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preface

Eyes like sardines

Every year, when the first crocusses are coming out, you can discover the 

most beautiful, the most moving, the funniest and the most thrilling  

children’s films in Bruges and Antwerp. For ten days, the European 

Youth Film Festival gives young and old a unique opportunity to become  

immersed in the world of films and exciting festival activities.

‘The sound of rustling paper is the only thing that can make bad dreams 

disappear quickly’, says 12-year-old Meggie, the main character in  

‘Inkheart’, the magical opening film. Her father can bring characters from 

a book to life, resulting in a fantastic film intertwining reality and fiction.  

‘Inkheart’ is the perfect opener for a new, highly imaginative festival  

edition and a real treat for the whole family.

The Youth Film Festival offers the best formula for a perfect afternoon 

family outing. Let yourself be led by the most beautiful films from home 

and abroad. The littlest ones will enjoy the new whims of Laban, the little  

ghost, older children are welcome to join the children’s jury. Do not 

leave the festival before creating some dazzling lightgraffities with the 

luma2solator.

'Your eyes are like sardines’, said the street cat in The Aristocats to his 

girlfriend Marie. He meant that her eyes were very bright and radiant 

with joy. I wish you a lot of film fun and hope that your eyes will be like 

sardines when you visit the Youth Film Festival during spring half-term.

Bert Anciaux

Flemish Minister for Culture, Youth, Sport and Brussels Affairs



voorwoord

Ogen als sardientjes

In Brugge en Antwerpen komen samen met de eerste krokusjes ook 

elk jaar de mooiste, ontroerendste, grappigste of spannendste jeugd-

films uit. 10 dagen lang dompelt het Europees Jeugdfilmfestival jong 

en oud onder in een gezellig filmbad met prikkelende randanimatie. 

‘Niets kan nare dromen zo snel doen verdwijnen als het ritselen 

van papier,’ vertelt de 12-jarige Meggie, het hoofdpersonage uit de  

magische openingsfilm Inkheart. Haar vader bezit dan ook het talent 

om personages uit een boek echt tot leven te wekken. Het vervolg is  

een fantastische film waarbij realiteit en fictie door elkaar worden 

verweven. De film is zo het perfecte startschot voor een nieuwe,  

bijzonder fantasievolle filmfestivaleditie waarbij de hele familie kan 

wegdromen.

Wie met het gezin een middagje wil wegzakken in de diepe zetels en 

zich op sleeptouw laten nemen bij het mooiste wat binnen- en buiten-

land heeft te bieden, is hier aan het juiste adres. De allerkleinsten 

zullen genieten van de nieuwe fratsen van het spookje Laban, oudere 

kinderen zijn welkom voor de kinderjury. Als afsluiter tover je alleen 

of samen hallucinante decors met de Luma2solator. 

‘Je ogen zijn als sardientjes,’ zei de straatkat uit de Aristokatten tegen 

zijn vriendin Marie. Hij bedoelde dat haar oogjes blonken van plezier 

en heel vinnig waren. Ik wens jullie dan ook de hele krokusvakantie 

veel sardientjes-ogen vol filmplezier.

Bert Anciaux

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel



EuropEsE jury 
van profEssionals 
EuropEan jury 
of profEssionals

Britt Van Marsenille  1980

Britt studeerde af als dramatherapeute in Nederland en ging  

nadien aan de slag als wrapper bij Ketnet. Ze maakte reportages 

in het buitenland voor Karrewiet, presenteerde Fata Morgana Kids 

en het wetenschappelijke programma BeDweters.

Ze is een duizendpoot die niet kan stilzitten. Ze richtte samen 

met Antoon Offeciers (muzikant) en Tom Schoonooghe (tekenaar) 

een theatercollectief op De EiBakkerij. 

Naast allerhande presentaties is ze bezig met haar nieuwe 

theater voorstelling Eden. Ze speelt als cliniclown in verschillende 

ziekenhuizen en werkt achter de schermen voor het kledingmerk 

Who's that Girl.

Britt graduated as a drama therapist in the Netherlands and was a 

‘wrapper’ on the Belgian televison channel Ketnet. She worked as a  

foreign reporter for the television programme Karrewiet and hosted 

the television show Fata Morgana Kids as well as the scientific 

programme BeDweters. Britt is a jack-of-all-trades and a busy bee. 

Together with Antoon Offeciers (musician) and Tom Schoonooghe 

(artist) she founded the theatre company De EiBakkerij. In addition 

to her work as a presenter of various programmes, she is working 

on her new stage production Eden. She is a Cliniclown in a number 

of hospitals and works behind the scenes of the clothing brand 

Who’s that Girl.
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Greg Timmermans  1979

Greg is bij het grote publiek bekend als de hoofdacteur van de 

gelauwerde film Ben X (2008). Daarnaast speelde hij in de series 

Witse, Kinderen van de Windt, En daarmee basta en Team Spirit. 

Ook theater ligt hem nauw aan het hart en hij speelde reeds in 

verschillende voorstellingen, waaronder 386 Molière. Hij deed 

mee aan diverse festivals met zelfgeschreven monologen als 

Gevallen Ster en Wit is altijd schoner. 

Greg studeerde eerst aan de Kunsthumaniora en vervolgens aan 

St-Lukas (Film, video en televisie). Tot slot volgde hij dramatische  

kunst aan het Rits in Brussel.

Greg is best known for his starring role in the award-winning film 

BenX (2008). He appeared in the television series Witse, Kinderen 

van de Windt, En daarmee basta and Team Spirit.  He is also a stage 

actor and performed in a number of stage productions, such as 386 

Molière. He entered several festivals with self-written monologues 

such as Gevallen Ster en Wit is altijd schoner. Greg studied art in 

secondary school. Afterwards he studied Film, Video and Television 

at St.-Lukas University College of Art and Design in Brussels and  

dramatic art at the department for Audiovisual and Dramatic Arts 

and Techniques at Erasmus University College in Brussels (Rits).



Rose Chamberlain  1974

Voor Rose ontdekte dat haar echte passie film was, studeerde 

ze voor ingenieur. Ze ging echter niet in een fabriek werken maar 

begon documentaires te maken en  demonstreerde voor het stad-

huis om meer subsidies te krijgen voor Braziliaanse films. In 2001 

kwam ze naar het Verenigd Koninkrijk om aan de universiteit van 

Londen een MA - televisie documentaire te behalen.

Rose haar magazine Film and Festivals werd in september 2006 

voor het eerst uitgebracht. Ze is ook de bezieler van het Braziliaans 

Film Festival in Londen. Rose is tevens curator voor andere film-

festivals.

Rose studied engineering before realizing her real passion is 

filmmaking. Instead of working in a factory she started making 

documentaries and demonstrating outside the mayor’s office for 

more funding for Brazilian films. She moved to the United Kingdom 

in 2001 to do a MA in TV documentary at the University of London. 

In September 2006 Rose launched her own magazine, Film & 

Festivals. She founded the London Brazilian Film Festival and was 

a curator for other film festivals.

Mischa Kamp  1970

In 1996 studeerde Mischa Kamp af aan de Filmacademie te  

Amsterdam in de richting scenario/regie. Haar afstudeerfilm Mijn 

moeder heeft ook een pistool trok internationaal veel aandacht. 

Na haar afstuderen werkte zij als regisseur bij de VPRO, NCRV, 

VARA en KRO voor verschillende programma’s.  

Mischa maakte ook langspeelfilms waaronder de bekende familie-

film Het paard van Sinterklaas. De film werd bekroond met belang-

rijke prijzen in Nederland en won op diverse festivals. Twee jaar 

later, in 2007, regisseerde ze ook het vervolg Waar is het paard 

van Sinterklaas. Ook deze film werd bekroond. Vorig jaar werd 

haar kortfilmpje Adriaan vertoond op het Jeugdfilmfestival en het 

werd warm onthaald. 



 

Mischa Kamp graduated from the Amsterdam Film and Television 

Academy as a scriptwriter/director. Her graduation film project My 

mum has a gun too attracted a lot of international attention. After 

graduating, she worked as a director for various Dutch television 

channels. Mischa also directed a number of feature films, such as 

the well-known family film Winky’s horse. The film has won several  

important awards in the Netherlands and at a number of film  

festivals. Two years later, in 2007, she directed the award-winning 

sequel Where is Winky’s horse? Mischa’s short film Adriaan was 

screened at the 2008 Youth Film Festival and received a fantastic 

reception.

Kjell-Åke Andersson  1949

In 1977 verliet Kjell-Åke als cinematograaf de Zweedse filmschool. 

Hij maakte films voor televisie en bioscoop en kreeg verschei-

dende nominaties en prijzen op festivals, o.a. Locarno, San José, 

Berlijn, Hamburg,… Kjell-Åke draaide de documentaires Rocket 

Garden en The Breaking Point en hij maakte de laatste twee  

videoclips van ABBA. Kjell-Åke regisseerde enkele afleveringen 

van de prestigieuze serie Wallander. Hij is ook de regisseur van 

de film Pirret. Deze film is terug te vinden in het programma van 

dit jaar onder de titel Tintelvlinders.

Kjell-Åke graduated as a cinematographer from the Swedish Film 

Institute in 1977. He directed films for television and the big screen, 

received various nominations and won a number of awards at film 

festivals, such as the Locarno International Film Festival, the 

Cinequest San José Film Festival, the Berlin International Film 

Festival, the Hamburg Film Festival, … Kjell-Åke directed the 

documentaries Rocket Garden and The Breaking Point as well as 

ABBA’s last two music videos. Kjell-Åke directed some episodes of 

the prestigious series Wallander. He is the director of the film Pirret 

(Butterflies), screened at the 2009 festival edition.
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KindErjury  
ChildrEn’s jury

ANTWERPEN / ANTWERP

Jutte Callaerts 1999 – Niel 
Ik ben Jutte Callaerts en ik ben 9 jaar. Ik heb een broer van 6 en 

zit in het vierde leerjaar. Ik heb mij ingeschreven voor de kinder-

jury omdat ik veel van films hou. Ik vind het wel spannend en leuk 

om jurylid te zijn omdat het wel tof is mijn eigen mening te geven. 

En hopen dat de beste mogen winnen!

My name is Jutte Callaerts, I am 9 years old and in the fourth year of 

primary school. I have one brother. He is six years old. I wanted to be 

a member of the children's jury because I love watching films. It is very 

nice and exciting to be a member of the jury because I like to give my 

opinion on things. May the best films win!

Basil Claeys 1998 – Borgerhout 
Ik ben Basil Claeys. Ik ben tien jaar, woon in Antwerpen Borgerhout 

en wil graag meedoen aan de jury omdat ik een filmfan ben. Als je 

naar films kijkt, dan kun je meestal meeleven met andere karak-

ters in die film, ook als die karakters geen mensen zijn. Bij goede 

films vergeet je dat het verhaal verzonnen is, dat er soms special 

effects in zitten, dat wat je ziet eigenlijk niet echt gebeurt. Als het 

vals lijkt, dan is het meestal ook geen goede film.

My name is Basil Claeys. I am ten years old and I live in Antwerp-

Borgerhout. I am a fan of films and therefore, I would like to be 

a member of the jury. Usually when you watch a film, you empathize 

with the characters, even if they are not human. Good films make you 

forget that the story is invented, that there are special effects involved 

and that the things you see, are not real. If a film does not look real, it 

is usually not a good film. 



Lina Van Hulle 1998 – Antwerpen

Hallo ik ben Lina Van Hulle, ik ben 10 jaar oud, ik speel piano en 

badminton, ik ga naar de scouts en ik woon in Antwerpen. Ik ben 

blij dat ik kinderjurylid mag zijn omdat ik graag films beoordeel en 

uiteraard ook graag bekijk. Ik kom al 2 jaar naar het jeugdfilmfes-

tival en ik vind het daar altijd tof ! Natuurlijk vind ik de activiteiten 

die ze daar organiseren ook heel cool!!! Zo, nu weten jullie wat ik 

van het Jeugdfilmfestival vind. Daaaaaaaaaaaag!!!!!!!!!!!!

Hi, I am Lina Van Hulle and I am 10 years old. I play the piano and 

badminton, I am a youth movement member and I live in Antwerp. I am 

happy to be a member of the children’s jury because I like films and 

I like to give my opinion on films. I have been visiting the Youth Film 

Festival for two years and I really like it! Of course I also like the festival 

activities – they are really cool. Now you know what I think of the Youth 

Film Festival. Byyyyyeeeee!!!!

Zindzi Owusu 1997 – Antwerpen

Ik ben Zindzi en ik ben 11 jaar. Ik speel viool en ik volg jazzdans.  

Ik hou van manga (Japanse stripverhalen), gamen op de Wii en de 

DS. Maar nu ben ik vooral bezig met het jeugdfilmfestival. Sinds 

de 2de kleuterklas kom ik elk jaar kijken, want hier zie ik leuke 

films, die ik nooit in de bioscoop zie. Ik vind het supertof om in de 

kinderjury te zitten en mijn mening te geven over de films die ver-

toond zullen worden. Ik hoop dat jullie net zo zullen genieten als ik!

My name is Zindzi and I am 11 years old. I play the violin and take 

jazz dance lessons. I love mangas (Japanese comics), Wii and DS 

games but right now, the European Youth Film Festival deserves my 

undivided attention. I have been visiting the festival since I went to 

kindergarten. At the festival, I have the opportunity to watch films 

which might never be released in Belgium. It is really nice to be a 

member of the children’s jury and to give my opinion on the festival 

films. I hope you will enjoy the festival as much as I will!
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Viktor Verheyen  1996 - Antwerpen 
Hallo mijn naam is Viktor. Ik ben 12 jaar en zit in de 6de klas. Ik wou 

graag in de kinderjury zitten omdat ik wel een eigen mening over 

films heb. En ik wou graag een droom waarmaken: ik droomde dat 

ik in een echte jury zat. Hopelijk maak ik de juiste keuze voor jullie. 

Tot dan Viktor.

Hi, my name is Viktor. I am 12 years old and I am in my last year 

at primary school. I wanted to be a member of the children’s jury 

because I have my own opinion on films and because I wanted to 

make a dream come true: I once dreamed that I was a jury member. 

Hopefully, I will make the right choice. See you then. Viktor.

Claudine Boeckx 1963 – Sint-Job-in-t-Goor 
Ik ben Claudine Boeckx en 45 jaar. Ik geef PAV aan de 6 verschil-

lende beroepsrichtingen in KA Schoten in het vierde jaar.

Tijdens de krokusvakantie vind ik het zeer leuk om de kinderjury 

te begeleiden tijdens hun zeer zware en serieuze taak om de bes-

te langspeelfilm en de beste kortfilm te kiezen uit 10 langspeel-

films en 10 kortfilms. Ik vind de films ongelooflijk mooi, maar wat 

nog mooier is, zijn de reacties van de kinderen. Zij moeten elke 

film beoordelen. De argumenten die zij aanbrengen zijn ronduit 

verfrissend voor een oude geest als de mijne. Daarom zie ik er 

elk jaar naar uit om terug ondergedompeld te worden in een zee 

van enthousiasme en jeugdig temperament.
 

I am Claudine Boeckx, 45 years old and a vocational school tea-

cher. During spring half-term, I am the children’s jury supervisor. It 

is a real pleasure to assist these young jury members in their dif-

ficult and serious task to choose the best feature film and the best 

short film from a selection of 10 feature films and 10 short films. 

The films are incredibly beautiful, but the response of the children 

is even more beautiful. They have to criticize the films. Their argu-

mentation is very refreshing for an old soul like myself. So every 

year, I look forward to being deluged with waves of enthusiasm and 

youthful vigour.  



BRuGGE / BRuGES

Charlotte Monbailleu 1999 – Brugge

Mijn hobby’s zijn muziek, dansen, naar films kijken en heel veel 

lezen. Ik ben een grote fan van Roald Dahl. In de vakanties doe 

ik graag mee met het museumhotel en ook ons VKSJ kamp wil ik 

zeker niet missen. Ik kijk uit naar het filmfestival. We gaan heel veel 

films zien en beoordelen. Dat lijkt me spannend en ook een heel 

speciale ervaring om een hele week lang in de bioscoop te zitten!

My hobbies are music, dancing, watching films and reading. I am a 

huge fan of Roald Dahl. During the summer holidays, I participate 

in the Museumhotel and I go camping with our youth movement. I 

am looking forward to the film festival. We will get the opportunity to 

watch and criticize a lot of films. It will be a very exciting and special 

experience to spend a whole week at the cinema!

Elias Twomey 1999 – Brugge 
Ik ben Elias en zit in het vierde leerjaar van het Sint-Lodewijkscollege 

in Brugge. Mijn hobby's zijn lezen, muziekles, ik speel gitaar, en elke 

zaterdag ga ik naar de scouts. Ik ben heel blij dat ik in de jury mag 

zitten omdat ik graag praat over boeken die ik heb gelezen, dus ook 

over films. Ik hoop vele mooie films te zien en plezier te maken. 

My name is Elias and I am a pupil at St. Lodewijkscollege, a primary 

school in Bruges. My hobbies are reading, taking music lessons, 

playing the guitar and being a youth movement member. I am very 

happy to be a member of the children’s jury. I like talking about 

books and the same goes for films. Hopefully, I will see lots of great 

films and have a lot of fun. 

Pieterjan Verplancke 1999 – Brugge

Mijn hobby’s zijn voetballen, tennis en sinds kort doe ik aan muur-

klimmen. Ik doe dus héél graag aan sport. En natuurlijk is ook film 

kijken één van mijn hobby’s. Het lijkt me fantastisch om als jurylid 

een hele week op een andere manier naar films  te kijken. Misschien 

maak ik ook wel nieuwe vrienden? Ik hoop vooral dat het een toffe 

boel wordt!
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My hobbies are playing football, playing tennis and wall climbing. I 

just love playing sports! I am also very fond of films of course. As 

a member of the children’s jury, my film-viewing experience will be 

completely different in comparison with the ‘usual’ way of watching 

films -  which is something I am looking forward to. Maybe I will make 

some new friends as well. Hopefully, we will have a great time!

Ruth De Backer 1997 – Brugge

Mijn hobby’s zijn ballet, tennis, harp spelen en naar de scouts 

gaan. Ik houd ook van handwerk zoals kantklossen, breien, naai-

en én lezen. Ik zie het goed zitten om in de jury te zitten omdat ik 

graag films zie, beoordeel en bespreek. Ik hoop dat we goed kun-

nen samenwerken en dat iedereen zijn mening kwijt kan. Hopelijk 

wordt het dan voor iedereen een aangename week.

My hobbies are taking ballet lessons, tennis, playing the harp  

and being a youth movement member. I am fond of reading and 

handicrafts such as making bobbin lace, knitting and sewing. I am 

looking forward to being a member of the children’s jury because 

I like to watch and criticize films. I hope that the jury members will 

get on very well and that everyone will be able to give his or her 

opinion. Hopefully it will be a very enjoyable week for everyone.

Daan Defebere 1997 – Brugge

Ik heb allerlei hobby’s: ik ben lid van een zwemclub en neem vaak 

deel aan wedstrijden. Daarnaast speel ik een niet zo makkelijk  

muziekinstrument, klavecimbel. Ik ben ook lid van de KSA, super-

tof! Ik vind het een grote verantwoordelijkheid dat ik samen met 

andere kinderen mijn mening mag geven over de films. Films trekken 

me aan als een magneet. Ik zal nog nooit zoveel films in één week  

gezien hebben en hoop dat ik er fijne herinneringen aan overhoud!

I like all sorts of things: I am a swimming club member and often take 

part in swimming contests. I play the harpsichord, a rather difficult  

instrument to play. I am also a youth movement member, which is 

really cool. I think it is a huge responsibility to give my opinion on the 

festival films. I am a real film freak. I will get the opportunity to watch 

a lot of films in one week’s time – a once in a lifetime experience! 

Hopefully, it will be a week full of pleasant memories.
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prijzEn / awards

De professionele jury, de kinderjury Antwerpen en de kinderjury 

Brugge kiezen elk de beste langspeelfilm en de beste kortfilm 

van 2009 uit. De professionele jury kent een distributieprijs toe 

aan de winnende langspeelfilm in competitie. Deze film wordt aan-

gekocht door Jekino Distributie. Daarnaast bekronen ze ook de 

beste kortfilm. De regisseur krijgt de prijs van de Privincie West-

Vlaanderen ter ondersteuning van een volgende filmproductie. 

Ook het publiek kan meestemmen voor de beste langspeelfilm en 

deze krijgt een eervolle vermelding.

The jury of professionals, the children’s jury in Antwerp and the 

children’s jury in Bruges will select the best feature film and best 

short film of 2008. The jury of professionals will present a distri-

bution award to the best feature film. This film will be distributed 

by Jekino Distribution. Furthermore, the jury of professionals will 

present an award to the best short film. The director receives the 

Province of West Flanders Award to finance one of his future film 

projects. Finally, the audience will have the opportunity to vote 

for and select the best feature film. The winning film receives an  

honourable mention.

 

Dorien Bastiaenssen kinderjurybegeleider

Ik ben 30 jaar en werk als GON begeleider in het onderwijs. Ik 

ben zelf een muziek-, film- en theaterliefhebber en als de sfeer 

het toelaat zet ik graag enkele pasjes op de dansvloer. Tijdens de 

krokusvakantie heb ik de eer om de kinderjury te begeleiden. Met 

hun tonnen enthousiasme en hun bruisende energie brengen ze 

een vrolijke sfeer op het festival. Omdat we ook dit jaar een ijzer-

sterke jury hebben trappel ik van ongeduld om hun ongezouten 

mening over de competitiefilms te horen.

I am 30 years old and work as an integrated education supervisor. I am 

a music, film and theatre lover and fond of dancing - when the mood is 

right. During spring half-term I have the honour to supervise the child-

ren’s jury. These children have tons of enthusiasm, they bubble with 

energy and brighten up the festival atmosphere. I am really excited 

about this year’s jury members and I am bursting with impatience to 

hear their unvarnished opinions on the competition films.

Overal waar het Jeugdfilmfestival komt, 

fladdert ook het gevleugelde paarse beest 

rond dat met zijn sterrenstaf films op het 

grote scherm tover t. Toeval of niet, maar hij 

verschijnt dit jaar ook in de festivalprijzen. 

Zes paarse tovenaars met een lijf van hout 

en glas, die tonen dat filmmaken twee 

essenties heeft: het puzzelwerk om een 

verhaal te laten schitteren en een hart om 

er leven in te blazen. 

It could be a coincidence that this year's 

festival awards look exactly like the winged 

purple creature that animates the big 

screen with its wand made of stars, but 

on the other hand, it seems to pop up 

wherever the Youth Film Festival appears. 

Six purple wizards made of wood and glass 

show the two essential elements of f ilm-

making: the creation of a magnificent story 

and a heart to breathe life into it.

Elke Thuy en Bruno Herzeele (BE), 

www.elke-bruno.be



Productie/Production 

& VerkooP/SaleS:

NEw LiNE CiNEma

diStributie/diStribution:

ParadisO

NOOrdkusTLaaN 18

1702 GrOOT-BiJGaardEN, BELGium

T: +32 2 467 06 01 – F: +32 2 467 08 91

E: iNFO@ParadisO.BE

www.ParadisO.BE

openingsfilm

Inkheart 8+

Premiere    een film vAn iAin Softley uit DuitSlAnD, het verenigD KoninKrijK en  

De verenigDe StAten    nl onDertitelD, 106 min, 2008 

Inkheart is het verhaal over de fantasierijke boekbinder Mortimer 

die ontdekt dat hij karakters tot leven kan brengen wanneer hij 

het verhaal hardop voorleest aan zijn dochter Meggie. Jaren later 

moet zijn dochter, die ondertussen twaalf is en over dezelfde gave 

als haar vader beschikt, op avontuur om haar vader te redden. De 

film is gebaseerd op een populair boek van de Duitse jeugdboeken-

schrijfster Cornelia Funke en in de cast vinden we niemand minder 

dan Brendan Fraser en Helen Mirren. 

openingfilm
Inkheart  
Premiere    A film By lAin Softley from GermAny, the United KinGdom And the United 

StAteS    dUtch SUBtitleS, 108 min, 2008 

Inkheart tells the story of Mortimer, an imaginative bookbinder, who 

discovers that he can bring characters from a book to life when he 

reads the story to his daughter Meggie. Years later, twelve-year-old 

Meggie, who has developed the same talent as her father, sets off 

on an adventure to save him. The film is based on the popular novel 

by German writer Cornelia Funke. Big names like Brendan Fraser 

and Helen Mirren are part of the cast.

opEningsfilm En slotfilm
opEning and Closing film



Productie/Production:

BOsBrOs. FiLm-TV PrOduCTiONs

POsTBus 15850

1001 NJ amsTErdam, THE NETHErLaNds

T: +31 20 524 40 30 – F: +31 20 524 40 30

E: iNFO@BOsBrOs.NL

www.BOsBrOs.NL

VerkooP/SaleS:

dELPHis FiLms iNC.

225 rOy sTrEET EasT, suiTE 200

H2w 1m5 mONTrEaL, CaNada

T: +1 514 843 33 55 – F: +1 514 843 95 74 

E:xiaO@FrVmEdia.COm

www.FrVmEdia.COm

slotfilm 

Morrison krijgt een zusje 5+

Prèmiere    een film vAn BArBArA BreDero uit neDerlAnD    nl geSProKen, 70 min, 2008

Morrison is vijf jaar en krijgt er plots een zusje bij. Alles verandert:  

zijn kamertje wordt opeens roze geschilderd en hij hoort zijn  

moeder zeggen dat hij naar z’n tante in het klooster moet. Dat 

laat hij echter niet gebeuren! Morisson is namelijk een echte  

autokampioen en hij besluit er stiekem met de auto van zijn vader 

én met zijn zusje vandoor te gaan…

Een hartenbreker! De ontwapenende stijl van Morrison wekt  

ontroering. Daarnaast zullen enkele zotte scènes voor hilariteit 

zorgen in de filmzaal. Niet te missen.

Morrison Gets a Baby Sister  
Premiere    A film By BArBArA Bredero from the netherlAndS    dUtch SPoKen,  

70 min, 2008 

Morrison is five years old when he suddenly gets a little sister.  

Everything changes: his room is painted pink and he hears his  

mother saying that she will send him to live with his aunt in a convent. 

But he will not let that happen! Morrison is a real car champion  

and he decides to sneak away with his father’s car and his little 

sister…

A heartbreaking film! Morrison’s endearing style is very moving. 

Furthermore, the film contains some hilarious scenes. A highly  

recommended film.
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EuropEsE CompEtitiE 
van langspEElfilms  
EuropEan fEaturE films 
in CompEtition

De geheime kamer  7+  
een film vAn roBert rhoDin uit ZweDen    nl onD, 75 min, 2008

Junior is een jonge kabouter die denkt dat hij een fantastische  

uitvinder is. Zijn vader, Jalle, is de baas van het bos en wil dat  

zoonlief hem opvolgt. Wanneer de trollen het voedsel stelen van de  

kabouters gaat Junior stiekem op jacht om hen een lesje te leren.

Een wervelende 3D-animatiefilm over een bos waar kabouters en 

trollen niet altijd even vreedzaam samenwonen. Een bos vol actie 

ook: moeder op een snowboard, de grappige en onhandige Sneaky  

en let ook op de kleine rol van de gekke egel…

Gnomes & Trolls: The Secret Chamber / Tomtar och trol
A film By roBert rhodin from Sweden    dUtch SUBtitleS, 75 min, 2008

Junior, a young gnome, considers himself to be a fantastic inventor. 

His father Jalle is the head gnome of the forest and wants his son to 

follow in his footsteps. When the trolls steal food from the gnomes’ 

secret food chamber, Junior embarks on a secret journey to teach 

them a lesson.

A sparkling 3D cartoon about a forest, where gnomes and trolls  

often are at odds with each other. A forest where many things happen:  

mother gnome on a snowboard, encounters with Sneaky the funny, 

clumsy crow and a crazy hedgehog….

Regie/DiRectoR: rOBErT rHOdiN  ScenaRio/ScReenplay: rOBErT rHOdiN, saLVaTOrE CardONi  animatie/animation:  

marTiN OLssON, raOuL CaCCiamaNi  montage/eDiting: JONas wOLLméN  muziek/muSic: aNdErs BaGGE, OsCar  

mErNEr  engelSe caSt/engliSh caSt: EG daiLy, GrEG BErG, JamEs arNOLd TayLOr, aNdré sOGLiuZZO  

Productie/Production:

wHiTE sHark, LiNNEGaTaN 89E

sE 115 23 sTOCkHOLm, swEdEN

T: +46 86 60 43 30

E: iNFO@wHiTEsHarkFiLm.COm

www.wHiTEsHarkFiLm.COm

VerkooP/SaleS:

NON sTOP saLEs, döBELNsGaTaN 24

sE 113 52 sTOCkHOLm, swEdEN

T: +46 86 73 99 80 – F: +46 86 73 99 88

E: iNFO@NONsTOPsaLEs.COm

www.NONsTOPsaLEs.COm

FeStiValS:

swEdisH FiLm iNsTiTuTE, BOx 271 50

102 52 sTOCkHOLm, swEdEN

T: +46 8665 1100 – F: +46 8666 3698

E: uOF@sFi.sE – www.sFi.sE



Magique  8+     
een film vAn PhiliPPe muyl uit frAnKrijK    nl onD, 91 min, 2008

Tommy woont samen met zijn moeder op een afgelegen boerderij. 

Zijn moeder is de laatste tijd wat ‘melancholisch’ en hoewel Tommy 

dit woord niet goed begrijpt, wil hij er toch graag iets aan doen. Op 

een dag komt een circuskaravaan voorbij en een magische wereld 

gaat voor hem open. Magique gaat over vriendschap, liefde en vooral 

héél veel fantasie. Een film met een magische gloed die de harten 

van jong en oud zal veroveren.

Magic / Magique
A film By PhiliPPe mUyl from frAnce    dUtch SUBtitleS, 91 min, 2008 

Tommy lives with his mother on a remote farm. His mother has been 

a bit 'melancholic’ lately and although Tommy does not really under-

stand the meaning of this word, he wants to do something about it. 

One day, a travelling circus passes by and Tommy enters a magical 

world. Magique is a film about friendship, love and a wild imagination. 

A film with a magical atmosphere that touches the hearts of young 

and old.

Regie/DiRectoR: PHiLiPPE muyL  ScenaRio/ScReenplay:  PHiLiPPE muyL  FotogRaFie/photogRaphy: PiErrE GiLL  

montage/eDiting: riCHard COmEau  muziek/muSic: CaLi  caSt/caSt: mariE GiLLaiN, CaLi, aNTOiNE duLéry, 

BENOîT BrièrE, LOuis dussOL

Productie/Production:

PaN-EurOPéENNE

NaTHaLiE GasTaLdO 

10 ruE LiNCOLN, 75008 Paris, FraNCE

T: +33 1 53 10 42 30 – F: +33 1 53 10 42 49

www.PaN-EurOPEENNE.COm

rEmsTar

aNdré rOuLEau, 85 ruE sT-PauL OuEsT

mONTréaL (QuéBEC) H2y 3V4, CaNada

T: +1 514 847 1136 – F: +1 514 847 0019

www.rEmsTarCOrP.COm

VerkooP/SaleS & FeStiValS:

wiLd BuNCH, 99 ruE dE La VErrEriE

75004 Paris, FraNCE

T: +33 1 53 01 50 32 – F: +33 1 53 01 50 49

E: EdEVOs@wiLdBuNCH.Eu (FEsTiVaLs)

E: VmaraVaL@wiLdBuNCH.Eu (saLEs)

www.wiLdBuNCH.BiZ
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Productie/Production:

NOrdisk FiLm as

mOsEdaLVEJ 14

2500 VaLBy, dENmark

T: +45 3618 8200 – F: +45 3618 9550

E: CONTaCT@NOrdiskFiLm.COm

www.NOrdiskFiLmsaLEs.COm

FeStiValS:

NOrwEGiaN FiLm iNsTiTuTE

drONNiNGENsGaTE 16

P.O. BOx 482 sENTrum

0105 OsLO, NOrway

T: +47 22 47 45 74 – F: +47 22 47 45 97

E: POsT@NFi.NO – www.NFi.NO

Titanic de kat    8+ 
een film vAn grethe Bøe uit noorwegen    nl onD, 74 min, 2007

Wanneer Liv twaalf wordt, krijgt ze een speciale boottocht cadeau.  

Ze wacht in spanning tot het zover is. Maar plots gebeuren er 

allerlei mysterieuze dingen in huis. Liv en haar vriendje Thomas  

vinden een geheime ruimte in de kelder en een foto waar een 

levensechte kat uit springt! Liv begint vreemde dingen te zien.  

Hebben die gebeurtenissen iets te maken met de ramp die hier 100 

jaar geleden gebeurde? We dompelen je onder in een intrigerend 

verhaal! Dit is een film met een stevige portie spanning, avontuur 

en detective allures.

The Ten Lives of Titanic the Cat / Titanics ti liv
A film By Grethe Bøe from norwAy    dUtch SUBtitleS, 74 min, 2007 

For her twelfth birthday, Liv gets what she wishes most of all: a special 

boat trip. She can hardly wait until the big day finally arrives. But sud-

denly, mysterious things start to happen. Liv and her friend Thomas 

discover a secret room in the cellar and a photograph from which a 

real cat emerges. Liv starts to see strange things. Is there a connection 

between these events and the disaster that happened a century ago? 

Become immersed in this intriguing story! The Ten Lives of Titanic the 

Cat is an exciting film full of adventure and detective elements.

Regie/DiRectoR: GrETHE BøE  ScenaRio/ScReenplay:  axEL HELLsTENius  FotogRaFie/photogRaphy: CaLLE BørrEsEN 

montage/eDiting: wiBECkE røNsETH  geluiD/SounD: rENaTE BakkE  muziek/muSic: øisTEiN BOassEN   caSt/

caSt: TiriL EEG-HENriksEN, marTiN mBuGua, CHrisTiaN skOLmEN, aNNE ryG, sOssEN krOHG
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Productie/Production – VerkooP/SaleS:

EurOPaCOrP

137 ruE dEu FauBOurG saiNT HONOré

75008 Paris, FraNCE

T: +33 153 8303 03

F: +33 153 8303 70

E: iHErVOuET@EurOCOrP.COm

www.EurOCOrP.COm

diStributie/diStribution:

ViCTOry PrOduCTiONs

JEaN-mariE VErHassELT

E. VaN BECELaErELaaN 72 

1170 BrussELs, BELGium 

T : +32 2 261 05 40

E: JmV@ViCTOryPrOduCTiONs.BE

www.ViCTOryPrOduCTiONs.BE

Allerbeste vrienden  8+ 
een film vAn iSABelle DovAl uit frAnKrijK    nl onD, 88 min, 2007

Esteban en Maxim zijn onafscheidelijke vrienden en wonen al 

jaren naast elkaar in hetzelfde huis in Parijs. Bij Esteban thuis 

is het altijd gezellig druk (op zijn Spaans!) maar bij Maxim is het 

vaak stil. Zijn vader is dood en zijn moeder is altijd aan het werk. 

Wanneer plots het nieuws komt dat Esteban met zijn familie 

terug naar Spanje gaat, slaat dat in als een bom! Maxim kan zich 

geen leven voorstellen zonder zijn allerbeste vriend en bedenkt 

een plan om hem in Frankrijk te houden… De supersympathieke 

flair van de twee hoofdacteurs maken van deze film een uitzon-

derlijk pareltje! 

My Very Best Friend / Un château en Espagne
A film By iSABelle dovAl from frAnce    dUtch SUBtitleS, 88 min, 2007

Esteban and Maxime are inseperable and have been living next to 

each other in the same block of flats in Paris for years. At Esteban’s 

it is always very busy and crowded (a typical Spanish family) but at 

Maxime’s it is often quiet. His father is dead and his mother is always 

working. When suddenly the news arrives that Esteban and his family 

are moving back to Spain, it feels as if a bombshell has been dropped! 

Maxime can not imagine life without his very best friend and he thinks 

up a plan to keep Esteban in France…Thanks to the very likeable  

appearance of the two main characters, this film is a unique treat.

Regie/DiRectoR: isaBELLE dOVaL  ScenaRio/ScReenplay: LaurENCE COuTuriEr  FotogRaFie/photogRaphy: dENis 

rOudEN  montage/eDiting: NaTHaLiE LaNGLaGE  geluiD/SounD: kamaL OuaZENE, FraNçOis Fayard, dOmiQuE 

daLmassO  caSt/caSt: JEaN sENEJOux, marTiN JOBErT, aNNE BrOCHET, aNGELa mOLiNa, LLuis HOmar



Productie/Production:

NOrdisk FiLm as

mOsEdaLVEJ 14

2500 VaLBy, dENmark

T: +45 3618 8200

F: +45 3618 9550

E: CONTaCT@NOrdiskFiLm.COm

www.NOrdiskFiLmsaLEs.COm

VerkooP/SaleS:

TrusTNOrdisk

FiLmByEN 12 

2650 HVidOVrE, dENmark 

E: iNFO@TrusTNOrdisk.COm

www.TrusTNOrdisk.COm

FeStiValS:

dET daNskE FiLmiNsTiTuT

GOTHErsGadE 55

1123 kOPENHaGEN, dENmark

T: +45 3374 3400

F: +45 3374 3401

E: dFi@dFi.dk

www.dFi.dk

Karla’s wereld    8+

een film vAn ChArlotte SAChS BoStruP uit DenemArKen    nl onD, 92 min, 2007

Het enige dat Karla (10) wenst, is kerstavond met haar familie 

door te brengen. Sinds de scheiding van haar ouders, heeft ze 

weinig contact met haar vader. Haar moeder en stiefvader heb-

ben het te druk om kerst voor te bereiden. Het wordt Karla teveel 

en ze besluit weg te lopen. Ze komt terecht bij een oude, wat 

vreemde man uit de buurt. Onder tussen zijn Karla’s ouders naar 

haar op zoek en zijn ze erg ongerust. Een ontroerend verhaal en 

tevens een evenwichtige jeugdfilm waarin een actuele thematiek 

wordt aangebracht. Zoals we ze gewoon zijn uit Denemarken!

Karla’s World / Karlas Kabale 
A film By chArlotte SAchS BoStrUP from denmArK  dUtch SUBtitleS, 92 min, 2007 

Ten-year-old Karla’s only wish is to spend Christmas Eve with her 

family. Since her parents have been divorced, she does not see her 

father very often. Her mother and stepfather are too busy to get 

every thing ready for Christmas. This is more than she can take and 

she decides to run away from home. She runs into an old, strange 

man from the neighbourhood. Meanwhile, Karla’s parents are wor-

riedly looking for her. A touching story and a well-balanced children’s 

film with a topical subject. A typical Danish film!

Regie/DiRectoR: CHarLOTTE saCHs BOsTruP  ScenaRio/ScReenplay: iNa BruHN  FotogRaFie/photogRaphy: 

HENrik krisTENsEN  montage/eDiting: BirGEr møLLEr JENsEN  geluiD/SounD: kasPEr VaL  muZiEk/musiC: 

JEPPE kaas  caSt/caSt: ELENa arNdT-JENsEN, ELLEN HiLLiNGsø, NiCOLaJ kOPErNikus, aLLaN OLsEN, krisTiaN 

HaLkEN, Paw HENriksEN
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Productie/Production:

BOJE BuCk PrOduCTiON

kurFuErsTENdamm 225

10117 BErLiN, GErmaNy

T: +49 30 8 85 91 30

F: +49 30 88 59 74 15

E: iNFO@BOJEBuCk.dE

VerkooP/SaleS & FeStiValS:

BaVaria mEdia GmBH

BaVariaFiLmPLaTZ 8

82031 GEisELGasTEiG, GErmaNy

T: +49 89 64 99 26 86

F: +49 89 64 99 37 20

E: iNTErNaTiONaL@BaVaria-FiLm.dE

www.BaVaria-FiLm-iNTErNaTiONaL.COm

Mississippi   9+

een film vAn Detlev BuCK uit DuitSlAnD    nl onD, 98 min, 2007

Als Emma de zomer bij haar oma doorbrengt, sluit ze vriendschap 

met Mississippi, het oude en lieve paard van de buren. Als blijkt 

dat de buur het paard wil verkopen aan het slachthuis, neemt 

Emma haar oma onder de arm en overhaalt haar om het paard te 

kopen. Jammer genoeg loopt niet alles van een leien dakje.

Een superleuke film met een hart voor paarden, vooral voor Missis-

sippi dan! Lachbuien verzekerd en ook je ouders zullen meegenie-

ten van de charmante filmsfeer met een knipoog naar de jaren ’70. 

Let op de kleine grappige situaties op de achtergrond én… blijf 

zitten bij de eindgeneriek, want je krijgt er nog een tekenfilmpje 

bovenop! Een publiekslieveling op vele festivals.

Hands Off Mississippi / Hände Weg Von Mississippi
A film By detlev BUcK from GermAny    dUtch SUBtitleS, 98 min, 2007

When Emma spends the summer at her grandmother’s house, she 

becomes friends with Mississippi, the neighbours’ old, sweet horse. 

As it turns out that the neighbour intends to sell the horse to the 

slaughterhouse, Emma turns to her grandmother for help and per-

suades her to buy the horse. Unfortunately, things do not turn out 

as expected. A very amusing film with a heart for horses, especially 

Mississippi! Fits of laughter guaranteed. Your parents will certainly 

enjoy the charming atmosphere of the film, inspired by the seventies. 

Pay attention to the funny situations in the background and…do not 

leave the film theatre during the end credits as you will be treated to 

an extra cartoon. An audience favourite at many film festivals.

Regie/DiRectoR: dETLEV BuCk  ScenaRio/ScReenplay:  sTEFaN sCHaLLEr, maGiE PErEN, COrNELia FuNkE  Foto-

gRaFie/photogRaphy: JaNa marsik  montage/eDiting: dirk Grau  geluiD/SounD: FLOriaN NiEdErLEiTHiNGEr  

muziek/muSic: NaTaLia diTTriCH  caSt/caSt: ZOë CHarLOTTE maNNHardT, kaTHariNa THaLBaCH, CHrisTOPH  

maria HErBsT, HaNs Löw, miLaN PEsCHEL, karL aLExaNdEr sEidEL



Productie/Production & FeStiValS:

BarraNdOV sTudiO a.s.

HELENa uLdriCHOVá

křížENECkéHO Nám 322/5

15200 PraHa 5, CZECH rEPuBLiC

T: + 420 267 072 289

F: + 420 267 072 273

E: uLdriCHOVa@BarraNdOV.CZ

www.BarraNdOV.COm

VerkooP/SaleS:

aQs

aNdrEa mETCaLFE

Na kLikOVCE 7

14000 PraHa 4, CZECH rEPuBLiC

T: +420 221 436 100

F: +420 221 436 105

E: saLEs@aQs.CZ

De raadselkoning   8+  
een film vAn PAvel jAnDoureK uit tjeChië   nl onD, 100 min, 2007

De goedgehumeurde Matej steelt het hart van Majdalenka. Ze horen 

bij elkaar want ze kunnen beiden met dieren praten. Haar vader 

vindt hem echter niet goed genoeg voor zijn dochter en stuurt hem 

weg. Hoe kan Matej aan geld komen om zijn droomprinses voor 

zich te winnen? Matej komt terecht op een kasteel van de koning 

en doet mee aan een raadselwedstrijd die hem wat kan opleveren. 

Het begin van een groot avontuur vol hindernissen… Een sprookje 

met alles erop en eraan: zonovergoten, weelderige decors, impo-

sante kastelen, kleurrijke hoepeljurken, zwaardvechters en groene 

bossen vol vogels en herten. Regisseurs in Tsjechië zijn beroemd 

om hun sprookjes, wij pikten er voor jullie het beste uit. 

PS: Eentje met een hoofdacteur die elk meisjeshart inpalmt 

The Loveliest Riddle / Nejkrásnější hádanka 
A film By ZdeneK troSKA from the cZech rePUBlic    dUtch SUBtitleS, 98 min, 2008

Good-natured Matej steals Majdalenka’s heart. They belong together 

because they can both speak with animals. However, her father does 

not approve of Matej and sends him away. Matej has to find a way to 

earn money in order to win his princess charming over. He ends up 

at the king’s castle and competes in a riddle contest that could bring 

in some money. This is the beginning of a big adventure full of ob-

stacles…A fairy tale with everything that goes with it: sun-drenched, 

lush settings, imposing castles, colourful hoop dresses, gladiators 

and green forests full of birds and deers. Czech directors are famous 

for their fairy tales, we selected the best one for you.

PS: the lead actor will win every girl’s heart 

Regie/DiRectoR: Zdeněk Troška  ScenaRio/ScReenplay:  Zdeněk Troška  FotogRaFie/photogRaphy: david Ployhar  

montage/eDiting: dalibor liPský  geluiD/SounD: Jiří klenka, ivo heger  muziek/muSic: Miloš krkoška  caSt/caSt  

Jan dolanský, ladislav PoTMěšil, TaT’Jana Medvecká, Miroslav Táborský, veronika kubařová, Miroslav hrabě
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Productie/Production:

sTOrmHEarT Oy LTd

PuHuriNPOLku 1a

02120 EsPOO, FiNLaNd

T: + 358 40 416 7729

F: + 358 9 460 510

E: iNFO@sTOrmHEarT.Fi

www.myrskyELOkuVa.Fi

VerkooP/SaleS:

NONsTOP saLEs

döBELNsGaTaN 24

113 52 sTOCkHOLm, swEdEN

T: +46 8 673 99 80

F: +46 8 673 99 88

E: iNFO@NONsTOPsaLEs.COm

www.NONsTOPsaLEs.NET

FeStiValS:

THE FiNNisH FiLm FOuNdaTiON

kaNaVakaTu 12

00160 HELsiNki, FiNLaNd

T: +358 96 220 300

F: +358 96 220 3050

E: sEs@sEs.Fi

www.sEs.Fi

Myrsky  8+  
een film vAn KAiSA rAStimo uit finlAnD    nl onD, 95 min, 2008

De vader van een Finse familie bezoekt Berlijn kort voor de val van 

de muur. Hij redt er een schattige puppy van de dood en neemt 

hem mee naar huis, als cadeau voor zijn dochters. Het dier wordt 

Myrsky gedoopt. Niemand in het gezin weet iets over de hond, 

zelfs zijn ras is onduidelijk. Langzaam maar zeker ontrafelt zich 

het mysterie rond Myrsky, die uitgroeit tot een uit de kluiten ge-

wassen hond met een compleet eigen willetje! De enige naar wie 

de hond luistert is de jongste dochter Muru.

Myrsky is een hartverwarmende familiefilm. De kleine Muru is ont-

wapenend en zegt elke avond slaapwel aan alle overleden dieren 

in de wereld.

Stormheart / Myrsky
A film By KAiSA rAStimo from finlAnd  dUtch SUBtitleS, 95 min, 2008

The father of a Finnish family visits Berlin just before the fall of The 

Berlin Wall. He saves a cute puppy from death and takes it home 

to Finland as a present for his daughters. The little dog is called 

Myrsky. No one in the family knows anything about the dog, there is 

even some uncertainty about its breed. Little by little, the mystery of 

Myrsky unravels. Little Myrsky develops into a strong and sturdy dog 

with a will of its own! The dog only obeys the youngest daughter Muru. 

Myrsky is a heartwarming family film. Little Muru is endearing. Every 

evening, she says goodnight to all dead animals of the world.

Regie/DiRectoR: kaisa rasTiMo  ScenaRio/ScReenplay: kaisa rasTiMo, Marko rauhala  FotogRaFie/photogRaphy: 

TuoMo virTanen  montage/eDiting: anTony benTley  geluiD/SounD: PieTari koskinen  muziek/muSic: iiro ollila  

caSt/caSt: ronJa arviloMMi, laura MalMivaara, Janne virTanen, sara TaMMela



Productie/Production & FeStiValS:

kiNdErFiLm GmBH iN COPrOduCTiON sCHLiCHT & 

ErGrEiFENd FiLmPrOduCTiON

iNGELOrE köNiG, PHiLiPP BudwEG

riCHard-BrEsLau-sTrassE 9

99094 ErFurT, GErmaNy

T: +49 361 658 66 21

F: +49 36 658 66 69

E: iNFO@kiNdErFiLm-GmBH.dE

www.kiNdErFiLm-GmBH.dE

VerkooP/SaleS:

TELEPOOL GmBH

wOLFGaNG skOwrONNEk

sONNENsTrassE 21

80331 müNCHEN, GErmaNy

T: +49 89 558 76 226

F: +49 89 558 76 229

E: TELEPOOL@TELEPOOL.dE

www.TELEPOOL.dE

Zotte zoete zomer   9+   
een film vAn johAnneS SChmiD uit DuitSlAnD    nl onD, 91 min, 2007

Wanneer Martin verhuist naar het kleine stadje Bellbach verandert 

er veel in zijn leven. Hij ontdekt zijn eerste liefde en de vuist van 

Oliver. Verwarrend allemaal! Hij probeert het hart van Silke te 

veroveren ondanks de tegenstand van zijn ouders en tracht door 

te dringen tot Oliver. Een oprechte film over ontluikende liefde en 

opgroeiende tieners.

Silly’s Sweet Summer / Blöte Mütze! 
A film By JohAnneS Schmid from GermAny    dUtch SUBtitleS, 91 min, 2007 

When Martin moves to the small town of Bellbach, his life changes 

in many ways. He falls in love for the first time and is introduced to 

Oliver’s fist. How confusing! He tries to win Silke’s heart in spite of his 

parents’ resistance and tries to get through to Oliver. A sincere film 

about teenagers and an awakening love. 

Regie/DiRectoR: Johannes schMid  ScenaRio/ScReenplay: Johannes schMid, Michael deMuTh  FotogRaFie/ 

photogRaphy: Michael berTl  montage/eDiting: ThoMas kohler  geluiD/SounD: Mario brechT  muziek/muSic: 

Michael heilraTh  caSt/caSt: Johann hillMann, lea eisleb, konrad bauMann, inka Friedrich, sTePhan kaMPwirTh, 

claudia geisler, andreas hoPPe, inga busch
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Productie/Production & FeStiValS:

maGma FiLms

CLOdaGH FrEEmaN

16, mErCHaNTs rOad

GaLway, irELaNd

T: +353 91 569142 

F: +353 91 569148 

E: CLOdaGH@maGmawOrLd.COm

www.maGmawOrLd.COm

VerkooP/SaleS:

TELEPOOL GmBH

wOLFGaNG skOwrONNEk

sONNENsTrassE 21

80331 müNCHEN, GErmaNy

T: +49 89 558 76 226

F: +49 89 558 76 229

E: TELEPOOL@TELEPOOL.dE

www.TELEPOOL.dE

De zomer van de ufo  9+

een film vAn mArtin Duffy uit ierlAnD    nl onD, 86 min, 2007

De veertienjarige Dan brengt de zomervakantie door bij zijn vader. 

Het is behoorlijk saai in het dorp want hij komt uit de grootstad 

en is daar de hippiesfeer gewoon. Met zijn olifantenpijpen valt hij 

hier uit de toon. Op een nacht ontmoet hij een mysterieus meisje 

en raakt in de ban van haar verschijning. En hij ontdekt meer… ze 

is een alien die een tussenstop maakt op de aarde wegens een 

defect ruimteschip! Hij probeert de aliens discreet te helpen maar 

de dorpsgenoten ruiken onraad. De zomer van de ufo is een leuke 

en originele science fiction film! 

Summer of the Flying Saucer
A film By mArtin dUffy from irelAnd    dUtch SUBtitleS, 86 min, 2007

Fourteen-year-old Dan spends the summer with his father in a tiny 

village where nothing ever happens. Dan comes from the city, wears 

flare trousers and is used to the hippie atmosphere. So, in his home 

village, he is rather the odd man out. One night, he meets a mysterious 

girl and falls under the spell of her appearance. And he discovers 

more…she is an alien who is making a stopover on earth due to 

a damaged spacecraft! He secretly tries to help the aliens but the 

villagers scent danger. Summer of the Flying Saucer is a funny and 

original science fiction film!

Regie/DiRectoR: MarTin duFFy  ScenaRio/ScReenplay: MarTeinn Thorisson  FotogRaFie/photogRaphy: seaMus 

deasy  montage/eDiting: Michal lesZcZylowski  geluiD/SounD: Fred Johanneson  muziek/muSic: sTePhen Mckeon 

caSt/caSt: roberT sheehan, Joanne kerrnan, dan colly, lorcan craniTch, hugh o’connor, John keogh, Jens winTer



EuropEsE CompEtitiE 
van Kortfilms  
EuropEan short films 
in CompEtition

Deuren       
een film vAn roBerto goñi uit SPAnje    nl onD, 10 min, 2007

Ismael en zijn grootvader hebben een bijzonder geheim. Het 

verhaal van Ali Baba en de veertig rovers schenkt hen een magische 

kracht.

Doors / Puertas
A film By roBerto Goñi from SPAin    dUtch SUBtitleS, 10 min, 2007 

Ismael and his grandfather share a special secret. The story of 

Ali Baba and the forty thieves grants them magical powers.

Regie/DiRectoR: roberTo goñi  ScenaRio/ScReenplay: roberTo goñi  FotogRaFie/photogRaphy: Jokin Pascua 

montage/eDiting: saMuel MarTineZ  geluiD/SounD: luis a. corral  muziek/muSic: Jose sáncheZ-sanZ

 

Vroeg of laat       
een film vAn jADwigA KowAlSKA uit ZwitSerlAnD    ZonDer DiAloog, 5 min, 2007

Een eekhoorn en een vleermuis bevinden zich in een boom en  

verkiezen elk een ander dagdeel. Ze proberen de tijd te beïn-

vloeden. 

Sooner or Later / Tôt ou tard
A film By JAdwiGA KowAlSKA from SwitZerlAnd    no diAloGUe, 5 min, 2007 

A squirrel and a bat are sitting in a tree. Both of them prefer a  

different part of the day and they try to influence time.

Regie/DiRectoR: Jadwiga kowalska  ScenaRio/ScReenplay: Jadwiga kowalska  animatie/animation: Jadwiga 

kowalska  montage/eDiting: Marina rosseT  geluiD/SounD: alexander Miesch, denis séchaud  muziek/muSic: 

louis crelier

Productie/Production:

PaNTaLLa ParTida 

diStributie/diStribution:

PrOmOFEsT, FraNC PLaNas

NaCiONEs 12, 4B - 28006 madrid, sPaiN

E : iNFO@PrOmOFEsT.OrG

www.PrOmOFEsT.OrG

Productie/Production

& diStributie/diStribution:

HsLu dEsiGN & kuNsT LuZErN

BasELsTrassE 61a

6003 LuZErN, swiTZErLaNd

T : +41 41 228 75 84 – F : +41 41 410 80 84

E : GErd.GOCkELL@HsLu.CH

www.HsLu.CH
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Jij, ik en kapitein Longbridge   
een film vAn Kenny Doughty uit het verenigD KoninKrijK    nl onD, 15 min, 2007

Luke heeft moeite om de dood van zijn vader te verwerken. Hij ver-

kiest de eenzame bossen boven zijn vrienden. Luke raakt er in een 

droomwereld verzeild en ontmoet kapitein Longbridge. 

You, me and Captain Longbridge
A film By Kenny doUGhty from the United KinGdom    dUtch SUBtitleS, 15 min, 2007

Luke can not come to terms with his father’s death. He prefers 

being alone in the forest to spending time with his friends. Luke 

ends up in a fantasy world and meets Captain Longbridge.

Regie/DiRectoR: kenny doughTy  ScenaRio/ScReenplay: caroline carver  FotogRaFie/photogRaphy: david odd 

montage/eDiting: krisToFFer villarino  geluiD/SounD: PeTer baldock  muziek/muSic: norwell & green

 

De zwemles       
een film vAn DAnny De vent uit België    ZonDer DiAloog, 5 min, 2008

Jonas ontdekt een nieuwe wereld: het zwembad. Als hij plots in het 

diepe bad valt, merkt niemand hem op. Een bijzondere Vlaamse 

animatiefilm. 

The Swimming Lesson / De zwemles
A film By dAnny de vent from BelGiUm    no diAloGUe, 5 min, 2008

Jonas discovers a whole new world: the swimming pool. When he 

suddenly falls into the deep pool, nobody notices him. A remarkable 

Flemish cartoon.

Regie/DiRectoR: danny de venT  ScenaRio/ScReenplay: danny de venT  animatie/animation: danny de venT,  

vincenT bierrewaerTs  geluiD/SounD: chrisTian carTier  muziek/muSic: Johan derycke

Productie/Production

& diStributie/diStribution:

swiNG iT FiLms – CarOLiNE CarVEr

41 dukEs aVENuE, muswELL HiLL

LONdON N10 2Px, uNiTEd kiNGdOm

T: + 44 208 444 16 07

E: CarVEr.CarOLiNE@GmaiL.COm

Productie/Production & 

diStributie/diStribution:

LumièrE PrOduCTiON – aNNEmiE dEGrysE

sTaPELPLEiN 70 Bus 302

9000 GENT, BELGium

T: +32 9 235 40 20 – F: + 32 9 235 40 29

E: aNNEmiE@LumièrE.BE

www.LumiErE.BE



Anton       
een film vAn AnDerS hABeniCht uit ZweDen    nl onD, 4 min, 2008

Als Anton zijn zusje ziek wordt, heeft niemand nog aandacht voor 

hem. Tot hij in het ziekenhuis de conciërge ontmoet. 

Anton Who Nobody Sees / Anton som ingen ser
A film By AnderS hABenicht from Sweden    dUtch SUBtitleS, 4 min, 2008

When Anton’s sister becomes ill, nobody pays attention to him any-

more. Until he meets the hospital porter…

Regie/DiRectoR: anders habenichT  ScenaRio/ScReenplay: anders habenichT  FotogRaFie/photogRaphy: ola Mag-

nesTaM  montage/eDiting: JoakiM TesserT-eksTröM  geluiD/SounD: kiM creuTZer, Mikael lundh  muziek/muSic: 

kiM creuTZer, Mikael lundh

 

De kleine kraai met blote billen   
een film vAn rAimKe groothuiZen uit neDerlAnD    nl geSProKen, 5 min, 2008

Op de billen van kleine kraai groeien geen veertjes en dat maakt 

hem anders dan andere kraaien. Hij gaat samen met zijn moeder 

op zoek naar een oplossing voor dit probleem.  

The Little Crow with the Naked Bottom / De kleine kraai met blote billen 
A film By rAimKe GroothUiZen from the netherlAndS    dUtch SPoKen, 5 min, 2008 

Little crow does not grow hair on his bottom. This makes him different 

from other crows. Together with his mother he tries to find a solution 

to this problem.

Regie/DiRectoR: raiMke grooThuiZen  ScenaRio/ScReenplay: raiMke grooThuiZen  animatie/animation: raiMke 

grooThuiZen  montage/eDiting: raiMke grooThuiZen  geluiD/SounD: Johan van de wiel, raiMke grooThuiZen  

muziek/muSic: Johan van de wiel

Productie/Production 

& VerkooP/SaleS:

dramaTiska iNsTiTuTET

JOEL BurmaN (PrOduCEr)

aNNE-mariE Harms (FEsTiVaLs & saLEs)

BOx 27090, 10251 sTOCkHOLm, swEdEN

T : +46 8 55 57 20 00 – F : +46 8 55 57 20 05

E : aNNEmariE.Harms@dramiNsT.sE

www.dramiNsT.sE

Productie/Production

raimkE GrOOTHuiZEN

rOBiJNsTraaT 7B

4817Jd BrEda, THE NETHErLaNds

T: + 31 6 10 72 39 53

E: iNFO@raimkE.COm
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De kleine Samoerai        
een film vAn lorenZ merZ uit ZwitSerlAnD    ZonDer DiAloog, 5 min, 2007

Een meisje brengt de namiddag door in de tuin van een zomer-

huis. Met haar samoeraizwaard beleeft ze gevaarlijke avonturen. 

Niemand kan haar verslaan.   

The Little Samurai 
A film By lorenZ merZ from SwitZerlAnd    no diAloGUe, 5 min, 2007

A girl spends the afternoon in a summer cottage garden. She has 

the most dangerous adventures with her samurai sword. She is in-

vincible.

Regie/DiRectoR: lorenZ MerZ  ScenaRio/ScReenplay: lorenZ MerZ  FotogRaFie/photogRaphy: gabriel sandru  

montage/eDiting: lorenZ MerZ  geluiD/SounD: PeTer bräker  muziek/muSic: JosePh kosMa

 

Musika       
een film vAn ASier urBietA uit SPAnje   ZonDer DiAloog, 4 min, 2008

Een jongen komt in de tuin terecht van een man met één arm. Door 

bewondering voor muziek leert de jongen de man te respecteren. 

Music / Musika 
A film By ASier UrBietA from SPAin   no diAloGUe, 4 min, 2008 

A boy finds himself in a garden of a man who only has one arm. 

Because of his admiration for music, the boy develops respect for 

the man.

Regie/DiRectoR: asier urbieTa  ScenaRio/ScReenplay: asier urbieTa  FotogRaFie/photogRaphy: JuanTxo sardon

montage/eDiting: iñigo arbiZu  geluiD/SounD: alaZne aMeZToi  muziek/muSic: Joserra senPerena

Productie/Production 

& diStributie/diStribution:

ZHdk , ZuriCH

uNiVErsiTy OF THE arTs, dEParTmENT CiNEma

LimmaTsTrassE 65

8031 ZuriCH, swiTZErLaNd

T: + 41 43 446 31 12 – F: + 41 43 446 45 65

E: Laura.ZimmErmaN@ZHdk.CH

Productie/Production 

arBELa EkOiZPENak

diStributie/diStribution:

PrOmOFEsT, FraNC PLaNas

NaCiONEs 12, 4B

28006 madrid, sPaiN

E : iNFO@PrOmOFEsT.OrG

www.PrOmOFEsT.OrG



Kiezelsteen     
een film vAn ellen hoffmAn uit DuitSlAnD    ZonDer DiAloog, 6 min, 2007

Lisa maakt een speelvriendje van rondslingerende materialen. Van 

haar mama moet ze voor het eten opruimen alvorens te komen 

eten. Haar vriend krijgt echter een eigen willetje en wil niet opge-

ruimd worden.

Pebble Stone / Kieselstein
A film By ellen hoffmAn from GermAny    no diAloGUe, 6 min, 2007

Lisa creates a friend from all kinds of materials. Her mother tells her 

to clear up the mess before dinner, but her friend has a will of his 

own and does not want to be cleared up.

Regie/DiRectoR: ellen hoFFMan  ScenaRio/ScReenplay: ellen hoFFMan, Johann sTuTTMann  animatie/animation: 

ellen hoFFMan  muziek/muSic: Frank schreiber

 

Onze prachtige natuur     
een film vAn tomer eSheD uit DuitSlAnD    nl onD, 5 min, 2008

Wat gebeurt er als je inzoomt op een klein tafereel in een natuur-

documentaire? In deze animatiefilm volgen we het gevecht van 

twee hamsters om een wijfje.

Our Wonderful Nature
A film By tomer eShed from GermAny, dUtch SUBtitleS, 5 min, 2008 

What happens when you zoom in on a scene in a documentary? 

This cartoon focuses on two male hamsters that compete with 

each other for a female.

Regie/DiRectoR: ToMer eshed  ScenaRio/ScReenplay: ToMer eshed  muziek/muSic: sTeFan Maria schneider

Productie/Production

& diStributie/diStribution:

FiLmakadEmiE BadEN-wuErTTEmBErG GmBH

JuLia maiEr (PrOduCEr)

EVa sTEEGmayEr (FEsTiVaL COOrdiNaTiON)

maTHiLdENsTrassE 20

71638 LudwiGsBurG, GErmaNy

T: + 49 7141 969 103 – F: + 49 7141 969 55 103

E: FEsTiVaLs@FiLmakadEmiE.dE

Productie/Production

& diStributie/diStribution:

HFF kONrad wOLF

marLENE-diETriCH aLLEE 11

14482 POTsdam, GErmaNy

T: +49 03 31 60 020

E: disTriBuTiON@HFF-POTsdam.dE
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Europe loves 
European Festivals 
A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festi-

vals provide a vibrant and accessible environment for the widest 

variety of talent, stories and emotions that constitute Europe’s 

cinematography.

The MEDIA Programme of the European Union aims to promote  

European audiovisual heritage, to encourage the transnational 

circulation of films and to foster audiovisual industry competitive-

ness. The MEDIA Programme acknowledged the cultural, educa-

tional, social and economic role of festivals by co-financing 82 of 

them across Europe in 2007. 

These festivals stand out with their rich and diverse European  

programming, networking and meeting opportunities for profes-

sionals and the public alike, their activities in support of young 

professionals, their educational initiatives and the importance 

they give to strengthening inter-cultural dialogue. In 2007, the  

festivals supported by the MEDIA Programme have screened more 

than 14,500 European works to more than 2.6 million cinema-lovers.

MEDIA is pleased to support the 21st edition of the European 

Youth Film Festival and we extend our best wishes to all of the 

festival goers for an enjoyable and stimulating event.

European Union 

MEDIA PROGRAMME

www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html



KlEutErprogramma
programmE for young 
ChildrEn

Spooktijd met Laban   3+ 
AvAnt-Première 

een film vAn Per Ahlin & AliCjA jAworSKi uit ZweDen    nl geSProKen, 45 min, 2007 

Vader spook laat Laban zijn allerengste spookgeluiden horen. Het 

kleine spookje wil net zo angstaanjagend klinken als zijn papa, 

maar uit zijn mond komen alleen maar aardige geluidjes. Hij is 

ook bang in het donker. Niet erg handig als je een spook bent. Dit 

is de tweede tekenfilm over dit veel te lieve spookje.

Laban the Little Ghost: Spooky Time / 
Lilla Spöket Laban - Spökdags
AvAnt-Première

A film By Per Åhlin & AlicJA JAworSKi from Sweden    dUtch SPoKen, 45 min, 2007

Father ghost introduces Laban to his scariest ghost noises. The little 

ghost wants to sound as terrifying as his dad but he can only make 

nice little sounds. He is afraid of the dark, which is not very useful 

when you are a ghost. This is the second cartoon about Laban, the 

sweet little ghost.

diStributie/diStribution:

JEkiNO disTriBuTiE

PaLEiZENsTraaT 112

1030 BrussELs, BELGium

T: +32 2 242 54 09

F: + 32 2 242 74 27

E: iNFO@JEkiNO.BE

www.JEkiNO.BE



Vuurvliegje  3+ 
een film vAn DACe riDuZe, evAlDS lACiS en mAriS BrinKmAniS uit letlAnD    ZonDer 

DiAloog, 43 min, 2008 

Speelse korte animatiefilms over allerlei insecten en hun ‘kleine’ 

avonturen. Magnifiek geanimeerd met talloze verfijnde en ludieke  

details in de hoek van elk beeld. Aan het einde van de reeks 

presenteren we nog een filmpje over een circusgezelschap dat in 

een bos vol dieren terecht komt. Een beetje anders van stijl maar 

evenzeer de moeite waard. 

 

Firefly’s Bal and Other Shorts / le bal des lucioles et autres courts
A film By dAce ridUZe, evAldS lAciS And mAriS BrinKmAniS from lAtviA    no diAloGUe, 

43 min, 2008

Humorous, short cartoons about insects and their ‘little’ adventures. 

Wonderfully animated with numerous refined and playful details in 

every image. After this compilation of films we treat you to an extra 

film about a circus company ending up in a forest full of animals. A 

film with a slightly different style but certainly worth while watching.

Productie/Production:

FiLm sTudiO aNimāCiJas BriGādE

3 ŠmErLa sTrEET

LV 1006 riGa, LaTVia

T : +371 752 0770

F : +371 754 2939

E : aB.sTudiJa@aPOLLO.LV

diStributie/duStribution:

CiNéma PuBLiC FiLms

Jérémy BOis

84, ruE du PrésidENT wiLsON

9300 LEVaLLOis-PErrET, FraNCE

T : +33 1 41 27 01 44

F : +33 1 42 70 06 64

E : JErEmy.CPF@OraNGE.Fr

www.CiNEma-PuBLiC-FiLms.COm
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De nieuwe avonturen van het Molletje 3+

AvAnt-Première 

een reeKS vAn ZDeneK miler uit tSjeChië    ZonDer DiAloog, 51 min, gemAAKt tuSSen 

1968 en 1972

Kennen jullie het Molletje nog? Er komt in de paasvakantie een 

nieuwe reeks in de bioscoop! We laten jullie alvast voorproeven. 

Het Molletje maakt alweer allerlei zotte avonturen mee samen 

met zijn vriendjes. De filmpjes zijn rustig van stijl, tijdloos en  

geven je kroost een subtiele ecologische knipoog. Een figuur die  

talloze kleuterharten van verschillende generaties inpalmde …

Little Mole / Krtek
AvAnt-Première 

A cArtoon comPilAtion By ZdeneK miler from the cZech rePUBlic    no diAloGUe, 51 min,  

1968-1972

Do you remember little Mole? A new compilation of adventures will 

be released during the Easter holidays. We give you a taste of what 

is in store! Little Mole and his friends have the most crazy adven-

tures. The films are serene, timeless and contain subtle ecological 

elements. A character that charmed the hearts of numerous tod-

dlers, generation after generation…

 

Fietsmug en dansmug  4+

een film vAn jAnniK hAStruP en ‘f.Q. møller uit DenemArKen    nl geSProKen, 77 min, 

2007

Dagmar en Egon zijn twee bijzondere muggen. De één kan goed 

dansen, de ander goed fietsen. Dagmar is verliefd op Egon, maar 

die heeft geen tijd voor romantiek. Hij trekt liever de wijde wereld 

in op zijn fiets. Wanneer de boze koningin van de rode mieren 

de macht over de zwarte mieren wil overnemen, grijpen Egon 

en Dagmar in. Een heerlijk verhaal en een filmfeest van kleur-

rijke verbeelding, met muziek en humor voor jong en oud. Van de  

belangrijkste animator uit Denemarken Jannik Hastrup die ook 

Cirkelientje maakte.

diStributie/diStribution:

JEkiNO disTriBuTiE

PaLEiZENsTraaT 112

1030 BrussELs, BELGium

T: +32 2 242 54 09 – F: + 32 2 242 74 27

E: iNFO@JEkiNO.BE - www.JEkiNO.BE

diStributie/diStribution:

BENELux FiLm disTriBuTOrs

HaNdELsdOkCENTEr

sTaPELPLEiN 70, B 302

9000 GENT, BELGium

T: +32 9 235 40 30

F: +32 9 235 40 29

E : BELGiE@BFd.COm

www.BFdFiLm.COm



A Tale of Two Mozzies / Cykel Myggen Og Danse Myggen
A film By JAnniK hAStrUP And flemminG QUiSt møller from denmArK    dUtch SPoKen, 

77 min, 2007

Dagmar and Egon are two special mosquitoes. Dagmar is a good 

dancer, Egon a great cyclist. Dagmar is in love with Egon, but he has 

no time for romance. He prefers to discover the whole wide world on 

his bike. When the evil queen of the red mosquitoes wants to seize 

power over the black mosquitoes, Egon and Dagmar decide to inter-

vene. A lovely story and a colourful feast for the eye, with music and 

humour for young and old. A film by Jannik Hastrup, the most famous 

animator from Denmark and the director of Circleen.

 

Tintelvlinders  5+ 
een film vAn Kjell-ÅKe AnDerSSon uit ZweDen    nl geSProKen, 52 min, 2007

De vijfjarige Sara heeft een speciale gave: ze kan namelijk vliegen. 

Als haar moeder dit ontdekt, brengt ze haar meteen naar het zieken-

huis. De dokter onderzoekt haar en hoopt op een wetenschappelijke 

doorbraak, maar Sara vindt het allemaal niet leuk. Niemand begrijpt 

haar. Ze kan namelijk alleen maar vliegen wanneer ze zo gelukkig is 

dat het tintelt in haar buik.

Een wondermooi fijn sprookje voor jonge kijkers.

Butterflies / Pirret
A film By KJell-ÅKe AnderSSon from Sweden    dUtch SPoKen, 52 min, 2007

Five-year-old Sara has a special gift: she can fly. When her mother 

discovers this, she takes Sara immediately to the hospital. The 

doctor examines her and hopes for a sientific breakthrough, but 

Sara does not like it at all. Nobody understands her. She can only 

fly when she is so happy that she feels butterflies in her stomach.

A wonderful fairy tale for young viewers.

diStributie/diStribution:

sPEEdFiLm, BOx 27 139

102 52 sTOCkHOLm, swEdEN

T: +46 8 666 37 33

E : FraNCy@sPEEdFiLm.sE

www.sPEEdFiLm.sE

FeStiValS:

swEdisH FiLm iNsTiTuTE

BOx 271 50

102 52 sTOCkHOLm, swEdEN

T: +46 8665 1100 – F: +46 8666 3698

E: uOF@sFi.sE – www.sFi.sE
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Cut thE Crap 14+

15 ans et demi 14+      
een film vAn frAnçoiS DeSAgnAt en thomAS SorriAux uit frAnKrijK

 nl onD, 97 min, 2008

De briljante wetenschapper Philippe Le Tallec besluit te verhuizen 

van de Verenigde Staten naar Frankrijk om zich over zijn tiener-

dochter te ontfermen. Die heeft echter andere zorgen aan haar 

hoofd. Ten einde raad besluit Philippe een opvoedingscursus te 

volgen. Een film die zowel tieners als ouders doet grinniken. Met 

een fantastische Daniel Auteuil in de hoofdrol. Ook zijn filmdochter 

Juliette Lamboley moet niet voor hem onder doen. Een heerlijke 

film…! 

15 ans et demi
A film By frAnçoiS deSAGnAt & thomAS SorriAUx from frAnce    dUtch SUBtitle  

97 min, 2008

The brilliant scientist Philippe Le Tallec moves from the United 

States to France to take care of his teenage daughter. However, she 

has other things on her mind. Finally, Philippe decides to attend a  

parenting teenagers course. A film that will make teenagers as well 

as parents chuckle, with a fantastic performance by Daniel Auteuil. 

His 'daughter', Juliette Lamboley, is every bit as good as him. A  

marvellous film.

Productie/Production:

PuLsar PrOduCTiON

12, ruE marBEuF

75008 Paris, FraNCE

E: CONTaCT@PuLsar.Fr 

VerkooP/SaleS:

GaumONT s. a.

30, aVENuE CHarLEs dE GauLLE

92200 NEuiLLy-sur-sEiNE, FraNCE

T: +33-1-46432000

F: ++33-1-46432033

E: iNFO@GaumONT.COm

www.GaumONT.COm

diStributie/diStribution:

BELGa FiLms

aVENuE JaCQuEs GEOrGiNLaaN 2

1030 BrussELs, BELGium

T: +32 2 337 65 95

F: +32 2 337 67 43

www.BELGaFiLms.BE



Boy A   14+      
Première    een film vAn john Crowley uit het verenigD KoninKrijK

nl onD, 100 min, 2008

Jack (24) wordt vrijgelaten uit de gevangenis waar hij zat wegens 

een misdaad uit zijn kindertijd. Hij krijgt een nieuwe identiteit en 

start een nieuw leven. Dat ziet er veelbelovend uit: een toffe job, 

een eerste lief, vrienden… Toch heeft hij het moeilijk niets te 

mogen lossen over zijn verleden. Als er in het dorp plots informa-

tie lekt is Terry, zijn vertrouwenspersoon en begeleider, de enige 

steun die hij nog heeft. Raakt Jack ooit los van zijn criminele 

verleden? Boy A is een zeer opmerkelijke en straffe film! Je volgt 

de film met ingehouden adem en bent razend benieuwd naar het 

verloop van Jack zijn leven. Een aanrader!

Boy A
Première    A film By John crowley from the United KinGdom 

dUtch SUBtitleS, 100 min, 2008

Jack (24) is released from serving a prison sentence for a murder he 

committed as a child. He receives a new identity and starts a new 

life that looks very promising: a nice job, his first girlfriend, friends,…

However, it is difficult for him not to be allowed to say anything about 

his past. When information about Jack’s past is leaked in the village, 

his caseworker Terry is his only source of support. Will Jack ever 

break free of his criminal past? Boy A is a very remarkable and strong  

film. You will hold your breath when you watch it and are curious to 

know what will happen with Jack. A highly recommended film!

Productie/Production:

CuBa PiCTurEs

28-29 HaymarkET

LONdON sw1y 4sP, uNiTEd kiNGdOm.

T: +44 207 393 4450   

F: +44 207 393 4401 

VerkooP/SaleS:

wEiNsTEiN COmPaNy

345 HudsON sTrEET, 13TH FLOOr

10014 NEw yOrk, u.s.a.

www.wEiNsTEiNCO.COm

diStributie/diStribution:

aBC disTriBuTiE

kaassTraaT 4

2000 aNTwErPEN, BELGië 

T: +32 3 231 09 31

F: +32 3 231 09 34

E: iNFO@aBC-disTriBuTiON.BE

www.aBC-disTriBuTiON.BE
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 Ciao Bella  14+      
een film vAn mAni mASerrAt-AgAh uit ZweDen    nl onD, 91 min, 2007

Mustafa ligt in de knoop met zichzelf. Hij slaagt er maar niet in om 

aan een lief te geraken. Wanneer hij op een voetbaltornooi per on-

geluk wordt aanzien voor een Italiaan, verandert alles plots. Mus-

tafa wordt Massimo, een mooiprater en verleider. De roodharige 

schone Linnea is al snel onder de indruk. Mustafa krijgt toevallig 

de kans om iemand anders te zijn. Maar hoe lang is zo’n leugen 

leefbaar? De film is met momenten zeemzoet, soms ook heel straf, 

of erg grappig… het zit er allemaal in en zal in de smaak vallen.   

Ciao bella
A film By mAni mASerrAt-AGAh from Sweden    dUtch SUBtitleS, 91 min, 2007

Mustafa is at odds with himself. He does not manage to get a  

girl friend. When he is accidentally mistaken for an Italian at a foot-

ball tournament, everything suddenly changes. Mustafa becomes 

Massimo, a flatterer and seducer. Beautiful red-headed Linnea is  

impressed by his personality. Mustafa gets the chance to be someone 

else. But how long can he maintain this lie? The film is sometimes 

sugary, sometimes very funny and will certainly be to everybody’s 

liking. 

Productie/Production:

GöTaFiLm aB

kONsTEPidEmiNs VäG 6

413 14 GöTEBOrG, swEdEN

T: +46 31 82 55 70 

F: +46 31 82 08 60 

E: GOTaiLm@GOTaFiLm.sE 

www.GOTaFiLm.sE

VerkooP/SaleS:

sPiEr FiLms, sT mary's HOusE

42 ViCaraGE CrEsCENT

sw11 3Ld BaTTErsEa

LONdON, uNiTEd kiNGdOm

T: +44 20 73 26 84 84 

E: iNFO@sPiErFiLms.COm 

www.sPiErFiLms.COm

FeStiValS:

swEdisH FiLm iNsTiTuTE, BOx 271 50

102 52 sTOCkHOLm, swEdEN

T: + 46 8665 1100 - F: + 46 8666 3698

E: uOF@sFi.sE - www.sFi.sE



Fighter  14+      
een film vAn nAtAShA Arthy uit DenemArKen    nl onD, 97 min, 2007

De zeventienjarige Aïcha is ontzettend goed in kungfu. Haar groot-

ste wens is om geaccepteerd te worden door de kungfumeester 

Sifu. Dat betekent wel dat ze met jongens moet trainen wat voor 

haar Turkse familie onaanvaardbaar is. Dus doet ze het stiekem. 

Als ze tegen Omar moet vechten vreest ze voor verraad want hij 

kent haar familie. Als ze dan ook nog eens verliefd wordt op Emil, 

een andere jongen van de ploeg, wordt het er niet makkelijker op. 

Dit is een vlot en kritisch verhaal over integratie maar bovenal 

een stevige film met een aantal indrukwekkende gevechtsscènes.

Fighter
A film By nAtAShA Arthy from denmArK    dUtch SUBtitleS, 97 min, 2007

Seventeen-year-old Aïcha excels in kung fu. Her dearest wish is to 

be accepted by kung fu master Sifu. This means that she will have 

to practise with boys, which is unacceptable to her Turkish family. 

Therefore, she does it secretly. When she has to fight against Omar, 

she is afraid that he would betray her because he knows her family. 

To make things even more complicated, she falls in love with Emil, 

another boy in the team. Fighter is an easygoing, critical story about 

integration, but most of all a strong film containing a few impressive 

fight scenes.

Productie/Production:

NimBus FiLm PrOduCTiONs

FiLmByEN 20

2650 HVidOrE, dENmark

T: +45 3634 0910 - F: +45 3634 0911

E: NimBusFiLm@NimBusFiLm.dk

www.NimBusFiLm.dk 

VerkooP/SaleS:

dELPHis FiLms iNC.

225 rOy sTrEET EasT, suiTE 200

H2w 1m5 mONTrEaL, CaNada

T: +1 514 843 33 55 - F: +1 514 843 95 74 

E:xiaO@FrVmEdia.COm

www.FrVmEdia.COm

diStributie/diStribution:

JEkiNO disTriBuTiE

PaLEiZENsTraaT 112

1030 BrussELs, BELGium

T: +32 2 242 54 09 - F: + 32 2 242 74 27

E: iNFO@JEkiNO.BE

www.JEkiNO.BE
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diStributie/diStribution:

NiaF

POsTBus 9358

5000 HJ TiLBurG, THE NETHErLaNds

T: +31 13 532 4070 

F: +31 13 580 0057

E: NiaF@NiaF.NL

www.NiaF.NL

Coup dE foudrE 

Een hart voor Frankrijk
a HEART FOR FRANCE

Sientje en andere korte vriendjes 5+ 
een reeKS SAmengeStelD Door ton Crone (niAf) uit neDerlAnD Korte filmPjeS vAn ver-

SChillenDe regiSSeurS    ZonDer DiAloog, CirCA 60 min

We schotelen je een selectie voor van fantastische kortfilms! Deze 

werden de afgelopen jaren gemaakt en zijn stuk voor stuk uniek. Ze 

werden gekozen door de directeur van het Nederlands Instituut 

voor Animatie film, Ton Crone. Een man met een goede smaak die 

hoopt op een enthousiast publiek in Vlaanderen. In het NIAf werken 

animatiefilmers aan nieuwe films en doen ze onderzoek naar nieuwe 

filmtechnieken. Ook laat het NIAf kinderen animatiefilms maken. We 

horen er hopelijk nog veel van. De reeks: Sientje van Christa Moesker, 

Tempera van Liesbeth Worm, De Zwemles van Danny de Vent, Ei om 

zeep van Paul Driessen, De Kast van Maarten Koopman, La grand 

migration van Ioury Tscherenko, Au bout du Monde van Konstantin 

Bronzit, Le moine et le poisson van Michael Dudok de Wit, Ship-

wrecked van Frodo Kuipers, Tom Sweep van Michael Dudok de Wit. 

Sientje and Other Short Friends / Sientje en andere korte vriendjes
A comPilAtion of Short filmS Selected By ton crone (niAf) from the netherlAndS Short 

filmS By different directorS    no diAloGUe, APProximAtely 60 min

We present you this collection of fantastic short films, created 

during the last few years. Every film is a unique piece of art. The 

films were selected by Ton Crone, director of the Dutch Institute for 

Animation Film (NIAF). Ton Crone has good taste and hopes that the 

Flemish audience will love his efforts. At the NIAF, animators create  

new films and carry out research on new cinematic techniques.  

The NIAF also gives children the opportunity to create cartoons. 

Hopefully, we will be hearing more from the NIAF in the future.

The compilation: Sientje by Christa Moesker, Tempera by Liesbeth 

Worm, De Zwemles by Danny De Vent, Ei om zeep by Paul Driessen,  

De kast by Maarten Koopman, Le grand migration by Loury 

Tscherenko, Au bout du monde by Konstantin Bronzit, Le moine et 

le poisson by Michael Dudok de Wit, Shipwrecked by Frodo Kuipers, 

Tom Sweep by Michael Dudok de Wit.
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Mon oncle  6+ 
een film vAn jACQueS tAti uit frAnKrijK    nl onD, 116 min, 1958

Gerard woont samen met zijn ouders in een ultramoderne villa, die 

van alle comfort is voorzien. Hoewel? De fontein vertoont kuren en 

de garagedeur lijkt een eigen wil te hebben. Het huishouden raakt 

totaal ontregeld als de onhandige monsieur Hulot, Gerards oom, 

op bezoek komt. Tati doet er nog een schepje bovenop als Hulot 

een baantje in de fabriek vindt. Een heerlijke film van de Franse 

filmmaker die in z’n eigen stijl alles lekker uitvergroot, een goeie  

dosis slapstick voorziet en een eigenzinnige soundtrack toevoegt. 

Een ‘must see’ voor jong & oud!  

My Uncle / Mon oncle
A film By JAcQUeS tAti from frAnce    dUtch SUBtitleS, 116 min, 1958

Gerard lives with his parents in an ultra modern villa with all modern 

conveniences. Is that really so? The fountain is full of tricks and the 

garage door seems to have a will of its own. The housekeeping 

is completely disorganized when clumsy monsieur Hulot, Gerard’s 

uncle, visits the family. Tati heightens the story when Hulot gets a 

job at the factory. A lovely film by a French director who has his own 

style of magnifying things, creating a good share of slapstick and 

adding an original soundtrack. A must see for young and old!

diStributie/diStribution:

kONiNkLiJk BELGisCH FiLmarCHiEF

HOTEL VaN CLEVE

raVENsTEiNsTraaT 3

1000 BrussELs, BELGium

T: +32 2 551 19 44

F: +32 2 513 19 29

E: PrOGrammEriNG@CiNEmaTEk.BE

www.CiNEmaTEk.BE



De nachtvlinder 8+   
een film vAn PhiliPPe muyl uit frAnKrijK    nl onD, 85 min, 2003

Vlinderverzamelaar Julien gaat op zoek naar een zeer zeldzame 

nachtvlinder, Isabella genaamd. De oudere man wordt in zijn 

zoektocht bijgestaan door de achtjarige Elsa. Tijdens hun tocht 

door de bergen leren ze elkaar kennen en vinden ze iets dat veel 

kostbaarder is dan de nachtvlinder: ware vriendschap. De nacht-

vlinder is een kleurrijke en hartverwarmende film voor de hele 

familie.

The Butterfly / Le papillon
A film By PhiliPPe mUyl from frAnce    dUtch SUBtitleS, 85 min, 2003 

Butterfly collector Julien is looking for Isabella, a very rare moth. The 

old man gets assistance from eight-year-old Elsa. During their jour-

ney through the mountains, they get to know each other and discover 

something which is more precious than the moth: true friendship. Le 

papillon is a colourful and heartwarming film for the whole family.

 

De kinderen van Timpelbach   8+   
een film vAn niColAS BAry uit frAnKrijK    nl onD, 92 min, 2008

In het stadje Timpelbach doen de kinderen niets anders dan de 

hele dag kattenkwaad uithalen en revolteren tegen elke vorm van 

gezag. De ouders, aan het einde van hun krachten, beslissen om 

de stad voor één dag te verlaten. Een stad zonder ouders klinkt 

als muziek in de oren van de kinderen maar al snel ontstaan er 

twee rivaliserende bendes die strijden over de controle van de 

stad.

Laat je in deze leuke film meeslepen door de innemende persoon-

lijkheden van Manfred, Mireille, Wolfgang en P’tit Louis.

diStributie/diStribution:

LEs FiLms dE L’ELyséE

1, aVENuE CHâTEau JaCO

1410 waTErLOO, BELGium

T: +32 2 357 32 10

F: +32 2 357 32 20

E: BErNardB@FiLmsELysEE.BE

www.FiLmsELysEE.BE
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The Children of Timpelbach / Les enfants de Timpelbach
A film By nicolAS BAry from frAnce    dUtch SUBtitleS, 92 min, 2008

In the town of Timpelbach, the children are always getting into  

mischief and revolting against all forms of authority. The parents 

have no strength left and decide to leave the town for one day. A 

town without parents is music to the children’s ears but soon, two 

competing gangs battle for control of the town.

Let yourself be carried away by the appealing personalities of 

Manfred, Mireille, Wolfgang and P’tit Louis. 

 

De nek van de giraf  8+   
een film vAn SAfy neBBou uit frAnKrijK    nl onD, 84 min, 2004

Mathilde ontdekt dat haar overleden grootmoeder nog leeft. Haar 

moeder en grootvader hebben haar leugens verteld. Mathilde 

sleurt haar grootvader weg uit het bejaardentehuis, mee naar de 

andere kant van het land. Ze wil haar grootmoeder leren kennen.

Een tedere roadmovie waarbij stap voor stap een familie -

geschiedenis naar boven komt. Deze film met een ongedwongen 

verhaal, een pientere hoofdactrice en een frisse soundtrack à la 

Amélie Poulain, zweeft op wolken.

The Neck of the Giraffe / Le cou de la girafe
A film By SAfy neBBoU from frAnce    dUtch SUBtitleS, 84 min, 2004

Mathilde discovers that her dead grandmother is still alive. Her  

mother and grandfather lied to her. Mathilde drags her grandfather 

away from the old people’s home to the other side of the country. She 

wants to get to know her grandmother.

A tender roadmovie in which little by little a family history is un-

ravelled. This film with an unconstrained story, a clever leading 

actress and a refreshing soundtrack à la Amèlie Poulain is a mar-

vellous piece of art. 

diStributie/diStribution:

LEs FiLms  dE L’ELyséE

1, aVENuE CHâTEau JaCO

1410 waTErLOO, BELGium

T: +32 2 357 32 10

F: +32 2 357 32 20
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Een hart voor dieren
a HEART FOR animals

Willie en het wilde konijn 4+    
een AnimAtiefilm vAn lennert guStAvSSon en ylvA-li guStAvSSon uit ZweDen  

nl geSProKen, 65 min, 2006

Willie is een tam konijn. Hij woont in een hok op de boerderij. 

Maar op een dag kan hij ontsnappen. In het bos proeft hij voor 

het eerst stevig van zijn vrijheid. Hij ontmoet Wild Konijn en samen 

hebben ze het goed naar hun zin. Tot Willie heimwee krijgt. Maar 

onderweg naar de vertrouwde boerderij, lopen de dingen anders 

dan verwacht. De film wordt voorafgegaan door enkele korte  

animatiefilms.

Willy and the Wild Rabbit / Ville Ock Vilda Kanin
A film By lennArt GUStAvSSon And ylvA-li GUStAvSSon from Sweden

dUtch SPoKen, 65 min, 2006

Willy is a tame rabbit. He lives in a hutch on a farm. But one day, 

he manages to escape. In the forest, for the very first time, he 

has a taste of freedom. He meets Wild Rabbit and they have a 

great time together. Until…Willy gets homesick. But on his way to 

the old, familiar farm, things do not go as expected. The film is 

preceded by a few animated shorts.

diStributie/diStribution:

JEkiNO disTriBuTiE

PaLEiZENsTraaT 112

1030 BrussELs, BELGium
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dvd-vertoningen
dvd-projections

Pluk van de Petteflet 6+   
een film vAn Ben SomBogAArt en Pieter vAn rijn uit neDerlAnD  

nl geSProKen, 94 min, 2004

Pluk is een jongetje van een jaar of acht dat op zoek is naar een plekje 

om te wonen. Dolly de duif stelt de torenkamer van de Petteflet voor 

en Pluk neemt er zijn intrek. Als de toekomst van de Torteltuin onze-

ker lijkt besluit Pluk zijn dierenvriendjes die daar wonen te helpen.  

Deze familiefilm is een verfilming van het beroemde gelijknamige 

boek van Annie M.G. Schmidt.

Tow Truck Pluck / Pluk van de Petteflet  
A film By Ben SomBoGAArt And Pieter vAn riJn from the netherlAndS

dUtch SPoKen, 94 min, 2004

Pluk is an eight-year-old boy who is looking for a place to live. Dolly 

the dove suggests the turret room of the Petteflet as a possible place 

to stay and Pluk moves into the building. When the future of the 

‘Torteltuin’ seems to be uncertain, Pluk decides to help his animal 

friends who live there. 

This family film is based on the famous children’s book of the same 

name by Annie M.G. Schmidt. 

diStributie/diStribution:

JEkiNO disTriBuTiE

PaLEiZENsTraaT 112

1030 BrussELs, BELGium
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Het meisje en het vosje  8+ 
een film vAn luC jACQuet uit frAnKrijK    nl geSProKen, 92 min, 2007

Een tienjarig meisje raakt gefascineerd door een vos in het bos. Ze 

worden vrienden en na een tijdje wil ze hem aan een leiband mee 

naar huis nemen… maar dan gaat het verkeerd. Deze film, deels 

sprookje, deels natuurdocumentaire, is een eerbetoon aan de  

natuur die vaak prachtig is, soms wreed, met de boodschap dat 

wilde dieren best wild blijven. 

The Fox and the Child / Le renard et l’enfant 
A film By luC jACQuet from frAnCe*DutCh SPoKen, 92 min, 2007

A ten-year-old girl is fascinated by a fox in the forest. They become 

friends and after a while, she wants to take him home with her on a 

leash…but then things go wrong. This film – partly fairy tale, partly 

documentary – is a tribute to nature – often beautiful, sometimes 

cruel. It reflects the message that it is best to keep wild animals wild.

 

Earth  10+   
een film vAn AlAStAir fothergill en mArK linfielD uit het verenigD KoninKrijK, DuitS-

lAnD    nl onDertitelD, 99 min, 2007

Een tocht van de Noord- naar de Zuidpool doorheen alle seizoenen. 

Earth is de duurste liefdesverklaring aan Moeder Aarde ooit (5 jaar 

draaitijd, 200 locaties en 40 filmploegen). Door de nieuwste film-

technieken werd dit een pakkend portret van het leven op onze 

aarde. 

Earth  
A film By AlAStAir fothergill & mArK linfielD from the uniteD KingDom & germAny  

DutCh SuBtitleS, 99 min, 2007

A journey from the North Pole to the South Pole throughout the sea-

sons. 'Earth’ is the most expensive declaration of love to Mother 

Earth ever (5 years of shooting, 200 locations and 40 film crews). 

Thanks to the most recent cinematic techniques, the film developed 

into a fascinating portrait of life on earth.
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worKshops

Zoom in Ant

voor 4 en 5-jArigen en één volwASSen BegeleiDer

Hoe dichter je komt, hoe meer je ziet. Experimenteer met kleuren 

en vormen en ontdek de wondere wereld van het kijken.

Zoom-in
AGeS 4-5 AccomPAnied By An AdUlt

The closer you look, the more you see. Experiment with colours and 

shapes and discover the magical world of sight.

fotomuSeum  www.fotomuSeum.Be

 

En scène Ant

voor 6 tot 9-jArigen

Maak je eigen personage en decor en breng deze tot leven. Het 

resultaat van deze workshop krijg je thuis toegestuurd!

En scène
AGeS 6-9

Create your own characters and settings and bring them to life. 

Afterwards, you will receive the result of this workshop at home!

fotomuSeum  www.fotomuSeum.Be

 



De grot van Plato Bru

voor 6 tot 9-jArigen

Plato sprak er al over: projecteer je eigen schaduw, die van een 

reeks voorwerpen en wat kleuren in een donkere ruimte… en de  

wereld ziet er ineens heel anders uit! Installeer je eigen voor-

historische grot, een hyperhedendaags hol of een futuristische 

fantasie. En verbaas je over de vormen en beelden om je heen. 

We gaan aan de slag met allerlei audiovisueel materiaal!

Plato’s cave
AGeS 6-9

Plato once said: project your own shadow, the shadows of a few 

objects and some colours in a darkened room…and the world looks 

completely different! Create your own prehistoric or ultramodern 

cave or futuristic fantasy and be astonished at the shapes and images 

around you. We will use various kinds of audiovisual materials! 

mooSS  www.mooSS.org

 

Reporter op de rode loper Ant bru

voor 6 tot 16-jArigen

Omdat deze workshop zo een succes was vorig jaar doen we het 

gewoon nog eens over… Ben je gek op film en niet op je mond 

gevallen? Dan ben jij de ideale reporter. Gewapend met camera’s, 

microfoons en een ferme dosis lef ontdekken we de wereld achter 

en voor de schermen van het festival. We filmen onze eigen repor-

tages in Antwerpen en Brugge en monteren ze tot een flitsend 

geheel. Je reportage wordt op de festivalsite geplaatst zodat ie-

dereen het kan bewonderen. Schrijf je in voor één van volgende 

dagen (indien er plaatsen vrij blijven kan je ook voor een tweede 

of derde dag inschrijven)

Reporter on the red carpet
AGeS 6-16

Due to the overwhelming success of last year’s workshop, we present 

you: reporter on the red carpet - the sequel! You are a film nut and 

you have a way with words? That makes you the perfect reporter!  



Armed with cameras, microphones and some guts we discover what 

is going on behind the scenes and on the frontlines of the festival. 

We will shoot our own coverage in Antwerp and Bruges and edit our 

footage in order to create a dazzling commentary. Afterwards, we 

will put your footage on the festival website so that other people can 

enjoy it.

jAvi  www.jAvi.tv

 

Kom op, verhaal! Ant bru

8 tot 10-jArigen

Een film start met een verhaal. Een goed verhaal. Het is best span-

nend om dat te maken. Met een filmverhaal is er iets vreemds aan 

de hand. Als je eerst een meneer filmt die een deur binnenstapt 

en daarna zie je diezelfde meneer een brood bestellen, dan denk 

je dat die deur van de winkel van de bakker is. Als je nu eerst een 

meneer filmt die bij de bakker een brood bestelt en je ziet daarna 

die meneer een deur binnenkomen, dan denk je dat die meneer 

thuiskomt. Om het maken van filmverhalen te oefenen, gaan we 

eerst foto’s maken. Met die foto ‘s maken we dan telkens andere 

verhalen door de volgorde te veranderen. Zin om mee te doen?

Come on, story!
AGeS 8-10

A film begins with a story. A good story. It is quite ecxiting to come up 

with a good story. A film story has some odd characteristics. When 

you film someone who walks through a door and seconds later you 

see the same person buying a loaf of bread, you would think that 

door was the baker’s shop entrance. When you film someone who 

buys a loaf of bread at the baker’s shop and seconds later you 

see that person entering a room, you would think that person co-

mes home. In order to learn how to create a film story, we will first 

take photographs. Then, we will use those photographs to create 

different stories by changing the order. Would you like to join us? 

De veermAn  www.veermAn.Be 
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Lumière krijgt geluid! Bru

voor 8 tot 12-jArigen

We hebben het niet over cinema Lumière maar over de gelijkna-

mige regisseur, de grondlegger van de film. In die tijd (begin 1900!) 

bestond er nog geen geluid bij de film. Daarom gaan we één van 

zijn filmpjes onder handen nemen en een eigen klassieke of zotte 

of hippe soundtrack (bruitage) creëren.

Lumière with sound!
AGeS 8-12

We are not talking about Cinema Lumière but about the director of 

the same name, the father of cinematography. At Lumière’s time 

(early 1900’s!), films were silent. Therefore, we are going to create 

our own classic, daft or trendy soundtrack to one of his films.

Aifoon  www.Aifoon.org

 

Maak je eigen animatiefilm Ant   
voor 10 tot 12-jArigen

We bouwen ons workshoplokaal om tot een echte filmstudio! Na 

een korte inleiding ga je meteen zelf aan de slag: een minisce-

nario schrijven, personages en decors maken (op papier, met 

plasticine, met voorwerpen…). Je maakt een eigen filmpje met 

de camera en monteert de beelden! 

Create your own cartoon
AGeS 10-12

We will transform our workshop room into a real film studio!  

After a short introduction, you will get the opportunity to write a 

script, create characters and settings (on paper, with plasticine or  

objects, …). You will direct and edit your own film!

KiDSCAm  www.KiDSCAm.Be



Ondersteboven  Bru

voor 12 tot 14-jArigen

Braaf? Da’s niks voor ons! Zet de camera eens op z’n kop en een mens 

voelt het al duizelen. We spelen in deze workshop met ongewone 

camerastandpunten en -bewegingen. Monteer het geheel tot een 

filmpje en hou de kijker maar eens goed voor de gek! 

We verlaten de platgetreden paden van de traditionele film- en 

televisie taal om jongeren creatief met camera’s te laten omgaan.

Topsy-turvy
AgeS 12-14

Innocent and good? We? That is what you think! Turn the camera 

upside down…does it make you feel dizzy? In this workshop, we will 

toy with unusual camera angles and movements. Edit your footage 

and pull the audience’s leg!

We will leave the well-trodden paths of traditional film and television 

language and give young persons the opportunity to use the camera 

creatively.

mooSS  www.mooSS.org

 

Zapping Bru

voor 14 tot 16-jArigen

Een kus – onderbreekt een oorlog – onderbreekt een boksmatch    

 – onderbreekt het weerbericht – onderbreekt… Zap! Kan jij er nog 

aan uit? Monteer je eigen zapping!

Hoe ga je om met de overal aanwezige media? In deze workshop 

leer je beelden monteren op een pc. Waar ontstaat de betekenis 

en hoe ontstaat de chaos binnen een reeks beelden?

Zapping
AGeS 14-16

A kiss – interrupts a war – interrupts a boxing match – interrupts the 

weather forecast – interrupts. Zap! Can you still figure it out? Edit 

your own zapping!

How do you deal with the omnipresent media? In this workshop, you 

will learn how to edit video footage with your pc. Discover how meanings 

and chaos are created with film footage.

mooSS  www.mooSS.org
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worKshops gElinKt aan EEn film
film-rElatEd worKshops

Spooktijd met Laban Ant bru

worKShoP Bij SPooKtijD met lABAn  voor 3 en 4-jArigen en één volwASSen BegeleiDer

Welkom in het kasteel van kleine spookje Laban! Alleen… spookje  

Laban kan niet zo erg goed spoken… Met stem en instrumenten  

helpen we hem de kasteelbewoners te doen opschrikken en  

maken zo onze eigen 'soundtrack'. Weet jij nog wie er allemaal in 

het kasteel woont? En welke kleuren kreeg papa spook allemaal 

toen hij ziek was? Via eenvoudige animatie laten we Laban en 

kleine zus Labolina rondzweven voor de camera en hond Rufus 

de frisbee vangen. Kinderen in actie, mama’s en papa’s aan de 

knoppen! We sluiten af met ons eigen (niet zo) griezelige spook-

verhaaltje.

Spooky Time with Laban
SPooKy time with lABAn-relAted worKShoP  AGeS 3-4 AccomPAnied By An AdUlt

Welcome to Laban’s castle! But… Laban the little ghost is not good 

at haunting…By means of voices and instruments we will help him 

frighten the castle residents and create our own ‘soundtrack’. Do you 

remember who lives at the castle and which colours daddy ghost’s 

skin turned to when he was ill? Discover how, through simple anima-

tion techniques, Laban and his little sister Labolina can float in front 

of the camera and Rufus the dog can catch a frisbee. Kids get busy, 

mum and dad sit at the controls! We will conclude the workshop with 

our own (not so) scary ghost story.

jeKino  www.jeKino.Be

 



Dierengeluiden  Ant

worKShoP Bij De hArt voor DierenfilmS vAn het eCohuiS    voor 4 tot 12-jArigen

Aansluitend op de dierenfilms in het EcoHuis kan je een workshop 

dieren geluiden volgen. Kom een geluidsbandje iaaa iaaa miauw  

miauw maken. De workshop wordt aangepast aan verschillende 

leeftijden zodat iedereen de kans krijgt om deel te nemen. 

Animal Sounds
heArt for AnimAl filmS-relAted worKShoP  AGeS 4-12

Following on the screenings of animal films at the EcoHuis, you can 

attend a workshop on animal sounds. Create an audiotape laa laa 

miaow miaow. The workshop is tailored to various age groups, so that 

everyone gets the opportunity to participate

eCohuiS  www.mooSS.org

 

Dierenknuffels  Ant

worKShoP Bij De hArt voor DierenfilmS vAn het eCohuiS    voor 4 tot 12-jArigen

Aansluitend op de dierenfilms in het EcoHuis kan je een workshop 

gerecycleerde dierenknuffels volgen. Kom je eigen knuffel maken en 

vul hem met gerecycleerd materiaal. De workshop wordt aangepast 

aan verschillende leeftijden zodat iedereen de kans krijgt om deel 

te nemen.

Cuddly Animals
heArt for AnimAlS filmS-relAted worKShoP  AGeS 4-12

Following on the screenings of animal films at the EcoHuis, you  

can attend a workshop on recycled cuddly animals. Create your 

own cuddly toy and stuff it with recycled materials. The workshop is  

tailored to various age groups, so that everyone gets the opportunity 

to participate.

eCohuiS  www.elKe-Bruno.Be
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Fietsmug en dansmug Ant bru

worKShoP Bij fietSmug en DAnSmug    voor 5 en 6-jArigen

Welkom in de wondere wereld van waterverf. Muggen, bijen, mieren,  

rupsen… Weet jij nog wie er allemaal te zien is in de film? Via  

allerhande leuke attributen gaan we op zoek naar de verschillende 

personages en verhaallijnen. We schilderen zelf een waterverfland-

schap en laten de muggen vliegen, dansen en fietsen! Spelender-

wijs maken we kennis met de basisprincipes van animatiefilm. We 

experimenteren voor en mét de camera en blazen zo onze eigen 

insectenwereld leven in. 

A Tale of Two Mozzies
A tAle of two moZZieS-relAted worKShoP  AGeS 5-6

Welcome to the magical world of water colours. Mosquitoes, bees, 

ants and caterpillars…do you remember which animals played in 

the film? Through all kinds of funny objects, we will try to discover 

the characters and story lines. We will create our own painting in 

water colour and let the mosquitoes fly, dance and ride a bike! 

Through playing, we become acquainted with the basic principles 

of cartoons. We will experiment in front of and with the camera 

and bring our own world of insects to life.

jeKino  www.jeKino.Be

 

Trollenschmink Bru

worKShoP Bij De geheime KAmer    voor 7+

Welkom in het land van de trollen! Tover jezelf om met schmink in 

een trol en jaag de anderen schrik aan. Omdat we zoveel mogelijk 

trollen op het festival willen programmeren we de workshop zowel in 

de ochtend als in de namiddag. 

Troll Make-Up
GnomeS And trollS: the Secret chAmBer-relAted worKShoP   AGe 7+

Welcome to the land of the trolls! Use make-up to transform yourself 

into a troll and scare your friends. Because we would like to see as 

many trolls as possible at the festival, we will organize this workshop 

in the morning as well as in the afternoon.

Artforum  ArtforumvZw.Be



Actie met Vrielynck!  Ant

worKShoP Bij De KinDeren vAn timPelBACh    voor 8 tot 10-jArigen

Je creëert zelf een verhaaltje naar aanleiding van de film en zet 

dat verhaal om in bewegend beeld. Hiervoor wordt de techniek ge-

bruikt van een filmobject uit de Vrielynck-collectie van MuHKA_me-

dia, wat speciaal voor de workshop in actie gezet zal worden.

Action with Vrielynck!
the children of timPelBAch-relAted worKShoP  AGeS 8-10

You will create your own film-related story and transform that story 

into moving images. For this purpose, we will use a cinematographic 

object of the MuHKA_media Vrielynck-collection – a unique opportu-

nity to become acquainted with pre-cinema technology.

Artforum  www.muhKA.Be

 

Sprookjes Bru

worKShoP Bij De rAADSelKoning    voor 8+

We dompelen je onder in de wereld van sprookjes: wat maakt 

een sprookje zo bijzonder? Welke sprookjes ken je zoal? Wie of 

wat is je lievelingsfiguur? We vergelijken het met het verhaal 

van De raadsel koning dat jullie gaan zien of net zagen! Na deze 

workshop zal je het hoofd vol hebben van draken, prinsessen 

en kaboutertjes!

Fairy tales
the lovelieSt riddle-relAted worKShoP  AGe 8+

Let youself be immersed in the world of fairy tales: what is it that 

makes fairy tales so special? Which fairy tales do you know? Who 

or what is your favourite character? We will make a comparison with 

the story of The Loveliest Riddle, a film which will be screened at the 

festival. After this workshop, you will be dreaming of dragons, prin-

cesses and gnomes!

Artforum  www.ArtforumvZw.Be
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fantastisChE fEstivalanimatiE
fantastiC fEstival aCtivitiEs

Luma 2 solator Ant bru

De Luma2solator is een geweldige installatie die je in staat stelt 

om lichtschilderingen te creëren met verschillende lichtzwaarden en  

lichtende objecten. Je bent zowel de kunstenaar als het onderwerp. 

Alles gebeurt met ‘realtime feedback’ zodat je meteen kan zien wat 

je gecreëerd hebt. Daarna verschijnen de beelden op het internet en 

kan iedereen ze bewonderen. Een groot succes op verschillende locaties 

in Europa en nu de Belgische première op het Jeugdfilmfestival! 

Luma2solator
The luma2solator is a fantastic installation which enables the audience 

to create lightpaintings by using light swords and luminous objects. You 

are the artist as well as the subject. The luma2solator uses ‘realtime 

feedback’, so that you can see at once what you have created. The 

lightpaintings can be viewed and admired on the internet.

The luma2solator has been an overwhelming success at various locati-

ons throughout Europe and can be enjoyed in Belgium for the very first 

time - at the Youth Film Festival! 

PiPS:lAB (nl)   www.PiPSlAB.nl

3D ‹– –› Retro   
(COmpuTERspEllETjEs TOEN EN Nu)  Ant bru

In onze retro huiskamer staat een oude spelconsole naast een 3D 

computerspel. Een visueel voorbeeldje van hoe het allemaal begon 

(in 1972!) en hoe computerspelletjes geëvolueerd zijn. Zak lekker 

onderuit in onze zetel of zet vlug een 3D-brilletje op en waan je in een 

andere wereld.
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3D ‹– –› Retro (COmpuTER gAmEs THROugH THE AgEs)
In our retro living room, an old games console and a 3D computer game 

have been put side by side. A visual example of how it all began (in 

1972!) and how computer games have evolved. Make yourself comfor-

table in our easy chair or put on 3D-glasses and imagine yourself in 

another world.

Animotion   www.Animotion.eu

Stop Motion Ant bru

De Stop Motion box van de feesteditie onderging een transformatie en 

is nu nog leuker, sneller en toffer. In minder dan een minuut maak je 

een eigen animatiefilmpje. Figuurtjes plaatsen op het scherm, enkele 

keren op de stopknop drukken en een nieuwe regisseur is geboren. De 

eerste helft van de week in Brugge en daarna in Antwerpen.

Stop Motion
The anniversary edition Stop Motion box has experienced a transforma-

tion and is now even funnier, quicker and more fabulous. In less than 

one minute, you can create your own cartoon. Put some characters on 

the screen, push the stop-button a few times and a new director is born. 

The Stop Motion box visits Bruges during the first half of the festival 

week and Antwerp during the second half.

jeKino (Be)   www.jeKino.Be

Filmfrutsels Ant bru

De Filmfrutsels zijn een mobiele installatie van, met, voor en over film. 

Een berg flipboekjes en een bomvolle filmkoffer. De opstelling in ver-

schillende ‘stations’ kan op eigen tempo doorlopen worden. Je kiest 

zelf waar je zin in hebt. Na de film even samen een boekje lezen, een 

traumatroop in elkaar knutselen of de ‘making of’ bekijken. 

Film Frills
Film Frills is a travelling film installation with loads of flip books and 

a trunk crammed with film stuff. The installation consists of various 

‘levels’ which can be completed at your own pace. The choice is yours: 

read a book after the film screening, create your own traumatrope, 

watch the ‘making of’…

jeKino (Be)   www.jeKino.Be
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jaarwErKing 
yEar programmE

ANTWERPEN / ANTWERP

 Schoolvoorstellingen
Het jeugdfilmfestival organiseert schoolvoorstellingen een week 

voor het festival. Er worden films vertoond geschikt voor het lager 

onderwijs en voor het secundair onderwijs. De schoolvoorstellin-

gen maken ook deel uit van het vertoningcircuit van Lessen in het 

Donker. Lessen in het Donker maakt lesmappen op bij alle ver-

toonde films zodat leerkrachten de film educatief kunnen kaderen. 

School screenings
The Youth Film Festival organizes school screenings during one week 

before the festival. During this week we will screen films suitable 

for primary school children and for secondary school children. The 

school screenings are also part of the screening programme of 

‘Lessen in het Donker’. ‘Lessen in het Donker’ creates educational 

material concerning the films, enabling teachers to use the film in an 

educational context.

Bij de buren op de picknick
Het project 'Bij de buren – op de picknick' werd opgezet door 

Luxemburg als een sociaalartistiek project. De voorstellingen wor-

den gespeeld in tentjes op de speelpleinen, zeer zichtbare plekken 

in de wijk, met een lage drempel voor de plaatselijke bevolking. 

Luxemburg speelt toneel voor de allerkleinsten op het plein en het 

Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen introduceert film voor de 

iets oudere kinderen. Zo wordt heel het plein bediend tijdens de 

paasvakantie. 

Picnic at the neighbours
The project ‘Picnic at the Neighbours’ was developed by theatre com-

pany Luxemburg as a socio-artistic project. The performances will 

take place in small tents in play areas - eye-catching places in the 

neighbourhood - and easily accessible for local inhabitants. Luxemburg 

will perform for the littlest ones in the play area and the European Youth 

Film Festival of Flanders will screen a film for older children. That 

way, the whole play area will be used during the Easter holidays.
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Jeugddocumentairefestival 
Naar aanleiding van de goede samenwerking met het Ecohuis gedu-

rende de afgelopen jaren groeide het idee om verder te gaan in de 

uitwerking van gezamenlijke projecten. Tijdens de maand oktober 

wordt in het Ecohuis de milieumaand georganiseerd en het Jeugd-

filmfestival zou daarin een milieugerelateerde documentairereeks 

voor kinderen verzorgen. 

Youth Documentary Festival
As a result of the successful collaboration with the EcoHuis during 

the past few years, we have come to the idea to develop more 

joint projects. October is the ‘month of the environment’ at the  

EcoHuis. During that period, the Youth Film Festival would organize  

an environment-related documentary programme for children.

BRuGGE / BRuGES

Jeugdbioscoop de Groote Televisie
De jaarwerking in Brugge staat bekend onder de noemer 'de 

Groote televisie' (alias de jeugdbioscoop van cinema Lumière). 

Maandelijks staan twee jeugdfilms op het programma, telkens op 

zondagmiddag. In de kerstvakantie en paasvakantie voorzien we 

een filmspecial, zo wordt het publiek op 2e kerstdag uitgenodigd 

om 's morgens in pyjama naar de film te komen.

Children’s film programme ‘De Groote Televisie’
The year programme in Bruges is known as ‘De Groote Televisie’ 

(aka Lumière’s children’s film programme). Twice a month you are 

welcome to enjoy a children’s film on Sunday afternoon. We orga-

nize a film special during the Christmas and Easter holidays. On 

Boxing Day for example, the audience is invited to enjoy a morning 

screening dressed in pyjamas.



praKtisChE info
praCtiCal information
Tickets zijn telkens 30 minuten voor aanvang van de film te koop 

aan de festivalkassa. Niet afgehaalde gereserveerde tickets worden  

10 minuten vóór een uitverkochte voorstelling doorverkocht.

Voor praktische info rond de workshops, blader naar het workshop-

gedeelte vanaf pagina 18. 

 Festivallocaties Antwerpen 
muhKA_meDiA (FotoMuseum), Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen 

reserveren: 03 232 64 09 of antwerpen@jeugdfilmfestival.be

Tijdens de festivalweek vragen we te reserveren via gsm-nummer 

0471 322 390 (tussen 09u30 en 19u00)

tickets: €5

eCohuiS, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout 

reserveren: 03 217 08 20 of via leen.aertsen@stad.antwerpen.be

tickets: €3

Festival venues Antwerp
muhKA_meDiA (FotoMuseum), Waalsekaai 47, 2000 Antwerp, Belgium

Advance bookings: +32 (0)3 232 64 09 

or antwerpen@jeugdfilmfestival.be

Bookings during the festival: +32 (0)471 322 390 (9.30 am - 7.00 pm)

tickets: € 5

eCohuiS, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout, Belgium

Bookings: +32 (0)3 217 20 or leen.aertsen@stad.antwerpen.be

tickets: € 3
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Festivallocatie Brugge
CinemA lumière, Sint-Jacobsstraat 36, 8000 Brugge

CinemA liBerty, Kuiperstraat 23, 8000 Brugge 

reserveren vanaf 7 februari: 

050 33 03 83 of brugge@jeugdfilmfestival.be 

tickets: €5

Voorverkoop aan onze nieuwe kassa in Cinema Lumière enkel op 

volgende dagen: Zaterdag: 7/02 – 14/02 – 21/02 (van 09u tot 12u 

en 14u tot 18u) Woensdag: 11/02 – 18/02 (van 14u tot 18u). 

Voor opening en slot is de kassa in Cinema Liberty (open vanaf 14u) 

In onze kantoren is het niet mogelijk om tickets te reserveren.

Tijdens het festival is de kassa doorlopend open van 10u tot 16u.

TIP: Om lange wachtrijen aan de kassa te vermijden vragen we om gere-

serveerde tickets indien mogelijk op voorhand af te halen en te betalen.

Festival venues Bruges
CinemA lumière, Sint-Jacobsstraat 36, 8000 Bruges, Belgium

CinemA liBerty, Kuiperstraat 23, 8000 Bruges, Belgium

Bookings can be made from february 7:

+32 (0)50 33 03 83 or brugge@jeugdfilmfestival.be

tickets: € 5

www.jeugdfilmfestival.be

Vernieuwde website met nog meer filminfo en links, festivalverslagen, 

een groot archief en nieuwtjes, video’s en foto’s… en nog zoveel meer.

Visit our new website with even more information on the festival films, 

links, festival reports, festival archives as well as the latest news, videos 

and pictures…and much much more.



Colofon / Colophon

Festivalsecretariaat Antwerpen / Festival office Antwerp
Somméstraat 49, 2060 Antwerpen - 03 232 64 09

antwerpen@jeugdfilmfestival.be

Festivalsecretariaat Brugge / Festival office Bruges
Sint-Jacobsstraat 36, 8000 Brugge - 050 33 03 83

brugge@jeugdfilmfestival.be

Het festivalteam / festival team: Tine Van Dycke, Mieke Vanderhaeghen, 

Iris Verhoeven en Leon Vatter.

Raad van BestuuR / executive BoaRd memBeRs: Dorien Bastiaensen, 

Charlotte De Baere, Frederik Desmet, Johan Donckerwolcke, Paul Ickx, Geert 

Poelaert, Wout Vandersteene, Felix Vanginderhuysen.

vRijwilligeRs/ volunteeRs: Karen Backx, Dorien Bastiaensen, Pieter 

Blondeel, Claudine Boeckx, Robbie Boi, Lowiese Broes, Kim du Bois de Nevele, 

Katelijne Gevaert, Siebald Holvoet, Daan Leber, Céline Longeville, Korneel 

Marchand, Pieterjan Marchand, Mopsa Marciano, Judith Meersman, Alexander  

Monbailleu, Manon Pigeolet, Jorge Puértolas Marcén, Leen Smedts, Ruth  

Michaux, Madelief Twoney, Nina Van Belle, Barbara Van Coillie, Wout Vander-

steene, Jolien Van Herpe, Mieke Van Staeyen, Lieve Van Staeyen, Christine 

Vanleeuw, Annemie Verbeke, Sarah Verplancke, Dries Vincke, Claudia Weikmann 

en de vele andere….

onze suBsidiënten / suBsidizeRs: Vlaamse Gemeenschap, Media  

programma van de Europese unie, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen, 

Provincie West-Vlaanderen, Stad Brugge.

onze geliefde paRtneRs / paRtneRs: MuHKA_media, FotoMuseum 

Provincie Antwerpen, EcoHuis, Cinema Lumière en Cinema Liberty.

cinema

Liberty
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Verantwoordelijke uitgever: Iris Verhoeven, Somméstraat 49, 2060 Antwerpen

 

met dank vooR / acknowledgements:

logistieke steun / logistical suppoRt: MuHKA_media, FotoMuseum 

Provincie Antwerpen, EcoHuis, Cinema Lumière, Cinema Liberty, Cultuurhuis 

De Republiek, Filmcel Antwerpen, Stedelijk Muziekconservatorium Brugge en 

alle operateurs van de bioscopen voor de extra inspanningen.

scenogRafie / scenogRapHy: Reinout Hiel.

cReatie van de festivalpRijzen/ festival awaRds design: 

Elke Thuy en Bruno Herz.

veRtaling en ondeRtiteling tRanslations and suBtitling: 

Kelly Degrez, Charlotte De Baere.

woRksHops/educatie/scHolen / woRksHops/education/scHools: 

Aifoon, Artforum, EcoHuis Antwerpen, FotoMuseum Antwerpen, Javi, Jekino 

Educatie, Kidscam, Lessen in het donker, Mooss, MuHKA_media, De Veerman. 

Randanimatie en multimedia / festival activities and multimedia: 

Animotion (retro Pong en 3D console), Jekino Educatie (Stop Motion, Filmfrutsels), 

Jeugddienst van Stad Antwerpen (animatie), PIPS:lab (Luma2solator).  

filmdistRiButie / film distRiBution: ABC-distribution, Alternative Films, 

Barandov Studio, Bavaria Film, Belga Films, BFD, BosBros, Cinéma Public Films, 

Danish Film Institute, Detail Film, Dramatiska Institutet, Filmakademie Baden-

Württemberg, Finnish Film Foundation, HFF Potsdam, Jekino Distributie, Kinderfilm,  

Koninklijk Belgisch Filmarchief, Les films de l’Elysée, Lumière Production, Magma Films,  

Niaf, Norwegian Film Institute, Paradiso, Promofest, Swedish Film Institute, 

Swing It Films, Victory Productions, Wild Bunch, ZHDK Zurich.

Redactie festivalfoldeR / festival BRocHuRe editoRs: 

Tine Van Dycke, Mieke Vanderhaeghen en Iris Verhoeven.

cReatie festivalweBsite / weBsite design: Dominique Callewaert. 

voRmgeving festivalfoldeR/ BRocHuRe design: Ronny&Johny.

sponsoRs / sponsoRs: 

Gazet van Antwerpen, Jekino Distributie, Querido, Dell’ Arte.

jekino
DISTRIBUTIE

vlamingstraat 28 - brugge

TEA ROOM - BRASSERIE - RESTAURANT 



KalEndEr antwErpEn/antwErp

vERTONiNgEN/sCREENiNgs
MuHka_Media ecoHuiS

10u30 14u00 15u00 16u00 19u30 10u00 14u00

za.  21 Feb inkheaRt 
8+ ➔ p.4

zo.  22 Feb timpelbach 
8+ ➔ p.15

mon oncle 
6+ ➔ p.14

ma.  23 Feb alleRbeSte 
vRienDen 8+ ➔ p.7

zomeR van De uFo 
9+ ➔ p.9

FighteR 
14+ ➔ p.13

willie 
4+ ➔ p.16

pluk 
6+ ➔ p.16

Di.  24 Feb inkheaRt 
8+ ➔ p.4

titanic De kat 
8+ ➔ p.7

De RaaDSelkoning 
8+ ➔ p.8

boy a  
14+ ➔ p.12

het voSJe 
8+ ➔ p.17

eaRth 
10+ ➔ p.17

tintelvlinDeRS 
5+ ➔ p.11

SientJe 
5+ ➔ p.14

wo.  25 Feb alleRbeSte 
vRienDen 8+ ➔ p.7

De geheime 
kameR 7+ ➔ p.6

magique 
8+ ➔ p.6

pluk 
6+ ➔ p.16

willie 
4+ ➔ p.16

vuuRvliegJe 
3+ ➔ p.10

molletJe 
3+ ➔ p.11 

Do.  26 Feb De nachtvlinDeR 
8+ ➔ p.15

miSSiSSippi 
8+ ➔ p.8

zotte zoete 
zomeR 9+ ➔ p.9

15 anS et Demi  
14+ ➔ p.12

eaRth  
10+ ➔ p.17

het voSJe 
8+ ➔ p.17

molletJe 
3+ ➔ p.11

vR.  27 Feb SpooktiJD met 
laban 3+ ➔ p.10

myRSky 
8+ ➔ p.9

kaRla’S weRelD 
8+ ➔ p.7

ciao bella 
14+ ➔ p.13

FietSmug 
4+ ➔ p.11

za.  28 Feb De nek van 
De giRaF 8+ ➔ p.15

FietSmug 
4+ ➔ p.11

SpooktiJD met 
laban 3+ ➔ p.10

zo. 01 maa moRRiSon 
5+ ➔ p.5

wORksHOps
FotoMuSeuM ecoHuiS

10u00 10u30 11u00 11u30 12u00 13u00 13u30 14u00 15u00 15u30 16u00 16u30 17u00 17u30 10u00 12u30 13u00 14u00 16u30 17u00

za.   21 Feb RepoRteR op De RoDe eR (6-16j)

zo.    22 Feb actie met vRielinck (ws + film / 8-10j)

ma.   23 Feb kom op, veRhaal!  (8-10j) dierenknuffels 
(ws + film / 4+)

dierenknuffels 
(ws + film / 6+)

Di.    24 Feb zoom in (4-5j en 1 volw) en Scene (6-9j) dierenknuffels 
(ws + film / 8+)

dierenknuffels 
(ws + film / 10+)

wo.   25 Feb
maak Je eigen animatieFilm (10-12j)

dierenknuffels 
(ws + film / 6+)

dierenknuffels 
(ws + film / 4+)

Do.    26 Feb dierenknuffels 
(ws + film / 10+)

dierenknuffels 
(ws + film / 8+)RepoRteR op De RoDe lopeR (6-16j)

vR.     27 Feb SpooktiJD met laban 
(ws + film / 3-4 j en 1 ouder) FietSmug en DanSmug (ws + film / 5-6 j)

za.     28 Feb

zo. 01 maa RepoRteR op De RoDe lopeR (6-16J)
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wraak drijven? Een film die aan de ribben blijft plakken.

fEEstvErtoningEn
Omdat het onze verjaardag is trakteren we op een extra reeks feest-

vertoningen. 

speciaal voor moeders met baby’s

Jeux d’enfants   0+ 
een film vAn yAnn SAmuell uit frAnKrijK   nl onD, 93 min, 2003

Het festival voorziet een voorstelling speciaal voor moeders met 

baby’s. Jeux d’enfants is een film voor volwassenen waarin de rode 

draad een typisch kinderspel is ‘Doe je het of doe je het niet?’ Sophie 

en Julien doorbreken als kind taboes, negeren elk verbod, weigeren 

gezag maar lachen ook heel wat af… tot alles zijn ze in staat. Behalve 

misschien toegeven dat ze elkaar graag zien.

De baby kan misschien nog niet ten volle van de film genieten maar 

de halfdonkere ruimte, het (zachte) achtergrondgeluid kan voor beide 

ontspannend werken. uiteraard zijn andere liefhebbers van deze film 

welkom als ze maar tegen een babyboertje of brabbeltje kunnen. Cul-

tuur met de paplepel en gratis voor baby’s.

Festivallieveling

Kidz in da Hood  8+

een film vAn CAtti eDfelDt & ylvA guStAvSSon uit ZweDen    nl onD, 96 min, 2006

Een groep stoere, rappende kids uit een buitenwijk krijgt een nieuw 

vriendinnetje: de uit Afrika gevluchte Amina. Zij en haar opa zijn ille-

gaal in Zweden en moeten voortdurend verhuizen. Ze vinden tijdelijk 

onderdak bij rocker Johan, die leeft voor de muziek. Kan Amina bij 

hem blijven als haar opa plots sterft?

Een bijzonder mooie film met een fantastische actrice in de hoofdrol! 

De kijker wordt al rappend ondergedompeld in een pakkend verhaal. 

Deze film viel op talloze festivals in de prijzen en mag niet ontbreken 

op ons programma.
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vERTONiNgEN/sCREENiNgs
cineMa luMière cineMa liberty

10u30 13u30 15u30 15u00

zo.    22 Feb inkheaRt 8+ ➔ p.4

ma.   23 Feb vuuRvliegJe 3+ ➔ p.10 De geheime kameR 7+ ➔ p.6 De nachtvlinDeR 8+ ➔ p.15

kaRla’S weRelD 8+ ➔ p.7 molletJe 3+ ➔ p.11

Di.    24 Feb zotte zoete zomeR 9+ ➔ p.9 miSSiSSipi 8+ ➔ p.8 ciao bella 14+ ➔ p.13

FietSmug 4+ ➔ p.11

wo.   25 Feb SpooktiJD met laban 3+ ➔ p.10 myRSky 8+ ➔ p.9 15 anS et Demi 14+ ➔ p.12

alleRbeSte vRienDen 8+ ➔ p.7 De nek van De giRaF 8+ ➔ p.15

Do.    26 Feb timpelbach 8+ ➔ p.15 De RaaDSelkoning 8+ ➔ p.8 FighteR 14+ ➔ p.13

zomeR van De uFo 9+ ➔ p.9 tintelvlinDeRS 5+ ➔ p.11

vR.     27 Feb mon oncle 6+ ➔ p.14 magique 8+ ➔ p.6 boy a 14+ ➔ p.12

titanic De kat 8+ ➔ p.7 SientJe 5+ ➔ p.14

za.     28 Feb moRRiSon 5+ ➔ p.5

wORksHOps
conSerVatoriuM

10u00 10u30 11u00 11u30 12u00 13u00 13u30 14u00 15u00 15u30 16u00 16u30 17u00 18u00

zo.  22  Feb RepoRteR op De RoDe lopeR (6-16J)

ma.    23 Feb tRollenSchmink (ws + FilM / 7+)

tRollenSchmink (FilM + ws / 7+)

Di.   24 Feb kom op, veRhaal! (8-10J)

zapping (14-16J) onDeRSteboven (12-14J)

De gRot van plato (6-9J) FietSmug en DanSmug (ws + FilM / 5-6J)

wo.  25 Feb RepoRteR op De RoDe lopeR (6-16J)

SpooktiJD met laban (ws+FilM / 3-4J en 1 ouder)

lumièRe kRiJgt geluiD (8-12J)
Do.  26 Feb

SpRookJeS (ws + FilM / 8+)

SpRookJeS (FilM + ws / 8+)

vR.  27 Feb

za.  28 Feb RepoRteR op De RoDe lopeR (6-16J)
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