima 2020 opent met Marona, een aangrijpende, poëtische film, een echt modern sprookje dat verteld wordt in oogver-
blindende kleuren en grafische hoogstandjes.

Het bastaardhondje Marona woonde al bij verschillende gezinnen. Na een ongeval denkt zij terug aan haar avonturen en 
de gelukkige momenten met vroegere baasjes: Manolo de acrobaat, Istvan de ingenieur en de kleine Solange en haar fa-
milie. Deze herinneringen tonen hoeveel vreugde en eenvoud haar onvoorwaardelijke liefde bracht in het leven van haar 
medebewoners.

Marona is de zesde langspeelfilm van Anca Damian na, o.m. Crulic, the Path Beyond en La Montagne magique. De Belgi-
sche illustrator Brecht Evens leverde de personages, terwijl beeldende kunstenaars Gina Thorstensen en Sarah Mazzetti 
de schitterende decors bezorgden.

 Langspeelfilm van Anca Damian, Roemenië/Frankrijk/België, 2019, 1u32’

In aanwezigheid van Anca Damian en de Belgische ploeg van de film.

De langspeelfilms die geselecteerd werden voor de competitie en de diverse hernemingen weerspie-
gelen de diversiteit van de mondiale productie en van de animatiefilm in het algemeen. Hun thema-
tiek sluit aan bij de actualiteit en zij geven blijk van een rijke verbeeldingskracht. 2019 was dan ook 
een sterk animatiefilmjaar.

Het festival selecteerde zes langspeelfilms voor volwassenen in competitie. Het publiek kan een 
stem uitbrengen. Scandinavië en Azië domineren dit jaar de competitie. Er zijn grote namen uit de 
Japanse animatiefilm bij, zoals Massaki Yuasa, de geniale maker van Mind Game, met Ride your Wave, 
en Keiichi Hara, de maker van het fijngevoelige Miss Hokusai, met The Wonderland.

1.2  LANGSPEELFILMS

    IN COMPETITIE

AWAY
Een parachutist landt op een eiland en gaat op een achter-
gelaten motorfiets op zoek naar de bewoonde wereld. Op zijn 
tocht doorheen een prachtig landschap wordt hij gevolgd door 
een kleine mus en door een angstaanjagend monster dat hij 
maar niet van zich kan afschudden. Een dromerige zwerftocht 
vol poëzie in zijn eenvoud. 
Gints Zilbalodis, Letland, 2019, 1u15’

CHILDREN OF THE SEA
Als kind zag Ruka ooit een watergeest in het aquarium waar 
haar vader werkt. Deze zomer voelt ze zich aangetrokken tot 
het aquarium en ook tot twee mysterieuze jongens die ze 
daar ontmoet heeft, Umi en Sora. Zij groeiden op in de zee bij 
doejongs en horen, net als zij, dezelfde vreemde stemmen... 
Van de maker van Doreamon en After the Rain. 
Ayumu Watanabe, Japan, 2019, 1u50’

OLD MAN CARTOON MOVIE
Een grootvader die tegen zijn zin zijn kleinkinderen moet op-
vangen, overlaadt hen met vervelende taken op zijn boerderij. 
De kinderen laten daarbij per ongeluk de koe ontsnappen. Als 
die niet snel gemolken wordt, riskeert haar uier te ontploffen 
in een apocalyptische knal, tenzij de geheimzinnige Milk Man 
haar al gedood heeft... Te gek voor woorden! 
Oskar Lehemaa en Mikk Mägi, Estland, 2019, 1u28’

THE RELATIVE WORLDS
Shin is een doodgewone lyceumstudent in Tokio. Op een dag 
ontmoet hij een zekere Jin, die als twee druppels water op 
hem gelijkt. Jin beweert van een parallele wereld te komen die 
geregeerd wordt door de boze prinses Kotoko. Hij is naar To-
kio gekomen om haar dubbelganger te doden. Maar dat blijkt 
Kotori, Shins beste vriendin te zijn…
Yuhei Sakuragi, Japan, 2018, 1u33’

RIDE YOUR WAVE
Hinako, die dol is op surfen, verhuist naar een badstad. Tijdens 
een brand in haar flatje wordt zij gered door brandweerman Mi-
nato. Er ontstaat een hechte band tussen de twee tegengestel-
de elementen. Maar Minato verdrinkt tijdens een storm. Hinako 
klampt zich vast aan de geest van haar vriend, die voortleeft in 
de vorm van water. Een film van de maker van Mind Game.
Masaaki Yuasa, Japan, 2019, 1u36’

THE WONDERLAND
Het meisje Akane is een dromer. Daags vóór haar verjaardag 
gaat zij naar de antiekzaak van haar tante om haar geschenk op 
te halen. Tussen de oude rommel van het winkeltje legt zij haar 
hand op een magische steen. Waarop plotseling een geheime 
doorgang opengaat en Hippocrates, een alchemist uit een an-
dere wereld te voorschijn komt… Van de maker van Miss Hokusai.
Keiichi Hara, Japan, 2019, 1u55’
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    BUITEN COMPETITIE

ZERO IMPUNITY (IN AVANT-PREMIÈRE) 
Al eeuwenlang heeft seksueel geweld in oorlogsgebieden ver-
woestende gevolgen voor de overlevenden en hun omgeving. 
In een mix van geanimeerde sequenties en journaalbeelden 
slaakt deze ‘animadoc’ een kreet om de publieke opinie wak-
ker te schudden. Een ijzersterke film, die emblematisch is voor 
de editoriale koers die Mélusine Productions volgt.
Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies en Denis Lambert Luxem-
burg/Frankrijk, 2018, 1u10’

LES HIRONDELLES DE KABOUL
Zomer 1998: Kaboel ligt in puin en wordt bezet door de Taliban. 
De jonge Mohsen en Zunaira, zijn smoorverliefd en geloven in 
de toekomst, ondanks het geweld en de dagelijkse miserie on-
der de dictatuur. Maar wanneer Mohsen, verdwaasd door de 
waanzin van het regime, een stommiteit begaat, neemt hun le-
ven een bruuske wending… Een aangrijpende, schokkende film.
Zabou Breitman en Eléa Gobbé-Mévellec, Frankrijk/Zwitserland/
Luxemburg, 2019, 1u21’

I LOST MY BODY
In Parijs ontsnapt de afgehakte hand van een jongeman uit 
een dissectiezaal, vastbesloten om zijn lichaam te vinden. 
Terwijl ze door de stad rent, herinnert ze zich haar hele leven 
samen met hem, tot ze Gabrielle ontmoet. Een prachtfilm die 
in Cannes de prijs van de Semaine de la Critique won.
Jérémy Clapin, Frankrijk, 2019, 1u21’

MODEST HEROES – PONOC SHORT FILMS THE-
ATRE, VOLUME 1 (IN AVANT-PREMIÈRE)
Drie films die symbool staan voor de gevoeligheid en virtuo-
siteit van de Ponoc-studio, het nieuwe vlaggenschip van de 
Japanse animatiefilm. Kanini & Kanino vertelt de avonturen 
van twee krabbenkinderen, broer en zus; Life Ain’t Gonna 
Lose volgt de verhouding tussen een moeder en haar zoon, 
en in Invisible gaat het over de eenzame strijd van een on-
zichtbare man.
Hiromasa Yonebayashi, Yoshiyuki Momose en Akihiko Ya-
mashita, Japan, 2018, 53’

  INTERNATIONALE COMPETITIE

Elk jaar lopen de programmatoren van Anima een heuse kortfilmmarathon op zoek naar voltreffers 
en juweeltjes van het voorbije jaar, om de festivalganger het beste van het beste te presenteren. De 
gekozen films voor 2020 werden ondergebracht in niet minder dan 7 programma’s Best of Shorts voor 
de internationale competitie en 4 programma’s Dit is Belgisch voor de nationale competitie.

1.3  KORTFILMS

BEST OF SHORTS 1
Matter and Motion, Max Hattler, CN, 2018, 2’
Friends, Florian Grolig, DE, 2019, 8’
Uncle Thomas, Accounting for the Days, Regina Pessoa, 
PT/CA/FR, 2019, 13’
Listen Papa!, Olga Poliektova, Tatiana Poliektova, FR/DE/
RU, 2019, 13’
Mémorable, Bruno Collet, FR, 2019, 12’
Acid Rain, Tomek Popakul, PL, 2019, 26’

BEST OF SHORTS 2
Movements, Dahee Jeong, KR, 2019, 10’
Lola the Living Potato, Leonid Shmelkov, RU, 2018, 17’
Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves, Chintis 
Lundgren, EE/FR/HR, 2019, 18’
Gon, the Little Fox, Takeshi Yashiro, JP, 2019, 28’

BEST OF SHORTS 3
Per Aspera Ad Astra, Franck Dion, FR,2019, 11’
Purpleboy, Alexandre Siqueira, BE/FR/PT, 2019, 14’
Winter in the Rainforest, Anu-Laura Tuttelberg, EE/MX/LT, 
2019, 7’
Drive, Pedro Casavecchia, AR/FR, 2019, 6’
La Tête dans les orties, Paul Cabon, FR, 2019, 14’
Physique de la tristesse, Theodore Ushev, CA, 2019, 27’

BEST OF SHORTS 4
Mr. Mare, Luca Tóth, HU, FR, 2019, 19’
Flow, Adriaan Lokman, FR, NL, 2019, 14’
Cosmonaut, Kaspar Jancis, EE, 2019, 11’
Metamorphosis, Carla Pereira, Juan Fran Jacinto, ES, FR, 
2019, 10’
Repasse-moi, Ivan Rabbiosi, FR, 2019, 9’
Le Cortège, Pascal Blanchet, Rodolphe Saint-Gelais, CA, 
2019, 11’

BEST OF SHORTS 5
Mon Juke-box, Florentine Grelier, FR, 2019, 15’
Post, Lukas Conway, CA, 2019, 2’
Bach-Hông, Elsa Duhamel, FR, 2018, 19’
TED-Ed “Accents”, Robertino Zambrano, AU, 2018, 3’
Flesh, Kater Camila, BR/ES, 2019, 12’
I Bleed, Tiago Minamisawa, Bruno H Castro & Guto, BR, 
2019, 7’
Girl in the Hallway, Valerie Barnhart, CA, 2018, 11’

BEST OF SHORTS 6 – STUDENTENFILMS
Deepness of the Fry, August Niclasen, DK, 2019, 4’
Déjeuner sur l’herbe, Jules Bourgès, Jocelyn Charles, 
Nathan Harbonn Viaud, Pierre Rougemont, FR, 2019, 7’
Forglemmegei, Katarina Lundquist, DK, 2019, 7’
On, Jelena Sinik, AU, 2018, 2’
Inès, Elodie Dermange, FR, 2019, 4’
Clean Conscience, Francesco Corrado, Sara Binetti, Fran-
cesca De Toni & Simone Stassano, IT, 2019, 7’
Nestor, João Gonzalez, GB/PT, 2019, 6’
Goodbye Mommy, Jack Wedge, US, 2019, 13’
A l’Ouest, Jérémie Cousin, FR, 2019, 4’
Sh_t Happens, David Stumpf, Michaela Mihalyi, CZ, FR, SQ, 
2019, 13’
o28, Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine 
Marchand, Robin Merle, Fabien Meyran, FR, 2019, 5’

BEST OF SHORTS 7 – STUDENTENFILMS
Daughter, Daria Kashcheeva, CZ, 2019, 15’
Parasite, Yajun Shi, US, 2018, 2’
One Liner, Matthew Lee, GB, 2019, 7’
Blieschow, Christoph Sarow, DE, 2019, 10’
In Passing, Esther Cheung, CA, 2019, 4’
Pile, Toby Auberg, GB, 2019, 3’
Dernier round, Anatole Bournique, Maëva Chaulvet, Katia 
Hochstetter, Nicolas Jaffré, Thaïs Mercier, FR, 2019, 6’
St. Moritz, Joseph Balaclav, Raz Sonnenfeld, IL, 2019, 6’
The Beauty, Pascal Schelbli, DE, 2019, 4’
New Neighbours, Andrea Mannino, Sara Burgio, Giacomo 
Rinaldi, IT, 2019, 6’
One Slimy Story, Assile Blaibel, FR, 2019, 6’
Animals, Tue Sanggaard, DK, 2019, 6’
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  NATIONALE COMPETITIE

Anima zet zich graag in als hefboom voor al datgene waar de Belgische animatiefilm goed in is. Op de 
112 Belgische kortfilms die dit jaar werden ingezonden, selecteerden wij onze 30 favorieten. Zij wor-
den vertoond in 4 programma’s Dit is Belgisch. De eerste twee verzamelen  films van professionelen 
voor een volwassen publiek, het derde kortfilms van studenten en het vierde films voor kinderen.  

DIT IS BELGISCH 1
Hello, Are We in the Show?, Simona Denicolai, Ivo Provoost, 
BE, 2019, 12’ 
White Paradise, Xavier Istasse, BE, 2019, 10’ 
On n’est pas près d’être des super-héros, Lia Bertels, BE/
FR/PT, 2019, 13’ 
Carrousel, Jasmine Elsen, BE/CZ, 2019, 10’ 
La Vigie, Atelier Collectif, BE, 2019, 10’ 
Freeze Frame, Soetkin Verstegen, BE, 2019, 5’ 
The Lying Angel, Kris Mergan, Geert Vandenbroele, BE, 
2019, 12’ 

DIT IS BELGISCH 2
Le Poisson fidèle, Atelier Collectif, BE, 2019, 8’ 
Machini, Frank Mukunday, Tétshim, BE, 2019, 9’ 
Ghost Eye, Wouter Sel, Thijs De Cloedt, BE, 2019, 18’ 
#21xoxo, Sine Ozbilge, Imge Ozbilge, BE, 2019, 10’ 
Saigon sur Marne, Aude Ha Leplège, BE/FR, 2019, 14’ 
The Passerby, Pieter Coudyzer, BE, 2019, 18’ 

DIT IS BELGISCH 3 – STUDENTENFILMS
Hangend, Mathieu Georis, BE, 2019, 3’ 
Tête de linotte !, Gaspar Chabaud, BE, 2019, 6 
Après la pluie, Solène Michel, Elisabeth Maira, BE, 2018, 4’ 
Limbo Fungos, Alexis Menard, BE, 2019, 11’ 

Balance, Timothée Crabbé, BE, 2019, 7’ 
Higher, Suzie Kiehn, William Lebrun, BE, 2019, 3’ 
Le Cancer (c’est quoi?), Max Langlet, BE, 2019, 4’ 
Double teinte, Audrey Pasco, Audrey Bernard, Salomé Rion, 
Mateo Munoz Perez, Nicolas Reimer, BE, 2019, 4’ 
Au large, Mathilde Pepinster, BE, 2019, 6’ 
L’Ecume de la ville, Pierre Watteyne, BE, 2019, 8’ 
Un Eldorado, Nicolas Gemoets, BE, 2019, 4’ 
Internet Explorer, Willem Stessens, BE, 2019, 14’ 
Dutchgaria, Capucine Muller, BE, 2019, 12’

DIT IS BELGISCH 4 – LA CERISE SUR LE GÂTEAU 
(kinderfilms)
Blueprint, Alice De Vliegher, BE, 2019, 6’ 
Renard et Lapine - Le Gagnant, Mascha Halberstad et Tom 
Van Gestel, BE/LU/NL, 2019, 11’ 
La Cerise sur le gâteau, Frits Standaert, FR/BE, 2019, 16’ 
Le Quatuor à cornes 2 –Là-haut sur la montagne, Benja-
min Botella et Arnaud Demuynck, FR/BE/CH, 2019, 26’ 

Voor de tweede keer op rij organiseert het festival een competitie gewijd aan animatiefilms in virtuele 
realiteit. Animatie heeft zich inmiddels immers ook in de virtuele realiteit genesteld, met nu al een 
paar vaste waarden, en met nieuwe experimenten. Anima geeft je de kans om enkele erg geslaagde 
immersieve narratieve experimenten te beleven. Dit nieuwe programma van één uur telt ook twee 
wereldpremières.

Voor de bekroning van een van de vijf films in competitie doet Anima een beroep op het publiek en op 
een jury van experts in het domein (cf 7.3 jury’s)

Gloomy Eyes, Jorge Tereso, Fernando Maldonado, AR/FR, 27’, Episode 1, 2, 3.  Wereldpremière (Episode 3)
Glad That I Came, Not Sorry to Depart, Azam Masoumzadeh, BE, 8’.  Wereldpremière
Songbird, Lucy Greenwell, DK, 10’
Passenger, Isobel Knowles, Van Sowerwine, AU, 10’
The Lost Botanist, Ree Treweek, Rick Treweek, ZA, 5’

1.4  A VR WORLD OF ANIMATION 
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2.  FILMS VOOR HET JONGE PUBLIEK 
Anima is een carnaval vol mooie geanimeerde verhaaltjes voor kinderen van alle leeftijden. In de 
nieuwe langspeelfilms, de hernemingen en de kleine parels van kortfilms maken de kinderen kennis 
met allerhande soorten helden: spionnen, bestrijders van onrecht, gekke families en een breed scala 
dieren. De sectie films voor kinderen wordt geopend met de avant-première van de langverwachte 
nieuwe langspeelfilm van de Pixar Studio’s voor Disney: Onward.

2.1  OPENINGSFILM KINDERPROGRAMMA

ONWARD (6+) (IN AVANT-PREMIÈRE)
De broers Ian en Barley, twee teenage elfen die hun vader verloren, ondernemen een ongewone zoektocht om na te gaan 
of er nog een beetje magie in de wereld te vinden is. Zij hopen zo hun vader terug te zien en een dag met hem door te 
brengen... Deze nieuwste spruit van de Pixar studio’s neemt ons mee in een fantastische stadswijk die bevolkt wordt door 
trollen, centauren en eenhoorns.
Dan Scanlon, Verenigde Staten, 2020, 1u42’

JACOB, MIMI EN DE PRATENDE HONDEN 
(6+)
De 7 jaar oude Jacob is dol op tekenen en hij droomt ervan 
architect te worden zoals zijn vader. Tijdens de zomer brengt 
hij een week door bij zijn nichtje Mimi in de Maskachka-wijk 
van Riga. Samen met een meute sprekende honden en hun 
leider Boss willen de kinderen de bouw van een wolkenkrab-
ber verhinderen en hun oude wijk beschermen.
Edmunds Jansons, Letland/Polen, 2019, 1u10’

LOTTE OP ZOEK NAAR DE DRAKEN (4+)
Het guitige hondje Lotte woont met haar nieuwe zusje Roosi 
in Gadgetville. Op een dag arriveren twee wetenschappers, 
Karl en Victor. Ze nemen deel aan een belangrijke wedstrijd. 
Wie het volkslied kan opnemen van de oudste diersoort ter 
wereld, de mythische vuurspuwende draak, wint de hoofd-
prijs. Lotte en Roosi zullen hen helpen om de draken te vinden.  
Janno Põldma en Heiki Ernits, Estland/Letland, 2019, 1u18’ 
Enkel NL versie

MON NINJA ET MOI (10+)
De kleine Alex krijgt van zijn oom, die terug is van een reis 
naar Thailand, een ninjapop cadeau. Hij ontdekt al gauw dat 
zijn speeltje leeft en zelfs kan praten ! Zijn geruite kleine nin-
ja helpt hem zijn problemen op school op te lossen, maar hij 
is daar niet zomaar toevallig: hij wil zich wreken en rekent 
daarvoor op Alex, die hem willens nillens zal moeten helpen.
Anders Matthesen, en Thorbjørn Christoffersen Denemarken, 
2018, 1u19’

SAMSAM (5+)
SamSam, de kleinste onder de grote helden, heeft zijn eer-
ste superkracht nog altijd niet gevonden, terwijl iedereen 
thuis en op school er een heeft! Met de hulp van Mega, de 
geheimzinnige nieuwe leerlinge op school, gaat hij op zoek 
naar die verborgen kracht en stort hij zich in een avontuur 
vol kosmische monsters...
Tanguy De Kermel, België/Frankrijk, 2019, 1u18’
Enkel FR versie

SPYCIES (7+)
Twee onconventionele geheimagenten – de bekwame maar 
tegendraadse kat Vladimir en de onhandige rat Hector – 
moeten samen de planeet redden van een klimaatcatastro-
fe. Na een diefstal van radiusiet, een ultrageheime stof die 
op een platform in zee bewaard wordt, stort het duo zich 
hals over kop in een onderzoek!
Guillaume Ivernel, Frankrijk/China, 2018, 1u34’
Enkel FR versie

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE – 
IN COMPETITIE VOLWASSENEN (8+)
Het meisje Akane is een dromer. Daags vóór haar verjaardag 
gaat zij naar de antiekzaak van haar tante om haar geschenk 
op te halen. Tussen de oude rommel van het winkeltje legt 
zij haar hand op een magische steen. Waarop plotseling een 
geheime doorgang opengaat en Hippocrates, een alchemist 
uit een andere wereld te voorschijn komt… Van de maker van 
Miss Hokusai.
Keiichi Hara, Japan, 2019, 1u56’
Enkel FR versie

2.2  LANGSPEELFILMS IN COMPETITIE
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Er werden dit jaar uitzonderlijk veel kortfilms voor kinderen gemaakt. Wij kunnen de jonge (en niet meer 
zo jonge) cinefielen dit jaar dan ook verwennen met niet minder dan 4 programma’s vol ontroerende, 
grappige, schattige en grafisch uiterst verzorgde films.

2.3  KORTFILMS IN COMPETITIE

DE VLIEGER EN ANDERE VERHALEN (4+)
Sommige dieren generen zich echt nergens om: vogels die 
de uil beletten te slapen, eendjes die niet liever doen dan 
zich nestelen op de ligmat van een kat die op het strand wil 
zonnebaden… ze gaan echt te ver! En er is Oma, die liever 
haar kat vertroetelt dan haar kachel te stoken! Alles draait 
vierkant in deze kortfilms, de beste van 2019, in competitie.
Spljoesjka, de uil, Ruslan Sinkevich, RU, 2018, 3’
De kleuterklas show, Loïc Bruyère, FR, 2019, 8’
De tijger zonder strepen, Raúl ‘Robin’ Morales Reyes, FR/
CH, 2019, 9’
Cat Lake City, Antje Heyn, DE, 2019, 7’
Een stormachtige nacht, Gil Alkabetz, DE, 2019, 9’ 
De vlieger, Martin Smatana, CZ/SK, 2019, 13’

LA CERISE SUR LE GÂTEAU – 
IN NATIONALE COMPETITIE (4+)
De avonturen van een ziekelijke jonge prins en tal van cre-
aturen, het ene al charmanter dan het andere: vossen, ko-
nijnen en flamingo’s. Zij passeren de revue in dit mooie pro-
gramma met de beste Belgische kortfilms voor kinderen van 
het jaar.
Blueprint, Alice De Vliegher, BE, 2019, 6’ 
Renard et Lapine - Le Gagnant, Mascha Halberstad en 
Tom Van Gestel, BE/LU/NL, 2019, 11’
La Cerise sur le gâteau, Frits Standaert, FR/BE, 2019, 16’
Le Quatuor à cornes 2 – Là-haut sur la montagne, Benja-
min Botella et Arnaud Demuynck, FR/BE/CH, 2019, 26’
Enkel FR versie

CHOUMS ODYSSEE (4+)
Het uiltje Shooom is maar net uit zijn ei als de boom waarin 
zijn nest zit tijdens een storm omver geblazen wordt. Hij valt 
uit het nest, duwt het tweede ei eruit en gaat hortend en 
stotend op weg op zoek naar een mama... Al is het een alli-
gator of een wasbeer !
Het nest, Sonja Rohleder, Duitsland, 2019, 4’
De vogel en de walvis, Carol Freeman, Ierland, 2018, 7’ 
Choums odyssee, Julien Bisaro, Frankrijk, 2019, 25’

LA VIE DE CHÂTEAU (6+)
Violette, die zopas haar ouders verloor, trekt in bij haar oom 
Régis, een stugge man met een groot hart, die haar de ge-
heimen van het kasteel van Versailles onthult. In het noor-
den leert de jonge Colin van zijn grootvader Karl hoe je in het 
ijs moet jagen… Deze en nog een paar andere spannende en 
boeiende avonturen vormen het tweede luik beste kortfilms 
van het jaar, in competitie.
Smile, Alicia Leggiadro, US, 2019, 2’
Le Renard & l’oisille, Sam en Fred Guillaume, Robert Boner, 
CH, 2019, 11’ 
Bonjour le monde!, Anne-Lise Koehler en Eric Serre, F, 2018, 9’ 
Au pays de l’aurore boréale, Caroline Attia, FR/CH, 2019, 15’ 
La Vie de château, Nathalie Hlimi en Clémence Madelei-
ne-Perdrillat, F, 2019, 28
Enkel FR versie

 IN AVANT-PREMIÈRE 

DE VLIEGER EN ANDERE VERHALEN (CF. 2.3.)

DE KERS OP DE TAART (CF. 2.3.)
De avonturen van een ziekelijke jonge prins en van allerhande creaturen, het ene al charmanter dan het andere: vossen, 
konijnen en flamingo’s. Zij passeren de revue in dit mooie programma met de beste Belgische kortfilms voor kinderen van 
het jaar.
Blueprint, Alice De Vliegher, BE, 2019, 6’ 
Boomhoog Martina Svojikova, BE, 2019, 12’
Vos en Haas - Overwinnaar, Mascha Halberstad en Tom Van Gestel, BE/LU/NL, 2019, 11’
Race tegen de winter, Marjolaine Perreten, CH/FR/BE, 2019, 8’
De kers op de taart, Frits Standaert, FR/BE, 2019, 16’

LOTTE OP ZOEK NAAR DE DRAKEN (CF. 2.2.)

CHOUMS ODYSSEE (CF. 2.3.)

 HERNEMINGEN 

PETIT POILU (3+)
Stoppeltje wacht op jou op het grote scherm met zijn vriend-
jes Balthazar, molletjes, een reus met een gezellige baard en 
een resem dieren van het bos op de fiets. De afleveringen 
van Stoppeltje worden aangevuld met kortfilms in dezelfde 
trant die inspiratie leverden voor filmmakers Céline Fraipont 
en Pierre Bailly, die bij de voorstelling aanwezig zullen zijn.

La Petite Taupe et l’horloger, Zdenek Miler, CZ, 1975, 6’ 
Petit Poilu – Pagaille au Potager, Pierre Bailly & Olivier 
Brugnoli, BE, 2016, 7’ 
Le Dernier Jour d’automne, Marjolaine Perreten, CH/FR/BE, 
2019, 8’ 
La Linea - épisode 3, Osvaldo Cavandoli, IT, 1974, 5’ 

Petit Poilu – Planète Coif’Tif, Pierre Bailly & Olivier Brugnoli, 
BE, 2016, 7’ Professeur Balthazar
Le bonheur à deux, Zlatko Grgic, Boris Kolar & Ante Zanino-
vic, HR, 1967, 6’
Fussel, Alex Berweck, DE, 2019, 5’
Petit Poilu – Mémé Bonbon, Pierre Bailly & Olivier Brugnoli, 
BE, 2016, 7’
Cœur fondant, Benoît Chieux, FR, 2019, 11’
Enkel FR versie

 3 > 4 JAAR

2.4  PROGRAMMA PER LEEFTIJDSGROEP
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 IN AVANT-PREMIÈRE 

ONWARD (CF.2.1.)

JACOB, MIMI EN DE PRATENDE HONDEN (CF.2 .2)

LA VIE DE CHÂTEAU (CF. 2.3.)

SAMSAM (CF. 2.2.)

 HERNEMINGEN

 5 > 6 JAAR
 IN AVANT-PREMIÈRE

SPYCIES (CF. 2.2.)

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE (CF. 2.2.)

DE TAND DES TIJDS (8+)
Iedereen verveelt zich te pletter in de oersaaie geschiedenislessen van meester Menno. Maar op een dag vindt hij een ma-
gische talisman waarmee hij grote historische helden naar de klas kan halen. De pret kan niet op tot de meester per ongeluk 
vast komt te zitten in het verleden en zijn leerlingen hem ter hulp moeten snellen in een avontuur van alle tijden.
Erik Verkerk en Joost Van Den Bosch, Nederland, 2019, 1u24’
Enkel NL versie

 HERNEMINGEN

 7 > 8 JAAR

THE ADDAMS FAMILY (7+)
De beroemdste macabere familie ter wereld leidt een geluk-
kige leventje in haar spookhuis. Maar de komst van een de-
corateur/TV-ster, zal de organisatie van hun familiefeest in 
de war sturen. De bezoeker is er immers op uit hen uit het 
huis te verdrijven... Met de grappige en excentrieke familie 
krijgt het begrip “goede buren” een totaal nieuwe betekenis.
Greg Tiernan, Conrad Vernon Canada/Verenigde Staten, 2019, 1u26’

LE VOYAGE DU PRINCE (8+)
Een oude prins spoelt gewond aan op een onbekend strand. 
Hij wordt gevonden door de kleine Tom en opgevangen 
door diens ouders. Beide zijn onderzoekers die in ongena-
de vielen omdat zij geloofden in het bestaan van andere 
volkeren… Jean-François Laguionie neemt de draad op van 
Château des singes, de memorabele film die hij meer dan 20 
jaar geleden maakte.
Jean-François Laguionie en Xavier Picard, Frankrijk/Luxemburg, 
2019, 1u17’
Enkel FR versie

KAPITEIN MORTEN EN DE SPINNENKONIN-
GIN  (6+)
De jonge Morten droomt ervan om met zijn vader de oceaan 
over te varen. Omdat hij te jong is om mee te gaan moet hij 
bij zijn norse tante blijven. Op een dag krimpt Morten tot hij 
niet groter is dan een insect. Hij bevindt zich op een bootje 
dat heen en weer geslingerd wordt op de golven. Samen met 
zijn bemanning doet hij zijn best om het bootje, en zijn leven, 
te redden…
Kaspar Jancis en Riho Unt, Ierland/België/Groot-Brittannië/Est-
land, 2018, 1u19’
Enkel NL versie

DE BEROEMDE BERENINVASIE VAN SICILIË 
(6+)
Tonio, het zoontje van berenkoning Leonce, werd ontvoerd 
door jagers in de heuvels van Sicilië. Profiterend van de 
ijskoude winter valt de koning binnen in de vlakte waar de 
mensen wonen. Met zijn leger en de hulp van een tovenaar 
behaalt hij een zege en vindt hij Tonio terug. Maar beren zijn 
niet gemaakt om in het land van de mensen te leven...
Lorenzo Mattotti, Frankrijk/Italië, 2019, 1u21’

GEHEIM AGENT ROEKOELOOS (6+)
Superspion Lance Sterling en wetenschapper Walter Bec-
kett zijn radicaal tegengestelde persoonlijkheden. Lance is 
relax, cool en heeft stijl, Walter is… helemaal het omgekeer-
de. Maar op een keer gaat het fout tijdens een opdracht en 
Walter en Lance zullen de handen in elkaar moeten slaan. 
Als zij daar niet in slagen, is de hele wereld in gevaar!
Nick Bruno en Troy Quane Verenigde Staten, 2019, 1u42’

MISSING LINK (6+)
Sir Lionel Frost, een flamboyante ontdekkingsreiziger, ont-
dekt in de Amerikaanse bossen een charmante en zachtaar-
dige bigfoot. Om hem te helpen zijn verre verwanten te vin-
den, gidst de ontdekkingsreiziger hem de wereld rond. Een 
ronduit hilarische film van LAIKA (De studio achter Corpse 
Bride, Coraline en Boxtrolls).
Chris Butler, Verenigde Staten, 2019, 1u33’

PACHAMAMA (5+)
In het hartje van de Andes wil de jonge Tepulpaï ooit sjamaan 
van het dorp worden. As de Pachamama, het gouden beeldje 
van de berschermgodin van het dorp, door de Inca’s gesto-
len wordt, neemt Tepulpaï de taal op zich deze heilige schat 
terug te brengen. Samen met zijn beste vriendinnetje Naïra 
vertrekt hij op een queeste met de Grote Condor als zijn gids.
Juan Antin, Frankrijk/Canada/Luxemburg, 2018, 1u12’
Enkel NL versie

WILLY OP DE ONBEKENDE PLANEET (5+)
Na de verwoesting van zijn ruimteschip wordt de jonge Willy 
gescheiden van zijn ouders. Hij belandt moederziel alleen op 
een onontgonnen planeet waar hij moet zien te overleven tot 
een reddingsmissie arriveert. Samen met Buck, een overle-
vingsrobot, en planeetbewoner Flash ontdekt hij de betove-
rende fauna en flora maar ook de gevaren van de planeet.
Eric Totsi, Frankrijk, 2019, 1u29’
Enkel NL versie

SOLAN & LUDWIG: REIS NAAR DE MAAN 
(5+)
De brutale eend Solan, de lieve egel Ludwig en de geniale 
uitvinder Reodor wagen zich aan een groot avontuur: een 
raket bouwen om naar de maan te vliegen! Het wordt een 
ongelooflijke ruimte-odyssee... Het nieuwe en ultieme avon-
tuur van Solan en Ludwig, na De sneeuwmachine en De gro-
te kaasrace.
Rasmus A. Sivertsen, Noorwegen, 2018, 1u20’

 IN AVANT-PREMIÈRE 

MON NINJA ET MOI (CF. 2.2.)

 10 JAAR
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3.  FOCUS 
3.1  FOCUS LUXEMBURG  

Het festival zet dit jaar het Luxemburgse productiehuis Mélusine Productions én hun onafscheidelijke 
en getalenteerde partner Studio 352 in de bloemetjes. Samen hebben zij een aantal van de meest op-
merkelijke Europese films van de voorbije jaren voortgebracht. Mélusine, dat een 20-tal jaar geleden in 
Luxemburg opgericht werd, heeft een heel eigen profiel met de productie of coproductie van artistiek 
hoogstaande populaire televisieseries, documentaires, kortfilms en langspeelfilms voor kinderen of vol-
wassenen. Dat komt omdat de charismatische stichter, Stéphan Roelants, de lat hoog legt in zijn redac-
tionele keuzes en kiest voor een resoluut volwassen positionering van zijn films, zoals b.v. het intense 
Zero Impunity. Hij komt meer uitleg geven tijdens een lezing en bij de avant-première van de film.

In het kader van deze focus wordt ook een reeks langspeelfilms voor kinderen vertoond in Palace en in 
het Qbic hotel.

MÉLUSINE: A (CO-)PRODUCTION MODEL
Stéphan Roelants heeft als (co-) producent van Europese langspeelfilms een ongelooflijke filmografie opgebouwd. Via hem 
brengt Anima hulde aan zijn productiehuis Mélusine en Studio 352 en aan twintig jaar onverminderde werklust. Hij komt 
praten over zijn successen, zijn teleurstellingen en over een paar schitterende toekomstige projecten: Wolfwalkers (Tomm 
Moore), Soclum (JF Laguionie) en Le Sommet des dieux (Patrick Imbert).
Spreker: Stéphan Roelants

 IN AVANT-PREMIÈRE 

ZERO IMPUNITY (CF. 1.2.)

THE BREADWINNER
De elfjarige Parvana woont met haar familie in de heuvels 
rond Kaboul, dat helemaal ver woest is door de oorlog en de 
Taliban. Parvana’s vader, een scribent, wordt gearresteerd 
door de Taliban. Daarmee wordt het gezin in zijn bestaan 
bedreigd, want een vrouw mag het huis niet verlaten om 
boodschappen te doen. Parvana heeft dan ook geen andere 
keuze dan zich als jongen te vermommen. En zij is vastbe-
sloten haar vader te redden…
Nora Twomey, Ierland/Luxemburg/Canada, 2017, 1u34’

ETHEL & ERNEST
De keurige jonge gouvernante Ethel maakt kennis met Er-
nest, een progressieve melkboer. Het klikt meteen en in 1928 
trouwen zij in London. In 1934 bevalt Ethel van een zoontje. 
Samen zijn zij (onvrijwillig) getuige van de wisselvalligheden 
van de 20° Eeuw. De befaamde illustrator Raymond Briggs 
brengt hulde aan zijn ouders.
Roger Mainwood, Groot-Brittannië/Luxemburg, 2016, 1u34’

EXTRAORDINARY TALES
Een man gaat op bezoek bij een oude vriend die in een 
bouwvallig afgelegen landhuis woont. De gastheer bekent 
dat hij in angst leeft door verontrustende verschijnselen: 
het lijkt wel of de geest van zijn overleden zuster door het 
huis waart. Is hij gek aan het worden? Er volgen nog vier an-
dere macabere verhalen van Edgar Allan Poe in deze film.
Raul Garcia, Luxemburg/België/Spanje/Verenigde Staten, 
2013, 1u13’

LE JOUR DES CORNEILLES
De jonge Courge groeit op in het wild, diep in een bos dat 
bevolkt wordt door geesten en wilde dieren en dat hij van 
zijn vader niet mag verlaten...
Jean-Christophe Dessaint FR/LU, 2012, 1u38’

MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE, ELLE A 
RENCONTRÉ BUFFALO BILL 
De zesjarige Jean krijgt eindelijk een postkaartje van zijn 
moeder, waarop zij vertelt van haar avonturen met cowboys 
en indianen in Amerika.
Marc Boréal en Thibaut Chatel, FR/LU, 2013, 1u15’
Enkel FR versie

TANTE HILDA !
Tante Hilda bewaart in haar botanisch museum duizenden 
planten, waarvan sommige heel zeldzaam geworden zijn. En 
dat wekt de nieuwsgierigheid van mensen die niet allemaal 
even goede bedoelingen hebben...
Jacques-Remy Girerd, FR/LU, 2013, 1u25’
Enkel FR versie

LE CHANT DE LA MER
Ben ontdekt dat zijn zusje een Selkie is, een zeehond wiens 
gezang magische zeewezens kan bevrijden van de vloek 
van een heks.
Tomm Moore, IE/DK/LU/ BE, 2014, 1u33’
Enkel FR versie

 HERNEMINGEN 
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3.2  FOCUS NOORDELIJKE LANDEN 
De animatiefilm uit het Noorden kennen wij vooral van fijnzinnige en intelligente langspeelfilms voor de 
kinderen. De kortfilm valt dan weer op door innovatie en verscheidenheid in esthetiek. De filmmakers uit 
het Noorden zijn realistisch en rechttoe rechtaan. Zij verkiezen maatschappelijke thema’s of getuigenis-
sen en komen openlijk uit voor hun mening. En als zij lachen, dan doen zij dat honderduit, de vrouwen 
net zo goed als de mannen.
In vier kortfilmprogramma’s zitten gevestigde talenten - Anita Kili, Niki von Bahr, Odell, Sapegin – en 
jonge spruiten kriskras door elkaar. Zij hebben stijl, zijn rad van tong, hebben wat te vertellen en doen 
dat zonder omwegen... Wij maken van de gelegenheid gebruik om ook een aantal langspeelfilms voor 
kinderen te vertonen.

In het kader van deze focus wordt ook een reeks langspeelfilms voor kinderen vertoond in Palace en in 
het Qbic hotel.

NORTHERN LIGHTS 1 
Ivandoe | The Prince and the Pretty Poodle, Christian Bø-
ving-Andersen & Eva Lee Wallberg, DK, 2018, 4’
Sore Eyes for Infinity, Elli Vuorinen, FI, 11’
Never like the first time!, Jonas Odell, SE, 2006, 15’
Live a Little, Jenny Jokela, FI, 2018, 4’
How Long Not Long, Michelle Kranot & Uri Kranot, DK, 2016, 6’
Death of an Insect, Pekka Veikkolainen & Hannes Vartiai-
nen, FI, 2010, 7’
Moms on Fire, Joanna Rytel, 2016, SE, 12’
DAD, Atle Blakseth & Einar Dunsæd, NO, 2019, 8’

NORTHERN LIGHTS 2 
The Plastic Godzilla of the Baltic Sea, Reetta Neittaanmä-
ki & Kaisa Penttilä, FI, 2018, 3’
Interview, Mikkel H. Okholm, DK, 2014, 5’
Nocturnal Butterfly, Annika Dahlsten, FI, 2015, 5’
Kuhina, Joni Männistö, FI, 2011, 7’
The Absence of Eddy Table, Rune Spaans, NO, 2016, 12’
Me and My Moulton, Torill Kove, NO, 2014, 13’
Angry Man, Anita Killi, NO, 2009, 20’

NORTHERN LIGHTS 3 
Penelope, Heta Jäälinoja, FI, 2017, 4’
Vox Lipoma, Jane Magnusson & Liv Strömquist, SE, 2018, 11’
Vermin, Jeremie Becquer, DK, 2018, 6’
Still Lives, Elli Vuorinen, FI, 2019, 6’
The Marathon Diary, Hanne Berkaak, NO, 2015, 8’
Bath House, Niki Lindroth Von Bahr, SE, 2014, 15’
Song Sparrow, Farzaneh Omidvarnia, DK, 2019, 13’

NORTHERN LIGHT 4 
Peter Pix - The Car, Trine Heller Jensen, DK, 2013, 2’
Somewhere Soft, Satoe Yoshinari, NO, 2018, 5’
Eternity, Anastasia Melikhova, DK, 2019, 3’
Blame it on the Seagull, Julie Engås, NO, 2013, 12’
Mother and Milk, Amy Lindholm, FI, 2019, 10’
Less Than Human, Steffen Lindholm, DK, 2017, 6’
Farce, Robin Jensen, NO, 2019, 11’
A most precise and nuanced look into the life of the man 
legend and visionary - Martin Luther, Magnus Igland Møl-
ler, DK, 2017, 4’
Origin of Man, Pjotr Sapegin, NO, 2019, 13’

THE CHAPEL FILMS WITH JONAS ODELL 
Deze gloednieuwe studio, onlangs opgericht door Johan Ed-
ström en Jonas Odell, de vroegere baas van de innovatieve 
Filmtecknarna studio, groepeert een aantal grote namen uit 
de Zweedse animatiesector. De studio produceert met veel 
brio o.m. reclamefilms, clips en kortfilms. Jonas Odell komt 
ons zelf vertellen over dit nieuwe avontuur...

NORTHERN LIGHTS FOR KIDS 
In Cinema Palace worden enkele langspeelfilms voor kinde-
ren vertoond die emblematisch zijn voor de Scandinavische 
animatiefilm in Franse versie. 

Agatha, ma voisine détective 
Langspeelfilm van Karla Von Bengtson, DK, 2017, 75’
Les Nouvelles aventures de Gros Pois et Petit Point
Langspeelfilm van Uzi Geffenblad & Lotta Geffenblad, SE, 2017, 43’
Paddy la petite souris
Langspeelfilm van Linda Hambäck, SE, 2017, 65’
Rita et Crocodile
Langspeelfilm van Siri Melchior, DK, 2107, 40’
Gros-Pois et Petit-Point
Een programma van Uzi Geffenblad & Lotta Geffenblad, SE, 
2011, 43’
L’Ours montagne
Een film van Esben Toft Jacobsen, DK, 2011, 1h15’
Laban et Labolina
Een programma van Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Jaworski & 
Karin Nilsson, SE, 2007, 43’
À la Poursuite du Roi Plumes
Een film van Esben Toft Jacobsen, DK, 2014, 1h33’

3.3  RETROSPECTIEVE HANS OP DE BEECK
HANS OP DE BEECK’S LANDSCAPES
Hans Op de Beeck geniet als kunstenaar internationale bekendheid voor zijn hyperrealistische monumentale sculpturen, 
schilderijen, foto’s en animatiefilms. Zijn films, die a.h.w. een symbiose vormen met zijn andere werk, zijn dromerige bespie-
gelingen rond de vergankelijkheid van het leven. De voorstelling wordt gevolgd door een uitzonderlijk gesprek met deze 
vooraanstaande hedendaagse kunstenaar.

Night Time, Hans Op de Beeck, BE, 2015, 19’
The Girl, Hans Op de Beeck, BE, 2017, 16’
Staging Silence, Hans Op de Beeck, BE, 2019, 44’
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4.  FUTURANIMA  
FUTURANIMA, de professionele ontmoetingen van het festival bestaan al 20 jaar.
De animatiesector is die voorbije 20 jaar sterk gegroeid, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het opzet 
van Futuranima is dan ook de verdere professionalisering van de Belgische en internationale animatie-
sector te begeleiden, een update van nieuwe tools en technieken aan te reiken, coproductiemodellen 
te ontwikkelen, te rekruteren en op te leiden, maar ook om tijdens masterclasses en lezingen het woord 
te geven aan vooraanstaande artiesten en kunstenaars, rondetafelgesprekken en ‘work in progress’ te 
organiseren.
 
Futuranima is bestemd voor mensen die meer willen weten over de achterkeuken van de animatiefilm en 
die de makers van de animatiefilm van morgen van naderbij willen leren kennen.

4.1  INDUSTRY DAY

De professionele animatiefilmsector neemt in België op dit ogenblik een opvallend hoge vlucht: er zijn 
meer studio’s, er is internationale erkenning, er worden prijzen gewonnen, meer langspeelfilms gepro-
duceerd, nieuwe instrumenten ontwikkeld… maar in bepaalde métiers is er is ook een tekort. Gesterkt 
door deze vaststelling plaatsen wij de eerste dag van Futuranima in het teken van professionelen van 
de sector, om kennis te vergaren, te netwerken en te recruteren.

4.2   STUDENT DAY 

De tweede dag van Futuranima is voornamelijk bestemd voor studenten aan de Belgische animatie-
filmscholen. Er staan een infosessie, een conferentie en een masterclass op het programma en de dag 
wordt afgesloten met een vertoning van Belgische kortfilms in competitie.

BELGIAN COMICS TRIP
Naast de bekende succesverhalen beschikken uitgevers 
over heel wat striptitels waarvoor de (animatie) filmrechten 
nooit verkocht werden. Een goudmijn dus voor creatieve 
studio’s, ambitieuze producenten en televisiezenders die op 
zoek zijn naar kwaliteitvolle content. Diverse Belgische uit-
gevers komen dan ook hun een overzicht van hun licenties 
geven via creatieve pitching sessies. 
Sprekers: Media Participations (Dupuis / Dargaud / Lombard), 
Casterman, Ecole des Loisirs, Glenat - Vent d’Ouest, Galli-
mard Flammarion et Delcourt - Editions soleil (TBC). Modera-
tor: Baptiste Charles

HISKO HULSING PRESENTS UNDONE
De briljante Nederlandse animatiefilmmaker en portrettist 
Hisko Hulsing werd door Amazon Prime aangezocht voor 
de regie van de exclusieve serie Undone. Het ziet er naar 
uit dat hij de uitdaging met vlag en wimpel heeft doorstaan 
aangezien de serie in Time Magazine, de New York Times 
en Vanity Fair in de top tien van de beste series staat. Met 
het tweede seizoen in voorbereiding komt hij praten over de 
productie en realisatie.
Spreker: Hisko Hulsing
Moderator: Erik van Drunen

MAKING OF GLOOMY EYES
Gloomy Eyes, een serie in drie luiken, is een heus narratief 
experiment, een verhaal verteld via een nieuw medium: Vir-
tuele Realiteit. De Argentijnse producent van deze sublieme 
trilogie, het verhaal van een onmogelijke liefde tussen een 
zombie en een klein meisje, komen toelichting geven bij hun 
creatie, van het concept tot de uiteindelijke realisatie.

MEETING MICKAEL COEDEL
Mickael Coedel komt praten over zijn ervaringen en zijn idee-
en over de animatiefilmindustrie. Hij geeft tips voor begin-
ners en toelichting bij het animatieproces van de kortfilm Mr. 
Hublot, die in 2014 een Oscar® won. Sinds 2006 werkt hij als 

character animator maar voordien was hij actief in verschil-
lende domeinen. Sinds 2009 is hij Senior Animator bij Indus-
trial Light & Magic. Zijn filmografie omvat Avengers, Transfor-
mers, Rango, Happy Feet en Star Wars VII en VIII.

MASTERCLASS WITH THEODORE USHEV: 
FROM CONCEPT TO STORY AND FILM
Theodore Ushev vertelt ons in zijn kortfilms steevast onge-
wone verhalen in een unieke stijl. In deze masterclass licht 
hij toe waar hij zijn inspiratie vandaan haalt en hoe hij die 
eerst in een verhaal en nadien in een film omzet. Na Blind 
Vajsja, waarvoor hij een Oscar® nominatie kreeg, is hij terug 
met Physique de la tristesse. Hij zal het daar uiteraard uit-
voerig over hebben.
Spreker: Theodore Ushev
Moderator: Eddy Martens

MÉLUSINE: A (CO-)PRODUCTION MODEL
Stéphan Roelants heeft als (co-) producent van Europese 
langspeelfilms een ongelooflijke filmografie opgebouwd. Via 
hem brengt Anima hulde aan zijn productiehuis Mélusine 
en Studio 352 en aan twintig jaar onverminderde werklust. 
Hij komt praten over zijn successen, zijn teleurstellingen en 
over een paar schitterende toekomstige projecten: Wolfwal-
kers (Tomm Moore), Soclum (JF Laguionie) en Le Sommet des 
dieux (Patrick Imbert).
Spreker: Stéphan Roelants
Moderator: Alexis Hunot (TBC)

WORK IN PROGRESS: LES VOISINS DE MES 
VOISINS SONT MES VOISINS
Léo Marchand overloopt de sleuteletappes in de totstandko-
ming van zijn toekomstige langspeelfilm, een co-realisatie met 
Anne-Laure Daffis: scenario, storyboard, animatics, opname van 
de stemmen, animatie... maar ook de aspecten, eigen aan de film: 
hybride beelden, gebruik van archiefbeeld, hergebruik van hun 
vroegere films, het vervormen van reële situaties... Met een pro-
jectie van hun kortfilm La Saint-Festin, 15’

4.3  MASTERCLASSES EN LEZINGEN 
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5.  EVENEMENTEN 
5.1  SLOTAVOND

Tijdens de slotavond komen we te weten welke prijzen de jury’s en het publiek hebben toegekend aan 
de langspeelfilms en kortfilms in de verschillende competities. De ceremonie wordt besloten met de 
avant-première van de Deense film Monty and The Street Party. En wie dat wenst kan in Studio 5 na af-
loop nog gaan kijken naar de prijswinnaars.

MONTY AND THE STREET PARTY
In een poging om zijn gescheiden ouders weer samen te brengen wil de jonge Mogens met de hulp van zijn ongelooflijke 
vrienden het grootste buurtfeest ooit organiseren. Wat hij niet weet is dat hem in deze schijnbaar doordeweekse, maar rare 
wijk, een paar verrassingen te wachten staan… Een kijkje in de knotsgekke mentaliteit van onze Deense vrienden! 
Anders Morgenthaler en Mikael Wulff, Denemarken, 2019, 1u16’

5.2  ANDERE EVENEMENTEN 

UNDONE – MARATHON*
Anima organiseert een speciale voorstelling van de inte-
grale serie Undone, een productie van Amazon Prime.

Na een bijna fataal auto-ongeval heeft Alma een heel an-
dere kijk op tijd en werkelijkheid. Zij wendt deze nieuwe 
vorm van waarneming aan om eindelijk achter de waar-
heid rond de dood van haar vader te komen. Een beklij-
vend verhaal in acht episodes van 20 minuten gemaakt 
door Hisko Hulsing voor Amazon. Een serie in rotoscopie 
met de sublieme animatie en picturale stijl van Hulsing. 
Genomineerd voor de Annie Awards.

1e deel (19u45- 21u25)
The Crash / The Hospital / Handheld Blackjack / Moving the 
Keys /
2de deel (21u45- 23u15))
Alone in This (You Have Me) / Prayers and Visions / The 
Wedding / That Halloween Night
*onder voorbehoud

“ WOMEN IN LAUGH ” 
Het beste van de vrouwenhumor ter ere van Nicole Van 
Goethem, die 20 jaar geleden overleed. Haar Een Griekse 
Tragedie, waarmee dit programma wordt geopend, won de 
Oscar® voor beste korte animatiefilm. Daarnaast omvat 
dit programma de grappigste films van de laatste jaren, 
gemaakt door vrouwen
Nu eens fel, dan weer subtiel bestrijken zij alle registers 
van de humor en gaan zij voor geen enkel onderwerp uit 
de weg - prostaat, kloosterzusters of waanzinnige fantas-
men. Niets is opgewassen tegen hun visueel of verbaal 
vernietigend vuur. Ze verrassen en verbijsteren ons en we 
laten dat met veel plezier gebeuren!

TEKENGEVECHT VAN HET WEEKBLAD 
SPIROU !
Dit groot live potloodgevecht tussen verschillende car-
toonistenduo’s van de Robbedoeskrant situeert zich er-
gens halfweg tussen een grafische worstelwedstijd en 
een hedendaagse-kunsthappening. Een ding is zeker: dit 
Spirougevecht zal de gemoederen in Flagey in vuur en 
vlam zetten. Met : Pierre Bailly (Petit Poilu), Mathieu Burni-
at (Les Secrets du monde quantique, Trap), Benoït Ferou-
mont (Le Royaume), Goum (Comme des bêtes), en Vincent 
Patar & Stéphane Aubier (Pic Pic André et leurs amis).

DE ANIMEERNACHT
…en op dag negen is er de Animeernacht, een drukbe-
zocht topevenement sinds… 1997. Drie programma’s 
waarin grappige, extravagante of dwarse films elkaar de 
loef afsteken. Vijfendertig juweeltjes, van gags tot grote 
films... Om van te snoepen tot in de vroege uurtjes.
Tussen de filmvoorstellingen verlicht designer Thomas 
Zaderatzky  de hall van Flagey met beelden die het mid-
den houden tussen conceptuele kunst en popcultuur op 
muziek geritmeerd door de scratch act van DJ Sharky.

ANIMATINEES 
Elke ochtend, van 24 tot 28 februari, staat een mati-
neevoorstelling aan een speciaal groepstarief (vanaf 10 
kinderen) op het programma! De films worden ingeleid door 
Séverine en Coline (vzw “Bah Voyons!”) die met een aantal 
zelfgemaakte optische spelen wat meer uitleg komen 
geven over hoe de films gemaakt zijn en waar het verhaal 
over gaat. De voorstellingen worden gevolgd door een Q&A.

ANIMATIEWORKSHOP: HIER PAPIER!
Gedurende het hele festival kunnen kinderen ouder dan 6 
zelf ontdekken hoe animatiefilms gemaakt worden. In work-
shops van ongeveer 1u 15’ kunnen zij, onder begeleiding van 
het team van Zorobabel, experimenteren met papieranima-
tie. Gekleurd, verfrommeld, gescheurd, origami of papieren 
popjes, al deze papiertjes komen tot leven onder de camera.

LEESRUIMTE PETIT POILU
Op de eerste verdieping van Flagey bevindt zich een com-
fortabele leeshoek voor kinderen (en hun ouders) met de al-
bums van Stoppeltje. Hij is de vertederende held van meer 
dan 20 schitterende albums zonder dialoog, die zowel door 
de kleintjes als door professionals zeer gesmaakt worden.

OPTREDENS, CONCERTEN, PANNENKOEKEN,… 
Zoals elk jaar is er tijdens Anima ook buiten de filmzalen ani-
matie te beleven. In de namiddag leeft de hall van Flagey op 
het ritme van artiesten en vertellers, onder wie Alessandro 
Carocci, Puurlain en Arnaud Demuynck. ’s Avonds is het de 
beurt aan DJ’s en muzikanten om het podium te animeren. 
En natuurlijk kan klein en groot zich laten verleiden door de 
aangename en verlokkelijke geur van pannenkoeken en door 
de gezelligheid van de bar.

6.  DE EXTRA’S VAN ANIMA
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7.  JURY’S EN PRIJZEN 
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.

7.1  INTERNATIONALE COMPETITIE

TENTOONSTELLING
IN ELK VAN DE DRIE FOYERS VAN FLAGEY LOOPT EEN TENTOONSTELLING:

THE LYING ANGEL – FOYER 3 - 1STE VERDIEPING
Ergens halverwege tussen Hieronymus Bosch en Roland Topor staat Geert Vandenbroele. Samen met coregisseur en cos-
cenarist Kris Mergan blaast hij leven in de hybride creaturen uit zijn schetsboeken: aap- of varkensachtige wezens, antropo-
morfe vogels, androgyne nonnen, gemuteerde planten en onderwaterwezens. Schetsen, voorstudies en bouwstenen voor 
een film over de leugen…

CAMERA-ETC : CREATIVE 40 ! – FOYER 2 - 2DE VERDIEPING
De Luikse animatiestudio Cameraetc viert haar 40e verjaardag met een tentoonstelling rond haar drie werkterreinen: de 
productie van auteursfilms, collectieve workshops en socio-culturele en artistieke partnerships. De tentoonstelling spitst 
zich toe op heden en toekomst van de studio en toont het werk van talrijke kunstenaars die voor en bij haar hebben gewerkt 
met documenten in twee en drie dimensies, installaties en dies meer.

BOOM HOOG, TENTOONSTELLING – FOYER 1 - 2DE VERDIEPING
In foyer 1 kun je 18 panelen bekijken met de assemblages van de personages en decors voor deze mooie film in leganimatie 
die vertoond wordt in het programma De Kers op de taart.

JURYPRIJZEN 
 Grand Prix Anima 2020 voor beste kortfilm, geschonken door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2.500 €)
 Speciale Prijs van de Jury, categorie kortfilms
 Prijs van de Creatieve Revelatie voor beste studentenfilm (2.500 € aangeboden door het Koreaans Cultureel Centrum)

PRIJS UITGEREIKT DOOR DE JONGERENJURY
 Prijs voor beste kortfilm voor kinderen (1.000 €)

PUBLIEKPRIJZEN
 Publieksprijs voor beste langspeelfilm
 Publieksprijs voor beste langspeelfilm voor kinderen 
 Publieksprijs voor beste kortfilm
 Publieksprijs voor beste kortfilm voor kinderen 
 Publieksprijs voor beste kortfilm van de Animeernacht

PARTNERPRIJZEN
 BeTV-Prijs voor de beste langspeelfilm in officiële selectie (3.500 € voor aankoop uitzendrechten)
 Prijs van de Filmkritiek (UBFP en UFK) 

JONATHAN HODGSON 
Jonathan Hodgson is een onafhankelijk animator in London. 
Hij studeerde aan de polytechnische school van Liverpool 
en het Royal College of Art. Zijn kortfilms werden meermaals 
bekroond, met o.m. BAFTA Awards in 2000 en 2019. Sedert 
2008 leidt hij de cursus animatie aan de universiteit van Mid-
dlesex. Hij voltooide onlangs Roughhouse, een korte anima-
tiefilm over pestgedrag bij teenagers, een coproductie met 
het Franse Papy3D Productions en Arte.

SÉBASTIEN LAUDENBACH 
Filmmaker en illustrator Laudenbach maakte acht kortfilms, 
waaronder Journal, Des câlins dans les cuisines, Vasco en 
Daphné ou la belle plante. Zijn eerste langspeelfilm, La Jeune 
Fille sans mains, was te zien in Cannes en werd in 2017 geno-
mineerd voor een César voor beste animatiefilm. Als ontwer-
per van affiches en videoclips doceert hij sinds 2001 aan de 
Parijse Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.

KAROLINA SPECHT 
Karolina Specht werd geboren in het Poolse Bydgoszcz. 
Zij behaalde het diploma animatie en speciale effecten 
aan de nationale filmschool van Lodz. Ze werkt als moti-
on designer en realisator van internationaal gelauwerde 
kortfilms als An Incredibly Elastic Man (2013), Don’t Lose 
Your Head (2015), Beside Oneself (2016) en Squaring the 
Circle (2018). Zij woont en werkt thans in Warschau.
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7.2   NATIONALE COMPETITIE 7.3  VR COMPETITIE

JUAN ANTIN
Juan Antin produceerde en realiseerde meer dan 70 kortfilms, series en videoclips waarin hij 
diverse technieken uitprobeerde, van traditionele tekening, stop-motion, 2D en 3D tot expe-
rimentele technieken. Zijn eerste langspeelfilm, Mercano, el marciano (2002) won de speciale 
juryprijs in Annecy. Zijn twee langspeler, Pachamama, werd genomineerd voor een Lumière 
en voor de César 2019.

ALEX DUDOK DE WIT
Alex Dudok de Wit groeide op in London waar hij bizarre en betoverende animatiefilms met 
de paplepel toegediend kreeg. Hij begon dan ook al van jongs af over animatiefilm te schrij-
ven. Vandaag is hij Associate Editor bij Cartoon Brew, waar hij de animatiefilmindustrie van 
nabij volgt. Hij is ook curator voor Short of the Week en er verschenen diverse artikels over 
animatie van zijn hand in o.m. Sight and Sound, Time Out en Blink Blank.

SARAH VAN DEN BOOM
Sarah volgde een opleiding aan de Ecole Supérieure des Arts Graphiques Penninghen en 
aan de Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Parijs. Zij werkte als animator, as-
sistent animator en character designer. In 2006 stond zij mee aan de wieg van productiehuis 
Papy3D. Raymonde ou l’évasion verticale is haar vierde film. Het is ook de eerste die voor het 
grootste deel in stop motion gemaakt werd.

JURYPRIJZEN 
 Prijs voor beste Belgische kortfilm, geschonken door Sabam (2.500€)
 Grand Prix voor beste film van de Federatie Wallonië-Brussel, geschonken door de Federatie Wallonië-Brussel (2.500 €)
 Auteursprijs geschonken door de SACD (2.500 €)
 Prijs voor beste Belgische studentenfilm, geschonken door Amplo (1.000€)

PARTNERPRIJZEN 
 BeTV Prijs (Aankoop uitzendrechten)
 Prijs van de RTBF-La Trois (Aankoop uitzendrechten)
 Cinergieprijs (Elektronisch persdossier

VICTOR LECOMTE
Victor Lecomte is gespecialiseerd in strategische ontwikkeling en project management in de 
innovatiesector. Na gewerkt te hebben in Brussel bij Demute, een studio voor immersieve 
klank, ging hij aan de slag bij innovatiesectie van MK2, waarna hij overstapte naar het agent-
schap MK2+, dat immersieve en innovatieve projecten voor evenementen ontwikkelt.

ELISABETH MEUR-PONIRIS
Elisabeth Meur-Poniris woont en werkt in Brussel als ontwerper en realisator van interac-
tieve en pedagogische projecten. Zij is ook actief als journalist en media-educator. Haar 
favoriete gespreksthema is intimiteit, identiteit, technologie en de manier waarop de drie 
elkaar stimuleren

LEEN SEGHERS
Deze Brusselse ondernemer en expert WebXR werkte tien jaar lang in diverse technologi-
sche start-ups in Gent, Londen en Brussel. Sinds 2011 werkt zij rond de democratisering van 
de media. In 2016 richtte zij LucidWeb op. Zij is tevens medeoprichter van Women in Immer-
sive Tech EUrope (Wiit).

 Zij kennen de Prijs voor Beste VR film toe.  Ook het publiek zal een prijs voor de beste kortfilm in virtuele re-
aliteit uitreiken.
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8.  FESTIVALGASTEN 
ALKABETZ Gil  regisseur — One Stormy Night (DE)
ATTIA Caroline  regisseur — Au Pays de l’aurore boréale 
(FR)
AUBERG Toby  regisseur — Pile (UK)
BAILLY Pierre  Futuranima, Table ronde: BD, animation, 
adaptation: je t’aime… moi non plus ! (BE)
BLAIBEL Assile  regisseur — One Sllimy Story  (FR/LB)
BLIES Nicolas  regisseur - Zero Impunity (FR)
BOUCKAERT Guillaume  Futuranima, Game Design from 
Brussels (BE)
 BURNIAT Matthieu  Futuranima, Table ronde: BD, animati-
on, adaptation : je t’aime… moi non plus ! (BE)
CABON Paul  regisseur — La Tête dans les orties (FR)
CAMBON DE LAVALETTE Charlotte  Futuranima, Web-
création #9 : la BD au-delà du papier (FR)
COEDEL Mickael  Futuranima, Meeting Mickael Coedel (US/
FR)
COLLET Bruno  (Tbc) regisseur — Mémorable + Futuranima, 
Blink Blank, la revue du film d’animation (FR)
DEHOUSE Jef  Futuranima, The Fridge Presents: Realtime 
for Cinema (BE)
DAMIAN Anca  regisseur — L’Extraordinaire Voyage de Ma-
rona (RO)
DE KERMEL Tanguy  (Tbc) regisseur — SamSam (FR)
DION Franck  (Tbc) regisseur — Per Aspera Ad Astra (FR)
DI SALVIA Morgan  Futuranima, Table ronde : BD, animati-
on, adaptation: je t’aime… moi non plus ! (BE)
EDSTRÖM Johan  Futuranima, The Chapel Films (SE)
EVENS Brecht  Illustrator - L’extraordinaire Voyage de Ma-
rona (BE)
FEROUMONT Benoît  Futuranima, Table ronde : BD, anima-
tion, adaptation: je t’aime… moi non plus ! (BE)
FINDAKLY Brigitte  Futuranima, Table ronde : BD, animati-
on, adaptation: je t’aime… moi non plus ! (FR)
FREEMAN Carol  regisseur —The Bird and the Whale (IE)
GATE Sophie  regisseur — Slug Life (UK)
GOUM  Futuranima, Table ronde : BD, animation, adaptati-
on: je t’aime… moi non plus ! (BE)
GROLIG Florian  regisseur — Friends (DE)
HAMEEUW Jan  Futuranima — The Fridge Presents : Real-
time for Cinema (BE)
HOLM Kristjan  regisseur — Life24 (EE)
HUEBER-BLIES Stéphane  regisseur - Zero Impunity (FR)
HULSING Hisko  regisseur — Undone + Futuranima, HIsko 
Hulsing Presents Undone
IVERNEL Guillaume  regisseur - Spycies (FR)
JANCIS Kaspar   regisseur — Cosmonaut (EE)
JANSONS Edmunds  regisseur — Jacob et les chiens qui 
parlent
KASHCHEEVA Daria  regisseur — Daughter (CZ)

KAWA-TOPOR Xavier  Futuranima, Rencontre des ateliers 
de production & Blink Blank, la revue du film d’animation (FR)
LAMBET Denis  regisseur - Zero Impunity (BE)
LE TOUZE Sébastien  Futuranima, Game Design from 
Brussels (BE)
LOKMAN Adriaan   (Tbc) regisseur — Flow (FR)
LOUIS Julien  Futuranima, Webcréation #9 : la BD au-delà 
du papier (BE)
LUNDGRUND Chintis  (Tbc) regisseur — Toomas Beneath 
the Valley of the Wild Wolves (EE)
LUNDQUIST Katarina  (Tbc) regisseur — Forlemmegei (NO)
MARCHAND Léo  Futuranima, Work in Progress: Les Voisins 
de mes voisins sont mes voisins (FR)
MATTHESEN Anders  (Tbc) regisseur — Mon Ninja et moi 
(DK)
MILCZAREK Piotr  (Tbc) regisseur — Rain (PL)
MITCHELL Ben  regisseur — Sunscapades (UK)
NGUYEN Phuong Mai  Futuranima, Webcréation #9: la BD 
au-delà du papier (FR)
NICLASEN August  regisseur — Deepness of the Fry (DK)
ODELL Jonas  regisseur — Never Like the First Time ! + Fu-
turanima, The Chapel Films (SE)
PESSOA Regina  (Tbc) regisseur — Uncle Thomas, Accoun-
ting for the Days (PT)
PIERARD Marc  Futuranima, Construire sa carrière dans l’a-
nimation (BE)
PLUCINSKA Izabela  (Tbc) regisseur — Portrait of Suzanne 
(PL)
POPAKUL Tomek  (Tbc) regisseur — Acid Rain (PL)
RABBIOSI Ivan  (Tbc) regisseur — Repasse-moi (FR)
ROELANTS Stéphan  Producent— Zero Impunity + Futura-
nima, Mélusine: A (Co-)Production Model
RYTEL Joanna  (Tbc) regisseur — Moms on Fire (SE)
SANGGAARD Tue  (Tbc) regisseur — Animals (DK)
SCHELBLI Pascal  (Tbc) regisseur — The Beauty (DE)
TILLMANS Geertjan  Een carrière opbouwen in de anima-
tiefilmsector (BE)
TÓTH Luca   (Tbc) regisseur — Mr. Mare (HU)
TRONDHEIM Lewis  Futuranima, Table ronde: BD, animati-
on, adaptation: je t’aime… moi non plus ! (FR)
TUTTELBERG Anu-Laura  (Tbc) regisseur — Winter in the 
Rainforest (EE)
USHEV Theodore  regisseur — Physique de la tristesse + 
Futuranima, Masterclass with Theodore Ushev (CA)
VAN DRUNEN Erik  Futuranima, Hisko Hulsing Presents Un-
done & The Chapel Films (NL)
WEDGE Jack  regisseur — Goodbye Mommy (US)
ZILBALODIS Gints  regisseur — Away (LV)

9.  DECENTRALISATIES
Het Anima festival is gedecentraliseerd in zalen in Wallonië en Vlaanderen, waar een aantal films uit 
het programma van Flagey vertoond wordt.

ANTWERPEN
 De cinema

www.decinema.be
03 260 96 19

BRUXELLES / BRUSSEL
 Muntpunt

www.muntpunt.be/nooitteoud
02 278 11 11

CHARLEROI
 Quai10

www.quai10.be
071 31 71 47

GENK
 Euroscoop- C-Mine 1

www.euroscoop.be/genk
089 30 80 00

GENT
 Sphinx Cinema

www.sphinx-cinema.be
09 225 60 86

LIEGE
 Le Parc / Churchill / Sauvenière

www.grignoux.be
04 222 27 78

MONS
 Plaza Art

www.plaza-art.be
065 35 15 44

NAMUR
 Cinéma Caméo

www.grignoux.be

ANIMA ON TOUR EN ANIMA ON TOUR FOR KIDS
Een selectie van de meest markante korte animatiefilms gekozen uit de Grand Cru Anima 2020 voor kinderen én voor 
grote mensen. De films komen uit alle uithoeken van de aardbol en illustreren de rijkdom aan talent, verscheidenheid 
van technieken en onuitputtelijke inspiratie van filmmakers van nu.

Deze programma’s worden vertoond op andere locaties gedurende het festival, en reizen daarna rond. 
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FLAGEY
Ingang Heilig-Kruisplein, 1050 Brussel
Ingang van het ticketbureau rechts
van de hoofdingang.
Start van de voorverkoop: donderdag 30 januari 2020
Toegankelijk voor rolstoel-patiënten
PALACE
Anspachlaan 85, 1000 Brussel 

TOEGANGSPRIJZEN
 Volwassenen (+16): 8€ - Reductietarief*: 7€
 Kinderen (-16): 7€ – Reductietarief*: 6€

* Reductie voor werklozen, oKo-sectorpas en Ligue des 
Familles, -26, +60.
Anima is partner van Paspartoe.
 Kinderworkshop: 2,50€
 VR Festival: 10€ (eenheidstarief)
 Minipass voor 5 voorstellingen: 28€.

Niet op naam. Kan gebruikt worden voor één of meer per-
sonen; kinderen of volwassenen. Geldig enkel in Brussel, 
in Flagey en in Cinema Palace. Niet geldig voor de master-
class, de Animeernacht en het VR festival. 
 Festivalpas: 70€

Een persoonlijk pasje op naam, geldig voor alle voorstel-
lingen, conferenties en de Animeernacht. Niet inbegre-
pen: Masterclass en het VR Festival.
 Masterclass: 30€  

Reductietarief: Studenten (-26 jaar): 25€
 Animeernacht: 15€. Eenheidstarief. 

Geen reducties.
 Groepsformules (min. 10 pers.): Animatinees (ochtend-

voorstellingen): 4€/persoon, enkel op reservatie. 

TOEGANG
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 

(Louizalaan): trams 8, 93 en bus 54
PARKING
Parking Indigo (186 pl) onder het Flageyplein
24u op 24 en 7 dagen op 7
Tarief: 2 u: 4,60€ – 3 u: 6,80€ – 6-24 u: 14€ 

TICKETVERKOOP
 Online, via de site van Anima. U ontvangt uw afdrukbare 

tickets met unieke QR Code. Geen reductietarief bij online 
aankoop, reserveringstax: + 0,75€ per ticket. Bij aankoop 
van een veelvoud van 5 plaatsen wordt automatisch het 
reductietarief van de Minipass toegepast.

 Ticketbureau Flagey: Het ticketkantoor bevindt zich 
rechts van de hoofdingang op het Heilig-Kruisplein. Open 
een uur vóór aanvang van de eerste voorstelling. Tel: 
02/641 10 20, op 22 en 23 februari van 11u tot 17u en van 24 
tot 28 februari van 12u tot 17u
ticket@flagey.be

 Ticketbureau Palace: https://cinema-palace.be/nl
Enkel voor de voorstellingen inPalace..

De tickets voor de voorstellingen zijn te koop
 in de cinema waar de voorstelling plaatsvindt
 via hun website
 via de website van Anima. 

Gezien de grote opkomst raden wij u aan vooraf te reser-
veren. Opgelet, na aanvang van de voorstelling kunnen 
we de toegang niet garanderen, zelfs in het geval van ge-
reserveerde plaatsen. 

10.  PRAKTISCHE INFORMATIE 
ANIMA vindt plaats van 21 februari tot 1 maart 2020 
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11.  PERSINFORMATIE
ACCREDITATIE
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 helene@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.

MATERIAAL
Op de perspagina van onze website vindt u:
 Dit dossier in PDF format
 Foto’s in hoge resolutie die betrekking hebben op de programma’s van Anima 2020
 Korte biografie en festivalprogramma in PDF format
 De perscommuniqués in PDF format

VISIEZAAL 
De hele duur van het festival wordt een ruimte voorbehouden voor pers en genodigden. In deze ruimte bevindt zich een 
visiepost waar u op verzoek alle films van de selectie kunt visioneren. U kunt reserveren via een mailbericht naar helene@
folioscope.be.

INTERVIEWS 
In dit persdossier vindt u de gastenlijst van Anima voor dit jaar. Deze lijst wordt aangevuld naarmate het festival nadert. 
Interviews kunnen worden aangevraagd bij Hélène Leclercq (helene@folioscope.be of 02/213 19 46).

PERSCONTACTEN 

Karin Vandenrydt
+32 (0)2 213 19 49
karin@folioscope.be 

Gudrun Burie
0498/10 10 01
gudrun@theprfactory.com



FLAGEY & PALACE

PERSCONTACTEN 

KARIN VANDENRYDT
02/213 19 49

KARIN@FOLIOSCOPE.BE

GUDRUN BURIE 
0498/10 10 01

GUDRUN@THEPRFACTORY.COM

PRESENTS

21.02 > 01.03.2020
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