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preface

February tends to be a cold and bleak month. Therefore, it provides the 
perfect weather conditions to attend film screenings during spring half-
term. The European Youth Film Festival presents a unique opportunity 
to enjoy numerous new Belgian and European films. Many of these new 
discoveries will never hit Flemish cinemas, so make sure to be there! 

The opening film Sunshine Barry proves that it is possible to change 
your life completely by using your imagination. Barry transforms from an 
utterly boring compost worm into a “disco worm”. This is the start of a 
new and highly imaginative festival for the whole family. 

The members of the children’s jury will critically assess ten films in 
competition. The audience can sit back and relax with the festival films. 
Move from one emotion to the next, take a Slalom ride through the 
exclusive and varied film programme. Cut the Crap films will definitely 
appeal to youngsters, the littlest ones will find something to their taste 
in the programme for young children.  They will even receive a certifi-
cate to celebrate their first cinema experience.  Gaming freaks will have 
the opportunity to get totally absorbed in the mythical game Tron at 
Gamezone in Antwerp. By taking part in (festival film-related) workshops 
children will be able to intensify their cinematographic imagination. And 
finally, festival visitors can enjoy themselves with all kinds of entertain-
ment: dancing mats, a View-Master feast, the hairdressing salon or the 
digital puppet theatre.

If you want to take part in everything the European Youth Film Festival 
has to offer, you are likely to go through an identity crisis, just like 
the hero in The Indian, the somewhat serious closing film. In short, 
spring half-term (February 13-21) will be a very enjoyable time for film 
enthusiasts.

Joke Schauvliege 
Flemish minister for the Environment, Nature and Culture 



voorwoord

Februari wil wel eens een donkere en gure maand zijn. Ideaal weer 
dus om in de krokusvakantie te genieten van filmvoorstellingen. Het 
Jeugdfilmfestival biedt daartoe een unieke kans, met een programma 
met tal van nieuwe films uit Europese landen, ook van eigen en 
jonge filmmakers. Veel van deze nieuwe ontdekkingen zal je niet in 
de Vlaamse filmzalen kunnen zien, een goede reden dus om er zeker 
bij te zijn.

Dat je met wat verbeelding alles in het leven kan veranderen, toont 
de openingsfilm Sunshine Barry. Barry ontpopt zich van gedoodverfde 
saaie compostworm tot “discoworm”. Dit is meteen het startschot 
van deze nieuwe en bijzonder fantasievolle filmfestivaleditie waarin 
het hele gezin aan zijn trekken kan komen. 

Ben je lid van de Kinderjury dan bekijk je de tien competitiefilms 
natuurlijk met een kritisch oog. Maar je kan ook gewoon als toeschou-
wer bij de filmvoorstelling wegdromen.
Van de ene emotie naar de andere fietsen, kan je in de aparte en 
gevarieerde filmselectie Slalommen en de wat rijpere films uit cut 
the crap zullen de iets oudere jeugd zeker bekoren. De allerklein-
sten vinden hun gading in het kleuterprogramma. Daar kunnen ze na 
hun filmdoop een heus filmdiploma ophalen. Spelfreaks kunnen zich 
samen met de filmpersonages laten assimileren door het mythische 
spel ‘Tron’ in de gamezone in Antwerpen. Deelnemen aan workshops, 
al of niet aansluitend op een film, is een andere plezierige manier om 
de filmverbeelding verder aan te scherpen. En ten slotte is er nog 
leuke randanimatie op de dansmatten, het viewmasterfestijn, het 
festivalkapsalon of de digitale poppenkast.

Wie aan alles zou willen deelnemen, wacht misschien een identi-
teitscrisis zoals het hoofdpersonage ondergaat in De Indiaan die het 
Europees Jeugdfilmfestival op een ietwat meer ernstige toon afsluit. 
Kortom, tussen 13 en 21 februari is het weer voluit genieten voor 
iedereen die van film houdt. 

Joke Schauvliege 

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur



EuropEsE jury 
van profEssionals 
EuropEan jury 
of profEssionals

Michiel Brongers 1974

Michiel is freelance documentairemaker en woont in Amsterdam 
(Nederland). Hij studeerde Audiovisuele Productie aan de Hogeschool 
Limburg en Film- en Televisiewetenschap aan de Universiteit 
van Amsterdam. Sinds 2000 assisteerde Michiel Brongers bij 
vele jeugdfilms en -televisieprogramma's. Zo werkte hij voor het 
gerenommeerde productiehuis Bos Bros Filmproductions (o.a. 
Minoes), enkele jaren bij Villa Achterwerk (VPRO jeugdtelevisie) 
en als producent voor het Cinekid Film-, Televisie- en Nieuwe 
Mediafestival. 
Sinds 2007 richt hij zich voornamelijk op het ontwikkelen en regis-
seren van documentaires, waaronder de jeugddocumentaires DJ 
Bram (EBU/AVRO 2008) en Morgen ben ik groot (VPRO, 2009). 
Naast jeugdfilms maakt Michiel Brongers ook films voor volwasse-
nen. Zijn werk is te zien op verschillende internationale festivals.

Michiel is a freelance documentary maker and lives in Amsterdam 
(the Netherlands). He studied Audiovisual Production at the 
Hogeschool Limburg and Film and Television Studies at the 
University of Amsterdam. Since 2000 Michiel Brongers has been 
working as a production assistant for various children’s films and 
children’s television programmes. He worked for example for Bos 
Bros Filmproductions, a reputable production company (eg. Minoes), 
Villa Achterwerk (Dutch children’s television programme) and as a 
producer for Cinekid, The International Film, Television and New 
Media Festival for children and young people. 
Since 2007 he has mainly been working as a documentary maker. 
He directed a number of children’s documentaries including DJ Bram 
(EBU/AVRO 2008) and Morgen ben ik groot (VPRO 2009). Michiel 
Brongers also makes films for adults. His films are screened at vari-
ous international film festivals.
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Giedre. Beinoriūte.  1979

Giedrė is geboren in Vilnius (Litouwen) en behaalde een master-
diploma aan de Litouwse Academie voor Muziek en Theater waar 
ze zich specialiseerde in televisieregie. Sinds 1997 heeft ze zes 
fictiefilms en korte documentaires geschreven en geregisseerd 
en heeft ze gewerkt als assistente van gerenommeerde Litouwse 
filmregisseurs. Sinds 2007 doceert ze scenarioschrijven aan de 
Litouwse Academie voor Muziek en Theater. 
Ze won reeds verschillende filmprijzen. In 2002 bijvoorbeeld over-
handigde het Litouwse ministerie van Cultuur haar de prijs voor 
beste professioneel debuut in de kunsten. Haar nieuwste docu-
mentaire Gyveno senelis ir bobutė (Opa en oma) heeft prijzen  
gewonnen op filmfestivals in Oekraïne, Wit-Rusland, Canada 
en Litouwen en werd door de Litouwse Filmmakersvereniging 
bekroond met de prijs voor beste Litouwse kortfilm van 2007. 
Giedrė is ook de regisseuse van Het balkon. Deze film wordt dit 
jaar vertoond in het slalomprogramma.

Giedrė was born in Vilnius (Lithuania) and completed her Master’s 
degree at the Lithuanian Academy of Music and Theater, with a 
specialty in television directing. Since 1997, she directed and wrote 
six fiction and documentary short films and worked as an assist-
ant with the established Lithuanian film directors. Since 2007, she 
is teaching script writing at the Lithuanian Academy of Music and 
Theater.
She already won several prizes. In 2002 for example she was 
awarded a prize from the Lithuanian Cultural Ministry for the best 
professional debut in the arts. The author’s newest documentary film 
Gyveno senelis ir bobutė (Grandpa and Grandma) earned awards 
at film festivals in Ukraine, Belorus, Canada, Lithuania, and was 
also awarded the Lithuanian Filmmakers Union prize as the best 
Lithuanian short film in 2007. 
Giedre is the director of The Balcony, which will be screened as part 
of the Slalom programme at this year’s festival. 



Kevin Bellemans 1980

Kevin studeerde aan St-Lucas en volgde een driejarige privé acteer-
opleiding. Kevin is een acteur die momenteel bij het jeugdige 
publiek vooral bekend is als De Pretman op Ketnet. De Pretman is 
elke dag te zien in een filmpje waarin deze vaste held een ludieke 
oplossing geeft voor een probleem waar een kind last van heeft.
Hij is daarnaast actief in theater, film en reclame. Zo speelde 
hij verschillende hoofdrollen in theaterstukken voor kinderen (bv. 
Stip van 4Hoog). Daarnaast speelde hij verschillende (gast)rollen 
op televisie waaronder en daarmee BASTA, Mega Mindy, Vermist 
en de Rodenburgs.

Kevin studied drama at St-Lucas College. Young television viewers 
will know him as De Pretman, a character on Ketnet, a Flemish chil-
dren’s television channel. De Pretman is a hero who invents funny 
solutions to solve all kinds of problems that children have to face.
He is also working in the world of film, television and advertising. He 
played the leading part in a number of children’s stage plays (eg. Stip 
van 4Hoog) and appeared in various television series including en 
daarmee BASTA, Mega Mindy, Vermist and De Rodenburgs. 

Willem Thijssen 1947

In september 1969 begint hij zijn filmstudie aan de Nederlandse Film 
Akademie in Amsterdam. Uit die tijd dateert ook zijn bijnaam ‘Willum 
Fillum’. Naast zijn studie begint hij (naar Vlaams voorbeeld) een 
distributiebedrijf voor “minder commerciële” films, Fugitive Cinema 
Holland, en is hij actief als producent van kleinere producties. 
Vanaf 1976 is Willem vooral als producent actief in allerlei genres. 
Daarnaast maakt hij ook langere en kortere eigen films, documen-
taires en speelfilms. Nu is hij voor het Nederlandse Filmfonds aan 
het werk als intendant lange animatie. Hij was projectadviseur 
voor het VAF en jurylid voor de schrijfafdeling van de Brusselse 
filmschool RITS. 
Hij is tot slot de enige ‘Vlaming’ met twéé Oscars op zijn schoor-
steenmantel. Hij produceerde zowel de tekenfilms Een Griekse 
Tragedie van Nicole van Goethem (Oscar Animatiefilm 1986) als 
Father and Daughter van Michael Dudok de Wit (Oscar Animatiefilm 
2000). 

In September 1969 he enrolled as a film student at the Dutch Film 
Academy in Amsterdam. His nickname ‘Willum Fillum’ goes all the 
way back to that time. During his years as a student he established a 
distribution firm (true to Flemish tradition) for “less commercial” films, 



Fugitive Cinema Holland, and worked as a producer of small film 
projects. From 1976 he has mainly been working as a producer and a 
director of short, feature and documentary films. He is currently work-
ing as manager of the Dutch Film Fund animated feature film depart-
ment. He was project advisor at the Flemish Audiovisual Fund and is 
a jury member at the RITS writing department (School for audiovisual 
and performing arts Brussels). 
He is the only ‘Fleming’ to win two Academy Awards. He produced 
the cartoons Een Griekse Tragedie (A Greek Tragedy) by Nicole van 
Goethem (Academy Award for best Animated Short film 1986) and 
Father and Daughter by Michael Dudok de Wit (Academy Award for 
best Animated Short Film 2000). 

Nancy Denney-Phelps  1943

Nancy Denney-Phelps is een journaliste die schrijft over Europese 
animatiefilms en animatiefilmfestivals. Ze is tevens werkzaam 
als producente van filmmuziek voor animatiefilms. Samen met 
haar echtgenoot, componist en muzikant Nik Phelps, heeft ze het 
Sprocket Ensemble opgericht dat zich toelegt op liveconcerten 
waarbij originele muziek wordt gecombineerd met vertoningen van 
hedendaagse animatiefilms van over de hele wereld.
Nancy was jurylid op talrijke internationale animatiefilmfestivals 
en doceerde time management aan animatoren aan de Lucerne 
University of Applied Sciences and Arts, School of Art and Design. 
Door haar enorme interesse in de geschiedenis van de animatie-
film startte ze wereldwijd op veel animatiefilmfestivals en confe-
renties met de voorstelling van programma’s over de geschiedenis 
van de animatiefilm, geschetst aan de hand van muziek. 

Nancy Denney-Phelps is a journalist writing about European anima-
tion and festivals as well as a producer of music for animation. Along 
with her composer/musician husband Nik Phelps, she co-founded 
the Sprocket Ensemble dedicated to presenting live performances 
of original music with screenings of contemporary animation from 
around the world.
Nancy has served on numerous International Animation Festival 
juries and taught time management for animators at the Lucerne 
University of Applied Sciences and Arts, School of Art and Design. 
Her strong interest in the history of animation has led her to present 
programs on the history of animation traced through music at many 
animation festivals and conferences worldwide.
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KindErjury 
ChildrEn’s jury

ANTWERPEN / ANTWERP

Emma Hessels 2000 – Borgerhout

Zeer graag wil ik in de kinderjury zitten omdat ik zo gepassioneerd 
ben door film. Ik heb al vijf Jeugdfilmfestivals meegemaakt. Ook heb 
ik alle animatiefilms van Raoul Servais gezien en heb hem zelf 
ontmoet. Op school heb ik een project georganiseerd over film en 
in een workshop zelf een kortfilm gemaakt.
Het doet me heel veel plezier jurylid te mogen zijn.

Since I have a passion for films I really want to be a member of the 
children’s jury. I have been a Youth Film Festivalgoer for five years. 
I have met Raoul Servais and I have seen all his animated films. At 
school I have organized a film project and I have created a short film 
as part of a workshop. I am really glad to be a member of the chil-
dren’s jury.

Aaron Sabbe  1999 – Merksem

Ik ben Aaron Sabbe en ik ben 10 jaar. Al twee jaar doe ik mee met 
de kinderboekenjury en weet ondertussen veel over beoordelen. 
Ik ben blij mee te kunnen doen aan het festival omdat ik een 
goed jurylid ben. Harry Potter en de halbloedprins is mijn lievelings 
Europese film. Tot in de krokusvakantie!

My name is Aaron Sabbe and I am 10 years old. Since I have been 
a member of the Children’s Book Jury for two years I already have a 
lot of experience with criticizing. I am glad to be on the festival jury 
because I am a good jury member. My favourite European film is 
Harry Potter and the Half-Blood Prince. See you during spring half-
term!

Arun Vanderhaeghen 1999 – Berchem

Ik hou heel veel van film kijken want dan kan ik me laten wegzakken 
van de spanning of romantiek. Als ik uit de cinema kom, blijf ik er 
de hele dag over vertellen. Het Jeugdfilmfestival wil ik voor geen 
goud missen omdat het zo tof is. Ieder jaar zou iedereen een pluim 
moeten krijgen. Als ik een lievelingsfilm zou moeten kiezen, vind ik 
Paniek in het dorp echt wel de top.



I love watching films, I love to indulge in excitement and romance. 
When I have been to the cinema, I can not stop talking about the 
film I have seen. Since the festival is such a great event, I would not 
miss it for the world. Every year everyone should receive praise. My 
favourite film is A Town Called Panic, a fantastic pic!

Eline Van Gysel 1998 – Kieldrecht

Ik ben Eline Van Gysel uit Kieldrecht, zit in het zesde leerjaar en ben  
11 jaar. Ik kijk heel graag naar films. Dan kan ik over de films 
ver tellen en discussiëren en dan tot een besluit komen. Ik kijk 
naar het festival uit want dan kan ik op korte tijd heel veel leuke 
films zien. Ik ga nu stoppen want zoals je kan zien praat ik veel en 
graag en in de film moet je stil zijn (hihi).

My name is Eline Van Gysel and I am 11 years old. I live in Kieldrecht 
and I am in the 6th year of primary school. I am fond of films and  
I love talking about and discussing the films I have seen. I am looking 
forward to the festival as it means that I can see a lot of great films 
within a very short period of time. As you can see, I love talking, but 
in the cinema you have to be quiet (ha ha).

Alice Elliott  1998 – Deurne

Ik ben Alice en ik ben 11 jaar. Ik ben een grote filmfan en al vaak 
naar het Jeugdfilmfestival geweest. Meestal vond ik het erg goede 
films. Ik hou van griezelige, grappige en mooie films. Mijn lievelings-
film is Inkheart, die heb ik vorig jaar gezien als openingsfilm van 
het festival. Ik hoop nog steeds op een vervolg, het was heel goed 
verfilmd.

I am Alice and I am 11 years old. I am a huge film fan and I have 
already visited the Youth Film Festival many times. Usually, the films 
screened at the festival are very good. I love scary, funny and beauti-
ful films. My favourite film is Inkheart, the opening film of the 2009 
festival. I am still hoping for a sequel, it was a really good pic.
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Tobias Cornille 1998 – Werchter

Ik ben Tobias Cornille en ik ben elf jaar oud. Ik hou heel veel van 
films. Ik kijk niet alleen films maar ik maak er ook samen met m'n 
zussen of klasgenoten. Ik monteer die dan ook zelf. Het lijkt me 
een leuke ervaring om eens een jurylid te zijn. Ik weet welke films 
ik goed vind en welke niet. Wat films betreft kan ik goed kiezen. 

I am Tobias Cornille and I am eleven years old. I am very fond of films. 
I not only love watching films, I also direct and edit films, together with 
my sisters or classmates. I think it will be fun to be a jury member. 
I know which films I like and which films I do not like. Selecting the 
best film will not be a problem.

Pieter-Jan Bode  1998 – Antwerpen 

Films interesseren mij, je leert er veel talen. Ik vind het leuk om te 
zien hoe ze acteren, omdat het soms zo echt lijkt maar toch niet is. 
Ik vind het belangrijk dat er goede films zijn. Het lijkt mij leuk om te 
kunnen bepalen welke film de beste film is. Ik geef veel kritiek, in 
het algemeen vind ik de leukste films, grappige films.

I am interested in film. You hear so many different languages in films. 
It is nice to see how actors ‘act’, because it seems so real but it is not. 
I think that it is important that people can see good films. It seems 
fun to be able to select the best film. I am very critical of films. Funny 
films are my favourites.

Hannelore Standaert  1997 – Antwerpen 
Ik wil mega graag in de kinderjury zitten omdat ik heel graag films 
kijk. Ik ben altijd graag naar het Jeugdfilmfestival geweest, al van 
2005! Toen was ik acht jaar en mijn mama had voor een verras-
sing gezorgd: we zijn met ons tweetjes naar Pluk van de Petteflet 
gaan kijken. Dat was mijn eerste filmervaring. Daarna is het een 
leuke gewoonte geworden om tijdens de krokusvakantie naar het 
festival te gaan.

I really want to be a member of the children’s jury because I love 
watching films. I have been visiting the Youth Film Festival since 
2005. I was eight years old then and my mother had a surprise for 
me. She took me to the festival to see Pluk van de Petteflet. That was 
my first film experience. Since then it has become a habit for me to 
visit the festival year after year. 



Claudine Boeckx 1963 – Sint-Job-in-t-Goor

Hallo ! Ik ben Claudine Boeckx, leraar PAV in KA Schoten. Elk jaar 
weer vind ik het fantastisch om tijdens het filmfestival me onder 
te dompelen in het enthousiasme van de jeugd. De films zijn niet 
alledaags, de juryleden een pak jonger dan mijn leerlingen, maar 
o zo veel kritischer (ha ha). Deze verslavende mix zorgt er dan ook 
voor dat ik elk jaar weer sta te popelen om me in de filmzaal te 
nestelen voor een hele week. 

Hello! My name is Claudine Boeckx and I am a teacher at a second-
ary school in Schoten. Year after year it is a fantastic experience to 
indulge in youthful enthusiasm. The films are not mainstream films, 
the members of the children’s jury are much younger than my pupils 
but also much more critical (ha ha). These aspects are an addictive 
mixture and therefore, I can hardly wait to settle down into a cinema 
chair for a whole week. 

BRUGGE / BRUGES

Myrthe Leliaert 2000 – Oostkamp

Mijn lievelings film is Oorlogswinter omdat het megaspannend is, 
het verhaal is onvoorspelbaar tot het einde. Ik kijk graag naar span-
nende films, maar ook naar grappige en soms ook naar romanti-
sche films. Het personage moet het juiste karakter hebben en 
met de juiste stem zijn rol kunnen spelen. Vorig jaar ben ik naar 
verschillende films van het Jeugdfilmfestival in Brugge geweest, 
ik vond het zalig! Ik zat een paar keer achter de juryleden en wou 
dit eigenlijk ook wel doen. Daarom wil ik nu mijn kans grijpen met 
beide handen.

My favourite film is Oorlogswinter, a very exciting film with an unpre-
dictable story. I love exciting films, but also funny and romantic ones. 
The characters must appeal to the audience. Last year I attended a 
number of screenings at the Youth Film Festival in Bruges and it was 
an amazing experience! I was sitting behind the jury at a few screen-
ings and it seemed fun to be a jury member myself. Therefore I want 
to seize this opportunity. 
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Lotte De Bruyne 2000 – Brugge

Ik ga elk jaar wel eens naar een film kijken tijdens het Jeugdfilmfestival. 
Tijdens het Jeugdfilmfestival spelen ze sowieso leuke films en 
daarom heb ik soms moeite met te kiezen welke film ik zou bekijken. 
Ik zou graag eens alle films willen bekijken zonder een te moeten 
kiezen. Ik hou van films met actie, romantiek, vriendschap, humor,… 
Ik heb zelf ook heel wat lievelingsfilms: Pom le poulain, Maharal, 
Narnia. Ps: ik wil later filmregisseur worden!

I visit the Youth Film Festival every year. The films are great and 
therefore it is sometimes hard to decide which film I want to see.  
I would love to see all the films without having to select a few ones. 
I love action films, romantic and funny films…My favourite films are 
Pom le poulain, Maharal and Narnia.
PS: I want to become a director!

Lieze Willaert  2000 – Brugge

Ik zou graag in de kinderjury zitten omdat ik het leuk vind om over 
dingen te oordelen en samen met andere kinderen te bespre-
ken. Ik ben al een paar jaar na elkaar naar het Jeugdfilmfestival 
geweest en deed er ook al mee aan de workshops. Ik vind het 
meestal mooie films die we te zien kregen. Natuurlijk is de ene film 
nog mooier dan de andere. Op dit moment is mijn lievelingsfilm De 
scheepsjongens van Bontekoe omdat het een spannende en avon-
turenfilm is. Het is ook een film met gevoelens. 

I would love to be a member of the children’s jury because I like 
criticizing and discussing things with other children. I have already 
visited the Youth Film festival a number of times and I have also 
taken part in some workshops. The festival films are usually quite 
beautiful, but of course some films are more beautiful than other 
films. At the moment my favourite film is De scheepsjongens van 
Bontekoe, an exciting, emotional adventure film.

Flo Gallé 1999 – Loppem

Ik zou graag in de jury zitten omdat ik heel veel van films hou en dat 
dit toch een speciale ervaring moet zijn. En wat ik super vind is om 
heel veel films te kunnen gaan bekijken. Ik ben vorig jaar enkele 
films gaan bekijken tijdens de week van het Jeugdfilmfestival te 
Brugge. Van het Huis Anubis ben ik toch een hele grote fan omdat 
het spannende films zijn.
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I would love to be a member of the children’s jury because I am very 
fond of films and because it must be a really special experience.  
I am looking forward to seeing a lot of films. Last year I attended a 
few film screenings at the Youth Film Festival in Bruges. I am a huge 
fan of the Anubis films. They are very exciting. 

Sim Degrande 1999 – Brugge

Ik wil graag in de jury zitten omdat ik graag films zie en omdat het 
me erg leuk lijkt en omdat ik al 4 keer naar het Jeugdfilmfestival 
ben geweest. Ik vond Inkheart de mooiste film omdat ik vond dat 
er zeer veel fantasie in de film zat en het goed was geacteerd en 
de speciale effecten waren zeer goed en ik vond ook bv. Karla’s 
wereld nog mooi. 

I would like to be a member of the children’s jury because I am fond 
of films. It seems really fun to be on the children’s jury of the Youth 
Film Festival, which I have already visited 4 times. Inkheart is the 
most beautiful film I have seen at the festival. It is a fantasy film with 
fantastic actors and special effects. I also liked Karla's World. 

Saarjan Defebere 1999 – Koolkerke

Ik houd erg veel van film. Daarom zou ik heel erg graag bij de 
kinderjury zijn voor het Jeugdfilmfestival. In 2008 en 2009 kwam 
ik al eens kijken naar een paar films tijdens het festival, maar 
toen was ik zelf nog te klein om mee te doen. Ik ben nogal een 
babbelkont dus geef ik ook graag mijn mening over wat ik in een 
film heb gezien.
Ik houd vooral van films met actie en met paarden. Ik ben benieuwd 
of de andere kandidaten ook zo staan te trappelen als ik om te 
mogen meedoen. Ik ben er alvast klaar voor.

I love films. Therefore I would like to be a member of the Youth Film 
Festival’s children’s jury. I attended a few film screenings at the 
2008 and 2009 festival editions, but I was still too young to be a 
member of the children’s jury. I am quite a chatterbox so I like giving 
my opinion on films. My favourite films are action films and films with 
horses. I wonder if the other children’s jury members are as impa-
tient as I am. I am ready for it.



Simon Loose  1998 – Torhout

Ik wil graag in de jury zitten omdat ik een filmliefhebber ben.
Ik zou dan ook heel graag de films beoordelen. De beste Europese 
kinderfilm vind ik Blinker en de Blixvaten. Het is een grappige film 
met actie in. En die combinatie bevalt mij wel.

I would like to be a member of the children’s jury because I am 
fond of films. I would love to criticize the festival films. My favourite 
European children’s film is Blinker en de Blixvaten, a funny action 
film.

Chelsea De Meyere 1998 – Assebroek

Ik wil meedoen omdat ik graag een jury ben en rechtvaardig ben.
Mijn lievelingsfilm is Annie en Matilda. Ik ben heel gemotiveerd en 
superblij dat ik geselecteerd ben.

I would like to be a member of the children’s jury because I am a 
righteous girl. My favourite films are Annie and Matilda. I’m very moti-
vated and superhappy that I am selected.

Silla Callewaert 1987 – Sint-Michiels 

Mijn naam is Silla en ik doe de begeleiding van de kinderjury in 
Brugge. Ik ben van opleiding leerkracht lager onderwijs, maar via 
mijn opleiding Sport- en Cultuurmanagement ben ik nu ook in de 
wondere wereld van het Jeugdfilmfestival terechtgekomen. Geef 
toe, een mooiere combinatie is moeilijk te vinden: ik kan mij een 
volledige week bezighouden met 9 tot 12-jarigen en ondertussen 
meedraaien op het festival. Eigenlijk is dit ook wat ik in mijn vrije 
tijd doe: kinderen entertainen, bezig zijn met jeugdwerk én oog 
hebben voor kinder- en jeugdliteratuur en –film. Ik moet je dus niet 
zeggen dat ik ongelooflijk naar deze festivalweek uitkijk!

My name is Silla and I am the children’s jury supervisor in Bruges. I am 
a primary school teacher and ended up as a supervisor at the Youth 
Film Festival through my degree in Sport and Culture Management. 
The combination of supervising a group of 9- to 12-year-old children 
and working at a film festival is fantastic. My hobbies are entertain-
ing children, youth work, reading children’s books and watching chil-
dren’s films. Needless to say that I am really looking forward to the 
Youth Film Festival.
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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 
2010 uit. De professionele jury kent een distributieprijs toe aan 
de winnende langspeelfilm in competitie. Deze film wordt aange-
kocht door Jekino Distributie. Daarnaast bekronen ze ook de beste 
kortfilm en de regisseur krijgt de prijs van de Provincie 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 chil-
dren’s jury in Bruges will select the best feature film and the best 
short film of 2010. The jury of professionals will present a distribution 
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 and 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.

 

Kijken door de ogen van personages. 
Ieder personage heeft een ander 
oogpunt, een andere omgeving,  
een andere sfeer.

Kijken in de ogen van personages. 
Een ander beeld als het licht is een 
ander gevoel bij het donker. Ieder zijn 
verhaal en zijn vrijheid. Alles kan.

Jeugd heeft de gave om oneindig ver 
te kijken zonder beperkingen, belem-
mering of vooroordeel. Eeuwige jeugd 
is mogelijk want elk verhaal kan tijd 
en brein foppen, wat is realiteit? 
Verhalen zijn levensnoodzakelijk.

Sas Van Wesemael 

Looking through the eyes of film 
characters. Each character has  
a dif ferent point of view, lives in  
a dif ferent environment and a  
dif ferent atmosphere.

Looking in the eyes of film characters. 
A different image in the sunshine, a 
dif ferent image in the dark. Everyone 
has his own story, everyone is free. 
Everything is possible.

Young people have the gift to look 
infinitely far without any restrictions, 
interference or prejudice. Eternal 
youth is possible as every story can 
play tricks with time and fool the 
brain. What is reality? Stories are 
indispensable.

Sas Van Wesemael



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

openingsfilm
Sunshine Barry en de discowormen 5+

 AvAnt-Première 

EEn film van Thomas Borch niElsEn uiT DEnEmarkEn • nl gEspr • 79 min • 2008

Het is niet makkelijk om Barry te zijn. Andere insecten in de achter-
tuin tonen wormen zoals Barry totaal geen respect. Zijn soort hoort 
immers onderaan de voedselketen. Barry’s vooruitzichten zijn een 
saai leven en een nog veel saaiere baan in een compostfabriek. 
Wanneer Barry een oude discoplaat vindt, verandert zijn leven 
helemaal. Vanaf het moment dat hij de beat van de muziek hoort, 
is hij verkocht. Barry weet meteen wat hem te doen staat: hij richt 
een discoband op en is vastbesloten een ster te worden, door de 
jaarlijkse talentenjacht te winnen. Een funky openingsfilm! 

openingfilm

Sunshine Barry & the Disco Worms / Disco ormene  
 Pre-Première  

a film By Thomas Borch niElsEn from DEnmark • DuTch spokEn • 79 min • 2008 

Being Barry is not easy. Other insects in the back garden do not 
show any respect for worms like Barry for his kind occupies the 
lowest position in the food chain. Barry’s prospects are not very 
bright: a boring life and an even much more boring job in a compost 
factory. Barry’s life changes completely when he comes across an 
old disco record. He is completely sold from the moment he hears 
the beat of the music. Barry knows what to do. He starts a disco 
band and is determined to become a star – by winning the annual 
talent scouting contest. A funky opening film! 

opEningsfilm En slotfilm
opEning and Closing film



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

slotfilm 
De indiaan 5+

 AvAnt-Première 

EEn film van inEkE houTman uiT nEDErlanD • nl gEspr • 90 min • 2009

De indiaan vertelt het verhaal van de achtjarige Koos die graag 
op zijn imposante, oer-Hollandse vader wil lijken. Eenvoudig is dat 
echter niet, aangezien hij is geadopteerd uit Peru en dus klein en 
donker is. Dan ziet hij voor de supermarkt een Peruaanse jongen 
die vreemde muziek staat te maken. Zo komt hij erachter dat ook 
hij van oorsprong een indiaan is. Vanaf dat moment doet hij er 
alles aan om, ondanks zijn Hollandse ouders, een waarachtige 
indiaan te zijn. Niet makkelijk om op je achtste midden in een iden-
titeitscrisis te belanden… Een hartverwarmende film.

closingfilm

The Indian / De indiaan 
 Pre-Première  

a film By inEkE houTman from ThE nEThErlanDs • DuTch spokEn • 90 min • 2009

The Indian tells the story of eight-year-old Koos who wants to be like 
his imposing, ultra-Dutch father. This is not easy, because Koos is 
adopted from Peru and is therefore small and dark-skinned. When 
he sees a Peruvian boy playing strange music in front of the super-
market, he realizes that he himself also has Indian blood running 
through his veins. From that moment, he does everything to be a 
real Indian, in spite of the fact that his parents are Dutch. It is not 
easy to go through an identity crisis when your are eight years old… 
A heartwarming film.



EuropEsE CompEtitiE 
van langspEElfilms 
EuropEan fEaturE films 
in CompEtition

Book of Masters  8+ 
EEn film van vaDim sokolovsky uiT ruslanD • nl onD • 101 min • 2009

De wereld is in gevaar. Een oude voorspelling staat op het punt uit 
te komen. De Gravin van Steen zal ontsnappen uit de toren om de 
wereld te veroveren met haar boze magie. Het lot van de wereld 
is toevallig in handen van Ivan, die vele uitdagingen zal moeten 
aangaan. Ivan kan de Gravin magische krachten geven die haar 
kunnen helpen om over de wereld te heersen, maar hij kan haar 
ook verslaan en zo zijn geliefde Katya redden. Ivan moet tijdens 
dit avontuur een heleboel gevaren het hoofd bieden. Hij ontmoet 
de traditionele personages uit Russische sprookjes: Baba Yaga, 
Meermin, Koshchei Bessmertnyi en vele anderen. 

Book of Masters / Kniga Masterov
a film By vaDim sokolovsky from russia • DuTch suBTiTlEs • 101 min • 2009

The world is in danger. An ancient prophecy is about to come true. 
The Stone Princess will break free from the tower to conquer the 
world with her evil magic. By coincidence, the fate of the world is 
in the hands of Ivan who will have to face many challenges. Ivan 
can give the Princess magic powers that can help her rule the world 
but he can also defeat her to save his sweetheart Katya. Many 
dangers await Ivan in his adventure. He gets to meet the traditional 
characters of Russian fairy tales – Baba Yaga, Mermaid, Koschey 
Bessmertny and many others.

Regie/DiRectoR: Vadim SokoloVSky // ScenaRio/ScReenplay: Vadim SokoloVSky, anna StarobinetS // FotogRaFie/Dop:  

archil akhVlediany // Montage/eDiting: ilya toropoV // Muziek/MuSic: yuri poteenko // caSt/caSt : mariya andreeVa, irina 

apekSimoVa, olga aroSeVa, liya akhedzhakoVa, ekaterina VilkoVa, Valentin gaft, Sergey garmaSh

 

ProDuctie/ProDuction 

WAlt DISnEy ComPAny, CIS 

mArInA JIgAloVA-ozKAn 

lottE PlAzA, noVInSKy blV. 8 

moSCoW, ruSSIA 

t: +7 495 646 9000 

F: +7 495 646 9001 

E : mArInA.JIgAloVA-ozKAn@DISnEy.Com 

VerkooP/sales 

WAlt DISnEy ComPAny, CIS 

AlExAnDrA HuntEr 

lottE PlAzA, noVInSKy blV. 8 

moSCoW, ruSSIA 

t: +7 495 646 9000 

F: +7 495 646 9001 

E : AlExAnDrA.HuntEr@DISnEy.Com

Unieke vertoningen / one-off screenings



De krokodillenbende  8+   

EEn film van chrisTian DiTTEr uiT DuiTslanD • nl onD • 97 min • 2009

Hannes wordt eindelijk lid van de stoere Krokodillenbende. Kai niet, 
want hij zit in een rolstoel. Maar hij kan meer dan iedereen denkt. 
Dat blijkt als de winkel van Hannes' moeder wordt beroofd. Kai 
heeft de boeven gezien en kan dus helpen. Op één voorwaarde: 
hij wil ook bij de club! De krokodillenbende brengt een avontuurlijk 
verhaal over dilemma's rond vriendschap, loyaliteit en vooroordelen. 
Gebaseerd op het boek van Max von der Grün.

The Crocodiles / Vorstadtkrokodile
a film By chrisTian DiTTEr from gErmany • DuTch suBTiTlEs • 97 min • 2009

Hannes finally becomes a member of the cool Crocodiles. Kai, on the 
other hand, does not as he sits in a wheelchair. But, when Hannes’s 
mother’s shop is robbed, it turns out that Kai can do more than every-
one thinks. He has seen the robbers and can help to solve the case. 
On one condition: He, too, wants to become a member of the club! 
The Crocodiles is an exciting story about dilemmas concerning friend-
ship, loyalty and prejudice. Based on the novel by Max von der Grün.

Regie/DiRectoR: chriStian ditter // ScenaRio/ScReenplay: chriStian ditter // FotogRaFie/Dop: chriStian rein  

Montage/eDiting: ueli chriSten // geluiD/SounD: peter Schumacher // Muziek/MuSic: heiko maile // caSt/caSt: 

nick romeo reimann, fabian halbig, leonie tepe, manuel Steitz, daVid hürten, JaVidan imani, robin Walter, nicolaS SchinSeck

ProDuctie/ProDuction 

WEStSIDE FIlmProDuKtIongmbH 

CHrIStIAn bECKEr 

moErSEr Str 170 

47803 KrEFElD, gErmAny 

t: +49 2151 6266620 

F: +49 2151 6266629 

E: InFo@WEStSIDE-FIlm.DE 

VerkooP/sales 

DElPHIS FIlmS InC. 

xIAoJuAn zHou 

225 roy St. EASt, SuItE 200, montrEAl,  

QC, CAnADA H2W 1m5  

t: +1- 1-514- 843-3355 Ext. 237  

F: +1- 514- 843 9574  

E: xIAo@DElPHISFIlmS.Com 

WWW.DElPHISFIlmS.Com

FestiVals 

rEnAtE zyllA 

E: ryzllA@ArCor.DE
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ProDuctie/ProDuction 

norDISK FIlm AS 

Po box 4884 nyDAlEn 

n-0422 oSlo, norWAy 

t: +47 21 54 47 00 

F: +47 21 54 47 10 

E: nFtV@norDISKFIlm.no 

WWW.SAlES.norDISKFIlm.Com 

VerkooP/sales 

truStnorDISK, FIlmbyEn 12 

DK-2650 HVIDoVrE, DEnmArK 

t : +45 3686 8788  

F : +45 3677 4448  

E : InFo@truStnorDISK.Com  

WWW.truStnorDISK.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 99 

E: PoSt@nFI.no 

WWW.nFI.no

Kwaaie Kurt   8+

EEn animaTiEfilm van rasmus a. sivErTsEn uiT noorwEgEn • nl onD • 74 min • 2008

Op een dag ontdekt Kurt dat vorkheftruckchauffeurs niet erg hoog 
op de maatschappelijke ladder staan. Zijn echtgenote is een ambi-
tieuze architecte, zijn buurman is arts. Zelfs Kurts eigen kinderen 
lijken niet gelukkig te zijn met het beroep van hun vader. Hoewel 
Kurt populair is bij zijn collega’s en houdt van zijn baan, neemt hij 
ontslag en begint hij de maatschappelijke ladder te beklimmen. 
Hij wilt dokter worden, hij wilt rijk worden en hij wilt belangrijk zijn. 
Een film vol hilarische scènes. Een aanrader voor wie de lachspieren 
wil losmaken…

Kurt turns evil / Kurt blir grusom
an animaTED film By rasmus a. sivErTsEn from norway• DuTch suBTiTlEs • 74 min • 2008 

One day Kurt discovers that society basically does not respect truck 
drivers very much. His wife is an ambitious architect. His neighbour 
is a medical doctor. Not even Kurt's own kids seem to be very happy 
about their father's occupation. Even if Kurt is popular among his 
colleagues and likes to drive a truck, he quits his job, and starts 
climbing the social ladder. He wants to become a doctor, he wants to 
get rich, and he wants to be somebody. A hilarious must-see film that 
tickles your funnybones.

Regie/DiRectoR: raSmuS a. SiVertSen // ScenaRio/ScReenplay: kartSen fullu, per Schreiner // aniMatie/aniMation:  

raSmuS a. SiVertSen // Montage/eDiting: raSmuS a. SiVertSen, thor SiVertSen // geluiD/SounD: tormod ringneS // Muziek/

MuSic: Stein-Johan grieg halVorSen, ketil Skei, eiVind andreaS Skeie // caSt/caSt: atle antonSen, kriStin Skogheim, akSel 

hennie, anderS bye, pernille SørenSen, Jon øigarden, pernille SørenSen, paul-ottar haga, fredrik Steen
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ProDuctie/ProDuction 

Ab SVEnSK FIlmInDuStrI  

grEtA gArbo’S Väg 13 

SE-169 36 StoCKHolm, SWEDEn 

t: +46 8 680 35 00 

F: +46 8 680 37 83  

E: JoHAn.mArDEll@SF.SE 

WWW.SFIntErnAtIonAl.SE 

VerkooP/sales 

Ab SVEnSK FIlmInDuStrI – IntErnAtIonAl SAlES  

SE-169 86, StoCKHolm, SWEDEn 

tElEPHonE: +46 8 680 37 98  

E: IntErnAtIonAl@SF.SE 

WWW.SFIntErnAtIonAl.SE 

FestiVals 

tHE SWEDISH FIlm InStItutE 

P.o. box 27126 

S-102 52 StoCKHolm, SWEDEn 

t: +46 8 665 1100 

F: +46 8 661 1820 

E: InFo@SFI.SE 

WWW.SFI.SE

LasseMaja: de kameleon slaat terug toe 8+ 
EEn film van hEnrik gEorgsson uiT ZwEDEn • nl onD • 97 min • 2008

LasseMaja’s Detectivebureau – de kameleon slaat terug toe 
speelt zich af tijdens een feest in het Zweedse dorp Valleby. Het 
is herfst en op het dorpsplein wordt de winnaar van de wedstrijd 

“populairste persoonlijkheid” bekendgemaakt. Onze detectives 
Lasse en Maja bevinden zich onder de aanwezigen op het plein. 
De politiecommissaris blijkt veruit de populairste persoonlijkheid 
te zijn, maar als zijn standbeeld wordt onthuld, slaat de feeststem-
ming om in afschuw. Op de plaats van het hoofd van de commis-
saris bevindt zich een schedel. Dit is het begin van een reeks 
mysterieuze gebeurtenissen in Valleby waarbij de commissaris 
vaak het doelwit is. Lasse en Maja gaan meteen aan de slag om 
de zaak op te lossen! 

LasseMaja: The Chameleon Strikes Back 
LasseMajas Detektivbyrå - Kameleontents hämnd
a film By hEnrik gEorgsson from swEDEn • DuTch suBTiTlEs • 97 min • 2008

LasseMaja’s Detective Agency - The Chameleon Strikes Back takes 
place during a festive time in the small town of Valleby, Sweden. It is 
autumn, and in the town square the winner of the contest for “most 
popular person” is about to be announced. Our detectives Lasse and 
Maja are among the people gathered in the square. The most popu-
lar person by far turns out to be the Chief of Police, but when a statue 
of him is unveiled, the joyous mood is immediately replaced by shock. 
Instead of the Chief’s head there is a skull in its place. This is the 
start of a series of mysterious events taking place in Valleby, often 
aimed at the Chief. Lasse and Maja immediately take on the case!

Regie/DiRectoR: henrik georgSSon // ScenaRio/ScReenplay: Sara heldt // FotogRaFie/Dop: aril Wretblad // Montage/ 

eDiting: petra ahlin // geluiD/SounD: Wille peterSSon berger, Jocke yttergren // Muziek/MuSic: niklaS franSSon, ulf tureSSon 

caSt/caSt : mathilda grahn, teodor runSiö, tomaS norStröm, Jacob erickSSon, anna bJörk



ProDuctie/ProDuction 

AStA FIlm APS 

lIVJægErgADE 23, 3 tH 

DK-2100 KoPEnHAgEn 

t: +45 3555 9366 

F: +45 3555 9327 

E: PH@AStAFIlm.DK 

VerkooP/sales 

DElPHIS FIlmS InC. 

xIAoJuAn zHou 

225 roy St. EASt, SuItE 200, montrEAl,  

QC, CAnADA H2W 1m5  

t: +1- 1-514- 843-3355 Ext. 237  

F: +1- 514- 843 9574  

E: xIAo@DElPHISFIlmS.Com 

WWW.DElPHISFIlmS.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

Max Pinlig 8+

EEn film van loTTE svEnDsEn uiT DEnEmarkEn • nl onD • 90 min • 2008

Moeders kunnen soms zo gênant doen! Max weet er alles van. 
Zijn ma zegt de raarste dingen op de raarste momenten. Zo wordt 
Ofelia natuurlijk nooit verliefd op hem. En de coolste jongen van 
de klas worden kan hij ook wel vergeten. Nu maar hopen dat het 
nieuwe jaar een succes wordt. Film vol herkenbare, grappige 
momenten, gebaseerd op de succesvolle Deense tv-serie.

Max Embarrassing / Max pinlig 
a film By loTTE svEnDsEn from DEnmark • DuTch suBTiTlEs • 90 min • 2008

Sometimes mothers can be so embarrassing! Max knows every-
thing about it. His mother says the strangest things at the strangest 
moments. If things go on like this, Ofelia will never fall in love with 
him, and he can forget about becoming the coolest boy of his class. 
Hopefully, the new year will turn out to be more successful. A film full 
of familiar situations, based on a popular Danish television series.

Regie/DiRectoR: lotte SVendSen // ScenaRio/ScReenplay: tommy bredSted, mette horn, lotte SVendSen // FotogRaFie/Dop: 

larS Skree // Montage/eDiting: camilla ebling // Muziek/MuSic: JenS brygmann // caSt/caSt: Samuel heller-Seiffert, mette 

horn, ophelia erikSen, larS bom, anna agafia SVideniouk egholm, louiSe mieritz, faySal mobahriz, raSmuS bJerg
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ProDuctie/ProDuction 

zEro FICtIon FIlm gmbH 

SoPHIEnStr. 16 

D-10178 bErlIn, gErmAny 

t: +49 30 2404 785 70 

F: +49 30 2404 785 77 

E: oFFICE@zEroFICtIon.Eu 

WWW.zEroFICtIon.Eu 

VerkooP/sales & FestiVals 

HIgH PoInt mEDIA grouP 

SuItE 16, DEAnE HouSE StuDIoS 

grEEnWooD PlACE 

lonDon nW5 1lb, uK 

t: +44 (0)20 7424 6870 

F: +44 (0)20 7485 3281 

E: InFo@HIgHPoIntFIlmS.Co.uK 

WWW.HIgHPoIntFIlmS.Co.uK

De race  8+

EEn film van anDré f. nEBE uiT iErlanD/DuiTslanD • nl onD • 90 min • 2009

Mary (11) is niet zoals andere meisjes; ze droomt ervan autoracer  
te worden. Als er een race in het dorp is, moet ze gewoon meedoen! 
Met haar beste vriend Tom probeert ze de winnende gocart te 
bouwen. Maar opeens moet hij weg, is haar moeder het boerenleven 
zat en weigert haar vader haar te helpen. Alles lijkt te mislukken, 
totdat haar pa een geheim uit zijn jeugd verklapt.

The Race 
a film By anDré f. nEBE from irElanD/gErmany • DuTch suBTiTlEs • 90 min • 2009

Eleven-year-old Mary is not like other girls; she dreams about becom-
ing a car racer. When a car race is organised in the village, she 
simply has to take part! Together with her best friend Tom she tries 
to construct the winning go-kart. But suddenly Tom has to leave, 
her mother is tired of farm life and her father refuses to help her. 
Everything seems to go wrong, until her dad tells her a secret from 
his childhood.

Regie/DiRectoR: andré f. nebe // ScenaRio/ScReenplay: roWan o' neill // FotogRaFie/Dop: dirk morgenStern  

Montage/eDiting: diana karSten, dirk SchWarz // caSt/caSt: colm meaney, SuSan lynch, niamh mcgirr, Jonathan maSon



ProDuctie/ProDuction & FestiVals 

lunAPArK/ tVP SA – FIlm AgEnCy 

17, J.P. WoronICzA Str 

00-999 WArSAW, PolAnD 

t: +48 22 547 8167 

F: +48 22 547 4225 

E: FEStIVAlS@tVP.Pl 

VerkooP/sales 

lunAPArK/ tVP SA  

17, J.P. WoronICzA Str 

00-999 WArSAW, PolAnD 

t: +48 22 547 6139 

F: +48 22 547 7583 

E: SAlES@tVP.Pl

De toverboom 8+ 
EEn film van anDrZEj malEsZka uiT polEn • nl onD • 90 min • 2009

Drie kinderen ontdekken een magische, rode stoel die je wensen 
vervult als je erop zit. Per ongeluk wenst een nare tante hun 
ouders weg. In een spannend avontuur vol magische belevenissen 
proberen de kinderen hun vader en moeder terug te krijgen. De 
gelijknamige tv-serie won een Emmy Award. Een magisch verhaal 
waarin Kuki, Toschka en Filip wilde avonturen beleven.

The Magic Tree / Magiczne drzewo 
a film By anDrZEj malEsZka from polanD • DuTch suBTiTlEs • 90 min • 2009

Three children discover a magic, red chair that fulfils all your wishes 
when you sit on it. Accidentally, an evil aunt wishes away the chil-
dren’s parents. This is the start of an exciting adventure full of magic 
in which the children try to get their mother and father back. The 
television series of the same name has won an Emmy Award. A 
magic story in which Kuki, Toschka and Filip have the most exciting 
adventures.

Regie/DiRectoR: andrzeJ maleSzka // ScenaRio/ScReenplay: andrzeJ maleSzka // FotogRaFie/Dop: mikołaJ łebkoWSki 

Montage/eDiting: bartłomieJ karczyńSki // geluiD/SounD: mariuSz bielecki, bartek putkieWicz // Muziek/MuSic: krzeSimir 

dȩbSki // caSt/caSt: agnieSzka grochoWSka, andrzeJ chyra, hanna ŚleSzyńSka, macieJ Wierzbicki, adam Szczegota, filip 

fabiS, maJa tomaWSka, Joanna ziȩtarSka
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ProDuctie/ProDuction 

CommE DES CInémAS 

10 VIllA lAugIEr 

75017 PArIS, FrAnCE 

t : +33 1 44 29 74 00 

F : +33 1 44 29 74 01 

VerkooP/sales & FestiVals 

FIlmS DIStrIbutIon 

mArtIn CArAux 

34 ruE Du louVrE 

75001 PArIS, FrAnCE 

t: +33 1 53 10 33 99 

F: +33 1 53 10 33 99 

E: InFo@FIlmSDIStrIbutIonS.Com 

WWW.FIlmSDIStrIbutIon.Com

Yuki & Nina  8+

EEn film van hippolyTE girarDoT En noBuhiro suwa uiT frankrijk/japan 

nl onD • 92 min • 2009

De 9-jarige Yuki verneemt dat haar ouders gaan scheiden. Yuki’s 
vader is Fransman, haar moeder is Japanse. Ze moet met haar 
moeder mee naar Japan en moet alles achterlaten in Parijs, ook 
haar beste vriendin Nina. Samen smeden ze allerlei snode plannen 
opdat Yuki’s ouders zich weer zouden verzoenen. Uiteindelijk lijkt 
weglopen de enige optie en het woud hun nieuwe bestemming.

Yuki & Nina
a film By hippolyTE girarDoT anD noBuhiro suwa from francE/japan 

DuTch suBTiTlEs 92 min • 2009

Yuki, 9 years old, learns that her parents are separating. Yuki’s father 
is French, her mother is Japanese. She has to follow her mother to 
Japan and leave everything in Paris, including her best friend, Nina. 
Together they invent plots designed to cause the reconciliation of 
Yuki’s parents. Finally, running away seems to be the only option, and 
the forest their new destination.

Regie/DiRectoR: hippolyte girardot & nobuhiro SuWa // ScenaRio/ScReenplay: hippolyte girardot & nobuhiro SuWa 

 FotogRaFie/Dop: JoSée deShaleS // Montage/eDiting: hiSako SuWa & laurence briaud // geluiD/SounD: dominique lacour, 

raphaël girardot, oliVier dô huu, takeShi ogaWa // Muziek/MuSic: foreign office, lily margot & doc mateo // caSt/caSt: 

noë Sampy, arielle moutel, tSuyu, hippolyte girardot, marilyne canto



ProDuctie/ProDuction 

ACnE FIlm Ab 

lIllA nygAtAn 23 

SE-111 28 StoCKHolm, SWEDEn 

t: +46 8 555 799 00  

E: InFo@ACnEFIlm.Com 

WWW.ACnEFIlm.Com 

VerkooP/sales 

DElPHIS FIlmS InC. 

xIAoJuAn zHou 

225 roy St. EASt, SuItE 200, montrEAl,  

QC, CAnADA H2W 1m5  

t: +1- 1-514- 843-3355 Ext. 237  

F: +1- 514- 843 9574  

E: xIAo@DElPHISFIlmS.Com 

WWW.DElPHISFIlmS.Com 

FestiVals 

tHE SWEDISH FIlm InStItutE 

P.o. box 27126 

S-102 52 StoCKHolm, SWEDEn 

t: +46 8 665 1100 

F: +46 8 661 1820 

E: InFo@SFI.SE 

WWW.SFI.SE

Flickan 9+

EEn film van frEDErik EDfElDT uiT ZwEDEn • nl onD • 95 min • 2009

In een verlaten huis op het platteland zet een tienjarig meisje haar 
eerste stappen naar volwassenheid. Het meisje moet de zomer 
doorbrengen met haar vrijgevochten tante als haar ouders naar 
Afrika reizen om mee te werken aan een ontwikkelingsproject. 
Maar de tante is niet betrouwbaar en als ze met een man op zeilva-
kantie vertrekt, beslist het meisje om voor zichzelf te zorgen.
Dit is het begin van een tragikomisch avontuur waarbij het meisje 
vele beproevingen moet ondergaan. Via haar buren en toeval-
lige bezoekers maakt ze kennis met een absurde en ongevoelige 
wereld van volwassenen. Ze verliest het contact met de werkelijk-
heid, raakt steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld, maar 
vindt in zekere zin toch troost in haar eigen wereld van boeken, 
dromen, foto’s en experimenten.

The Girl / Flickan 
a film By frEDErik EDfElDT from swEDEn • DuTch suBTiTlEs • 95 min • 2009

In a lonely house on the countryside a ten-year-old girl takes her 
first steps from childhood into the world of grown-ups. The girl has 
to spend her summer with her bohemian aunt when her parents go 
to Africa to work with an aid project. But the aunt is not reliable and 
when she goes off sailing with a man she has met, the girl decides 
to take care of herself. 
A tragic and humorous journey starts, a journey that will put the 
girl through many tests. Through her neighbours and occasional 
visitors to the house, she meets an absurd and insensitive grown-
up world. Losing contact with reality, she becomes more and more 
withdrawn from the outside world, yet manages to find some relief 
in her own world of books, dreams, pictures and experiments.  

Regie/DiRectoR: fredrik edfeldt // ScenaRio/ScReenplay: karin arrheniuS // FotogRaFie/Dop: hoyte Van hoytema 

Montage/eDiting: bernhard Winkler // geluiD/SounD: henric anderSSon, magnuS bergentz // Muziek/MuSic: mad 

planet, dan berridge // caSt/caSt: blanca engStröm, Shanti rooney, annika hallin, toVa magnuSSon norling, leif 

andrée, ia langhammar 
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ProDuctie/ProDuction 

royAl Pony FIlm 

HolzStrASSE 30 

80469 münCHEn, gErmAny 

t: +49 89 21 26 95 67 

F: +49 89 21 26 95 74 

E: InFo@royAlPonyFIlm.Com 

WWW.royAlPonyFIlm.Com 

VerkooP/sales 

tHE mAtCH FACtory gmbH 

bAltHASArStrASSE 79-81 

50670 ColognE, gErmAny 

t: +49 221 53 97 09-0 

F: +49 221 53 97 09-10 

E: InFo@mAtCHFACtory.DE 

WWW.tHE-mAtCH-FACtory.Com

Oost West, thuis best? 9+

EEn film van nEElE lEana vollmar uiT DuiTslanD • nl onD • 98 min • 2008

Duitsland tijdens de jaren ’60. Eindelijk kan in het Westen een tijd 
van vrede beginnen. Kon de moeder van Ute, Wasa en Flori het 
verleden nou maar van zich afschudden. Ze heeft heimwee naar 
Oost-Duitsland en staat wantrouwig tegenover het staakt-het-
vuren, maar het zijn vooral de minaressen van haar echtgenoot 
Dieter die haar zorgen baren. Als hun woonkamer meer en meer 
begint te lijken op een oorlogsgebied, beslissen haar kinderen om 
het heft in handen te nemen. Een tragikomedie over een dysfunc-
tioneel gezin waar de zusjes de plak zwaaien.

Peaceful Times / Friedliche Zeiten
a film By nEElE lEana vollmar from gErmany • DuTch suBTiTlEs • 98 min • 2008

Germany in the 1960s: Peaceful times in the West can start at last, if 
only Ute’s, Wasa’s and Flori’s mother could manage to shake off the 
past. She is homesick for East Germany, mistrustful of the cease fire, 
and most of all, distraught about her husband Dieter’s other women. 
As their living room begins to look more like a war zone, her children 
decide to take matters in their own hands. A tragicomedy about a 
dysfunctional family where the children are in charge.

Regie/DiRectoR: neele leana Vollmar // ScenaRio/ScReenplay: ruth thoma // FotogRaFie/Dop: paScal Schmit  

Montage/eDiting: florian drechSler // Muziek/MuSic: oliVer thiede // caSt/caSt: katharina Schubert,  

oliVer StokoWSki, nina monka, leonie brill, tamino Wecker, axel prahl



EuropEsE CompEtitiE 
van Kortfilms 
EuropEan short films 
in CompEtition

Ceci n’est pas une mouche  
EEn animaTiEfilm van carlos fraiha uiT hET vErEnigD koninkrijk/BraZilië

ZonDEr Dialoog • 2 min • 2008

Een verhaal over een man in een kunstgalerij, een geschilderde 
vlieg die gedachtespelletjes met hem lijkt te spelen en een boze 
veiligheidscamera.

This is not a Fly
an animaTED film By carlos fraiha from ThE uniTED kingDom/BraZil 

no DialoguE • 2 min • 2008

A story about a man in an art gallery, a painted fly that seems to be 
playing mind games on him and an angry security camera. 

Regie/DiRectoR: carloS fraiha // ScenaRio/ScReenplay: carloS fraiha // aniMatie/aniMation: carloS fraiha 

Montage/eDiting: carloS fraiha // geluiD/SounD: carloS fraiha // Muziek/MuSic: moritz Schmittat

Voice-oVeR: tom hebdon

Circus Ernesto 
EEn animaTiEfilm van willEm pirquin uiT BElgië • ZonDEr Dialoog • 6 min • 2009

Een oude circusdirecteur heeft autopech in een wei. Hij voert z’n 
show op voor de enige toeschouwer. Omdat reactie uitblijft, trekt 
hij alle registers open.

Circus Ernesto
an animaTED film By willEm pirquin from BElgium • no DialoguE • 6 min • 2009

An old circus manager has car trouble in a meadow. He performs 
his act for one single spectator. Receiving no reaction to his act, he 
pulls out all the stops.

Regie/DiRectoR: Willem pirquin // ScenaRio/ScReenplay: Willem pirquin // aniMatie/aniMation: Willem pirquin 

Muziek/MuSic: tim JanSSen // SteM: triStan VerSteVen

ProDuctie/ProDuction  

& Distributie/Distribution 

CArloS FrAIHA 

11 HollAm HouSE  

DEnmArK roAD 

n8 0lS lonDon, uK 

t : +41 41 228 75 84 

F : +41 41 410 80 84 

E : CArloSFrAIHA@gmAIl.Com

ProDuctie/ProDuction 

& Distributie/Distribution 

WIllEm PIrQuIn  

brAFFortlAAn 13  

3090 oVErIJSE, bElgIum 

t: +32 (0)484 93 68 87 

E: WIllEm@WIllEmPIrQuIn.bE 

WWW.WIllEmPIrQuIn.bE
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Hamerhaai 
EEn film van sam Donovan uiT hET vErEnigD koninkrijk • nl onD • 12 min • 2008 

De moeder van Boris werkt in een aquarium. Dit is haast te mooi 
om waar te zijn voor Boris die dol is op haaien. Voor zijn verjaardag 
overtuigt Boris zijn gescheiden ouders om een uitstapje te maken 
naar zee waar onlangs een haai werd gesignaleerd.

Hammerhead
a film By sam Donovan from ThE uniTED kingDom • DuTch suBTiTlEs • 12 min • 2008 

To have his mother work in an aquarium is like a dream come true for 
Boris, who is a great fan of sharks. For his birthday, Boris convinces 
his separated parents to take a trip with him to the coast, where a 
shark has recently been sighted.

Regie/DiRectoR: Sam donoVan // ScenaRio/ScReenplay: andreW yerlet t // FotogRaFie/photogRaphy: fabian 

Wagner // Montage/eDiting: alaStair reid // Muziek/MuSic: tara creme // caSt: antonia campbell-hugheS, paula 

JenningS, danny cunninghan, rielly neWbold

De uren 
EEn animaTiEfilm van johan hagElBäck uiT ZwEDEn • nl onD • 7 min • 2008

De grote wijzer en de uren ontmoeten elkaar de hele ‘tijd’ en je 
weet nooit wat er kan gebeuren.

The Hours / Timmarna
an animaTED film By johan hagElBäck from swEDEn • DuTch suBTiTlEs • 7 min • 2008

The minute hand and the hours meet all the ‘time’ and you never 
know what can happen.

Regie/DiRectoR: Johan hagelbäck // ScenaRio/ScReenplay: Johan hagelbäck // aniMatie/aniMation: Johan hagelbäck 

ProDuctie/ProDuction 

& Distributie/Distribution 

gAmbIt ProDuCtIonS ltD 

8 tHormEAD roAD, bAIlDon, SHIPlEy 

WESt-yorKSHIrE, uK 

t: +44 7804 268419 

E: PrAKASHPAtEl3@gmAIl.Com

FestiVals 

t: +44 7815 054631 

E : SAmDononVAnFIlm@googlEmAIl.Com

ProDuctie/ProDuction 

HAgElbäCK tECKnAD FIlm Ab 

SnårVInDEVägEn 247 

S-165 74 HäSSElby, SWEDEn 

t: +46 8739 2010 

F: +46 8739 2010 

E: JoHAn.HAgElbACK@tElIA.Com 

FestiVals 

tHE SWEDISH FIlm InStItutE 

P.o. box 27126, S-102 52  

StoCKHolm, SWEDEn 

t: +46 8 665 1100 // F: +46 8 661 1820 

E: InFo@SFI.SE // WWW.SFI.SE



Formic
EEn film van roman kälin En florian wiTTmann uiT DuiTslanD • ZonDEr Dialoog 

4 min • 2009

Een film over skateboarden, Dennis Gläser en een mier, of hoe een 
skater het micro-universum beïnvloedt. De mier neemt wraak. 

Formic
a film By roman kälin En florian wiTTmann from gErmany • no DialoguE • 4 min • 2009

A skateboardmovie about Dennis Gläser and an ant, or how a skate-
boarder influences the micro universe. The ant takes revenge. 

Regie/DiRectoR: roman kälin & florian Wittmann // ScenaRio/ScReenplay: roman kälin & florian Wittmann // FotogRaFie/

Dop: Jan bormann // Montage/eDiting: roman kälin & florian Wittmann // geluiD/SounD: philip Von during // Muziek/

MuSic: Sound taxi, Joe beatS // caSt: denniS gläSer

Wasdag  
EEn film van simon nEal uiT hET vErEnigD koninkrijk • nl onD • 10 min • 2009

Kyle is 11 en heeft een beschamend probleem. In plaats van te 
helpen, maakt zijn moeder het hem nog moeilijker. Als ze zijn leraar 
een briefje schrijft met de onverbloemde waarheid, spijbelt Kyle 
en gaat hij op zoek naar een oplossing.

Washdays
a film By simon nEal from ThE uniTED kingDom • DuTch suBTiTlEs • 10 min • 2009

Kyle is 11 and he has an embarrassing problem. His mum doesn’t 
help, in fact she makes things worse. When she writes a note to his 
teacher stating the unvarnished truth, he bunks off school and goes 
in search of his own solution.

Regie/DiRectoR: Simon neal // ScenaRio/ScReenplay: graham leSter george // FotogRaFie/Dop: nic morriS bSc // Montage/ 

eDiting: SteVe ackroyd // geluiD/SounD: ben leeVeS // Muziek/MuSic: mum // caSt: kieran dooner, caryS leWiS

ProDuctie/ProDuction  

& Distributie/Distribution 

FIlmAKADEmIE bADEn-WürttEmbErg 

ElSA KrEmSEr (ProDuCEr) 

EVA StEEgmAyEr (DIStrIbutor) 

AKADEmIEHoF 10 

71638 luDWIgSburg, gErmAny 

t: + 49 7141 969 103 

F: + 49 7141 969 55 103 

E: FEStIVAlS@FIlmAKADEmIE.DE

ProDuctie/ProDuction  

& Distributie/Distribution 

DEEPly VAlE FIlmS 

DAn ClElAnD (ProDuCEr) 

SImon nEAl (DIStrIbutor) 

56 lAnCAStEr roAD 

lonDon W11 1Qr, uK 

t: +44 7789 54743 

E: DAn.ClElAnD@mAC.Com 

E: SImon@AnotHErFIlmComPAny.Com
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De wasmachine    
EEn animaTiEfilm van winfriED BEllman uiT DuiTslanD • ZonDEr Dialoog • 6 min • 2008

Twee hamsters zijn op zoek naar het enige echte draaiende rad.

The New Washing Machine / Die Neue Washmaschine 
an animaTED film By winfriED BEllman from gErmany • no DialoguE • 6 min • 2008

Two hamsters are looking for the one and only running wheel.

Regie/DiRectoR: Winfried bellmann // ScenaRio/ScReenplay: Winfried bellmann // FotogRaFie/Dop: Winfried bellmann 

Montage/eDiting: Winfried bellmann // geluiD/SounD: Winfried bellmann & doreen SchWeikoWSki // Muziek/MuSic: 

alexander röder

Erwtenstoemp    
EEn film van Elisa klEmEnT uiT DuiTslanD • nl onD • 9 min • 2008

Wat zou jij doen als je je bord moet leegeten, maar je hebt helemaal 
geen honger meer? Toni vindt een oplossing.

Mash Go Spash / Brei Brumm Brumm
a film By Elisa klEmEnT from gErmany • DuTch suBTiTlEs • 9 min • 2008 

What would you do if you have to finish your meal, but you are not 
hungry anymore? Toni finds a way.

Regie/DiRectoR: eliSa klement // ScenaRio/ScReenplay: bäarbel klement, eliSa klement // FotogRaFie/Dop: JuriJ adrian 

Montage/eDiting: chriStian poStl // geluiD/SounD: SVen JenSen-brakelmann // Muziek/MuSic: carSten Schmelzer 

caSt: almuth lohan, nora JenSen

ProDuctie/ProDuction  

& Distributie/Distribution 

DorEEn SCHWEIKoWSKI 

WInFrIED bEllmAnn 

lIEbKnECHtStrASSE 48 

99086 ErFurt, gErmAny 

t: +49 179 4329 141 

E: ISCHWEIKoWSKI@yAHoo.bE 

E: WInnI.DD@gmx.DE

ProDuctie/ProDuction  

& Distributie/Distribution  

ElISA KlEmEnt 

CzArnIKAuEr Str.19 

10439 bErlIn, gErmAny 

t : +49 3020291375 

E: ElISA.KlEmEnt@gmx.DE



Anna Lovenstein    
EEn film van paulinE BurEau uiT frankrijk • ZonDEr Dialoog • 9 min • 2009

Een achtjarig meisje. Een opeenvolging van rituelen. Mijlenver van 
elkaar verwijderd. Een jongen slaat haar gade.

Anna Lovenstein 
a film By paulinE BurEau from francE • no DialoguE • 9 min • 2009

An eight-year-old girl. A succession of rituals. A world apart. A boy is 
watching her.

Regie/DiRectoR: pauline bureau // ScenaRio/ScReenplay: pauline bureau // FotogRaFie/Dop: Jean paul agoStini 

Montage/eDiting: mathieu decarli // geluiD/SounD: martin de torcy // caSt: zoe kraWczyk, raphael nataf

Gap    
EEn film van krisTina groZEva uiT BulgarijE • nl onD • 4 min • 2008

Een groepje woedende jochies slaat een klein kind met een 
donkere huidskleur in elkaar. Wie zal er winnen? De woede of het 
gezond verstand?

Gap / Zev
a film By krisTina groZEva from BulgarijE • DuTch suBTiTlEs • 4 min • 2008

A crowd of furious kids are beating a small swarthy child. Who is 
going to win? The rage or the common sense?

Regie/DiRectoR: kriStina grozeVa // ScenaRio/ScReenplay: kriStina grozeVa // FotogRaFie/photogRaphy: 

VaSSilena goranoVa // Montage/eDiting: kriStina grozeVa // geluiD/SounD: neno nenoV, iVo natzeV // Muziek/

MuSic: VaSSil SpaSSoV // caSt: yanko yankoV, mitko kocheV, trayan, lubco, boyko, emo, ico, rado, metodi

ProDuctie/ProDuction 

& Distributie/Distribution 

VuDEFACE ProDuCtIon 

FrAnçoIS PIErrE ClAVEl 

35 ruE DES rIgollES 

75020 PArIS, FrAnCE 

t : +33 1 46364073 

E : VuDEFACE@gmAIl.Com 

WWW.VuDEFACE.Com

ProDuctie/ProDuction 

& Distributie/Distribution 

EllIE gEnoVA, 

mAnAgEr CommunICAtIon DEPArtmEnt 

nAtIonAl ACADEmy For tHEAtrE & FIlm ArtS 

(nAtFA) “KruStyo SArAFoV” 

108 A rAKoVSKy StrEEt 

1000 SoFIA, bulgArIA 

t : +359 2 9231 231 

F : +359 2 989 7389  

E : nAtFIz@bItEx.Com 

HttP://nAtFIz.bg



KlEutErprogramma
programmE for young 
ChildrEn

Kleine pinguïn 3+

 uniEkE vErToning  EEn rEEks animaTiEfilms uiT frankrijk/ZwiTsErlanD/noorwEgEn/

iTalië, TEr plEkkE ingEsprokEn • 36 min • 1975-2000

Charmante en heerlijk mooi geanimeerde filmpjes. We gaan op 
stap met:

Distributie/Distribution 

lES FIlmS Du PréAu 

14 ruE DES tAIllAnDIErS 

75011 PArIS, FrAnCE 

t: +33 1 47 00 16 50 

F: +33 1 47 00 16 51 

E: lES-FIlmS-Du-PrEAu@WAnADoo.Fr 

WWW.lESFIlmSDuPrEAu.Com

Drie kleine katjes 
een FilM Van guy DeliSle uit FRankRijk, 2 Min, 1993

Drie kleine katjes… een rieten 
hoed… een vloermat… slaap-
wandelaar… etc

De kleine pinguïn die een ijsje wil 
een F ilM Van SaMuel en FRéDéRic guill auMe uit 

zwitSeRlanD, 10 Min, 1998

’s Nachts heeft een kleine 
pinguïn een vreemde droom. 
Hij gaat op zoek naar het ijsje 
uit zijn dromen.

De slakken
een FilM Van pjotR Sapegin uit nooRwegen, 6 Min, 1999

Een typisch verhaal van een 
slakken familie.

vogels in een kooi kunnen 
niet vliegen
een FilM Van luiS BRiceno uit FRankRijk, 3 Min 30, 2000

Kunnen vogels in een kooi  
vliegen? Blijkbaar niet….

De kameleonkat
een FilM Van giSèle en eRneSt anSoRge uit 

zwitSeRlanD/italië, 12 Min, 1975

De kat van Hansi is een 
vreemd dier: op de fluittonen 
van Hansi kan hij zich trans-
formeren in andere dieren.

Alice
een FilM Van nicolaS BellangeR uit FRankRijk, 3 Min, 1995

De wereld van de allerkleinsten 
in een muzikale komedie.

Little Penguin / Le petit manchot
 onE-off scrEEning  a sEriEs of carToons from francE/swiTZErlanD/norway/iTaly 

livE DuBBing • 36 min • 1975-2000

A series of delightful, wonderful cartoons. We are proud to introduce:

three little kittens / trois petits chats
a FilM By guy DeliSle FRoM FRance, 2 Min, 1993

Three little kittens… a wicker hat… 
a floor mat… a sleepwalker… etc

little penguin wants an ice cream / le 
petit manchot qui voulait une glace Sniler
a FilM By SaMuel anD FRéDéRic guillauMe FRoM 

SwitzeRlanD, 10 Min, 1998

A little penguin has a strange 
dream. He starts searching for 
the ice cream he dreamt about.

the Snails / Sniller
a FilM By pjotR Sapegin FRoM noRway, 6 Min, 1999

A typical story about a snail 
family.

caged Birds can not Fly / les oiseaux 
en cage ne peuvent pas voler
a FilM By luiS BRiceno FRoM FRance,3 Min 30, 2000

Can birds in a cage fly? 
Apparently not….

the chameleon cat / le chat caméléon
a FilM By giSèle anD eRneSt anSoRge FRoM 

SwitzeRlanD/italy, 12 Min, 1975

Hansi’s cat is a strange animal: 
When Hansi whistles, it is trans-
formed into other animals.

alice / alice
a FilM By nicolaS BellangeR FRoM FRance, 3 Min, 1995

A musical comedy about the 
world of toddlers.
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Sneeuwspot 3+

DE snEEuwman, EEn animaTiEfilm van DianE jackson uiT vErEnigD koninkrijk 

ZonDEr Dialoog • 35 min • 1982

De Sneeuwman vertelt het magische verhaal van de vriendschap 
tussen James, een klein jongetje, en een sneeuwman. Stel je voor 
dat je ontwaakt en ziet dat alles vol sneeuw ligt. Je maakt een 
sneeuwman en wanneer je de volgende nacht wilt checken hoe je 
sneeuwman het stelt, merk je dat hij tot leven gekomen is... Die 
ontdekking is het begin van een mooie vriendschap en een nacht 
vol heerlijke avonturen. 
De Sneeuwman is een eenvoudig verhaal tot leven gebracht in 
betoverende pasteltinten en begeleid door prachtige muziek. De 
film voert je mee door de wonderlijke wereld van een winternacht 
vol sneeuwvlokjes...
Voorafgegaan door de kortfilm: Spot & Splodge Unieke vertoning
EEn animaTiEfilm van loTTE & uZi gEffEnBlaD uiT ZwEDEn, TEr plEkkE ingEsprokEn,  

8 min, 2009 

Snowspot 
ThE snowman, an animaTED film By DianE jackson from ThE uniTED kingDom 

no DialoguE • 35 min • 1982

The Snowman tells the magic story of the friendship between James, 
a little boy, and a snowman. Imagine waking up to discover that the 
world around you is white with snow. You make a snowman and when 
you want to check how your snowman is doing the following night, 
you notice that he has come alive…That discovery is the beginning of 
a beautiful friendship and a night full of wonderful adventures.
The Snowman is a simple story brought to life with magnificent pastel 
shades and a beautiful soundtrack. The film takes you on a journey 
through the wonderful world of a winter’s night full of snowflakes…
Preceded by the short film Spot & Splodge in Snowstorm / Prick 
och Fläck snöar in One-off screening
an animaTED film By loTTE & uZi gEffEnBlaD from swEDEn, DuBBED, 8 min, 2009

the snowman

Distributie/Distribution 
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WWW.SFI.SE



Pettson & Findus: vergetelingetjes 4+

EEn animaTiEfilm van jorgEn lErDam uiT ZwEDEn • nl gEspr • 70 min • 2008

Alweer de vierde animatiefilm over de eigenwijze kat Findus en 
zijn vriendelijke baasje Pettson. Die is plotseling de kluts kwijt, hij 
weet zich niets meer te herinneren! Findus doet zijn best om het 
geheugen van Pettson op te frissen. Hij vertelt hem over allerlei 
avonturen die ze samen hebben beleefd. Naar de prentenboeken 
van Sven Nordqvist.

Pettson & Findus: Forget-Abilities 
Pettson & Findus: Glömligheter
an animaTED film By jorgEn lErDam from swEDEn • DuTch spokEn • 70 min • 2008

This is the fourth animated film about Findus, the cheeky cat, and his 
friendly owner Pettson. Pettson is in a flurry. He can not remember 
a single thing! Findus tries to freshen up Pettson’s memory. He tells 
him about all kinds of adventures they went through. Based on the 
books by Sven Nordqvist.

Kleine rovers 5+

EEn film van armanDs ZvirBulis uiT lETlanD/oosTEnrijk • TEr plEkkE ingEsprokEn

80 min • 2009

Iedereen denkt er wel eens aan om de bank te beroven, maar 
Robby (5) en Louise (7) doen het ook echt. Het gestolen geld is 
voor hun ouders, om de hypotheek te betalen. De overval zelf is 
niet zo moeilijk, het ontsnappen aan de corrupte bankiers blijkt 
een heel avontuur. Gelukkig is opa er om ze te helpen. Grappige 
misdaadfilm voor jonge kinderen.

Little Robbers / Mazie Laupitaji
a film By armanDs ZvirBulis from laTvia/ausTria • livE DuBBing • 80 min • 2009

Surely it will occur to everyone to rob a bank, but Robby (5) and 
Louise (7) acually do it. They give the stolen money to their parents 
so that they will be able to pay the mortgage. The robbery goes well, 
but escaping the corrupt bankers is a different kettle of fish. Luckily, 
grandfather is there to help them. A funny crime film for young 
children.

ProDuctie/ProDuction  

& FestiVals

StuDIo F.o.r.m.A.

lACPlESA IElA 36 4A

1011 rIgA, lAtVIA
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Mia en de Migou 6+

EEn animaTiEfilm van jacquEs-rémy girErD uiT frankrijk, 

TEr plEkkE ingEsprokEn • 88 min • 2008

Mia is een meisje van tien jaar. Opgeschrikt door een slecht voor-
gevoel beslist ze haar geboortestad in Latijns-Amerika te verlaten 
en op zoek te gaan naar haar vader. Deze werkt op een gigantische 
bouwwerf waar men een groot stuk van het tropische woud aan 
het ombouwen is tot een luxueus hotel. De tocht duurt lang en is 
gevaarlijk. Ze moet immers over een hele hoge berg omringd door 
een mysterieus bos...en in dat mysterieuze bos zitten mysterieuze 
wezens...

Mia and the Migoo / Mia et le Migou
an animaTED film By jacquEs-rémy girErD from francE • DuBBED • 88 min • 2008

Mia is a ten-year-old girl. Startled by a bad premonition, she decides 
to leave her hometown in Latin America and goes in search of her 
father. He works at a gigantic construction site where a huge part 
of the rainforest is being converted into a luxury hotel. This is the 
beginning of a long and dangerous journey for she has to climb a 
very high mountain surrounded by a mysterious forest with mysteri-
ous creatures…

Distributie/Distribution 

bEnElux FIlm DIStrIbutorS  
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Cut thE Crap 12+

Starring Maja 12+    
 uniEkE vErToning   EEn film van TErEsa faBik uiT ZwEDEn • nl onD • 94 min • 2009

In een piepklein dorpje in het uitgestrekte Zweden woont de acht-
tienjarige Maja. Het is haar grote droom om actrice te worden. Ze 
wilt dat iedereen haar ware ik en haar mooie persoonlijkheid leert 
kennen. Maar…dat is niet zo eenvoudig. Maja lijdt aan obesitas, 
is onhandig en sociaal gehandicapt. Ze doet er alles aan om haar 
levensdroom te verwezenlijken tijdens haar laatste semester op 
de middelbare school. De jonge, niet erg succesvolle cineaste 
Erika loopt Maja toevallig tegen het lijf en wilt haar wanhopige 
strijd vastleggen op beeld. Maar al gauw raakt ze in de ban van 
Maja’s warme persoonlijkheid en onuitputtelijk enthousiasme.

Starring Maja / Prinsessa
 onE-off scrEEning  a film By TErEsa faBik from swEDEn • DuTch suBTiTlEs • 94 min • 2009

In a hopelessly small town somewhere in long and narrow Sweden, 
lives Maja, eighteen years old. Her life's dream is to become an 
actress. She wants everyone to see her, the beautiful person she 
is on the inside. Only, it is a little hard to see. Heavily overweight, 
clumsy and socially inept, Maja struggles to realise her life's dream 
during her final term at high school. Young not-so-successful docu-
mentary filmmaker Erika runs into Maja by chance and sees the 
opportunity to make entertainment out of Maja's seemingly hope-
less struggle, but she is soon captured by Maja's warmth and never 
ending enthusiasm. 

ProDuctie/ProDuction 

brEIDAblICK FIlm Ab  
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Als festivalextraatje: voor elke langspeelfilm 
een videoclip van een bekend regisseur.
Extra festival treat: enjoy a video 
by a famous director before every feature film.
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Switch  12+    
 uniEkE vErToning 

EEn film van olE marTin hafsmo uiT noorwEgEn • nl onD • 78 min • 2007

Mikkel van 15 jaar leeft met zijn moeder in Oslo. Hij heeft hier 
veel vrienden en brengt het grootste gedeelte van de dag door 
op zijn skateboard. Wanneer zijn moeder een nieuwe baan krijgt, 
moeten ze verhuizen naar een klein dorpje en moet Mikkel een 
nieuw leven opbouwen. In dit dorp wordt niet geskatet, maar is 
snowboarden een populaire sport. Om nieuwe vrienden te maken 
leert Mikkel snowboarden. En…hij wordt hij verliefd op de vriendin 
van de beste snowboarder van het dorp. 
voorafgegaan door de animatiefilmpjes: Pinly & Flau
animaTiEfilms van marTin sTrangE-hansEn uiT DEnEmarkEn • nl onD • 12 min • 2008

Switch
 onE-off scrEEning 

a film By olE marTin hafsmo from norway • DuTch suBTiTlEs • 78 min • 2007

15-year-old Mikkel lives with his mother in Oslo. He has a lot of 
friends and spends most of the day skateboarding. When his mother 
gets a new job, they have to move to a small village and Mikkel has to 
build a new life for himself. But skateboarding is not a popular sport 
in this village at all. Snowboarding is what everyone does. In order to 
make new friends, Mikkel learns how to snowboard. And…he falls in 
love with the girlfriend of the best snowboard rider in the village.
Preceded by the animated films Pinly & Flau
animaTED films By marTin sTrangE-hansEn from DEnmark • DuTch suBTiTlEs • 12 min 2008

switch 
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Pinly & Flau



 
Bo 14+    
EEn film van hans hErBoTs uiT BElgië • nl gEspr • 90 min • 2009

Deborah is zestien, en wil léven. Weg uit de verstikkende alle-
daagsheid van het rijhuis op Linkeroever. Antwerpen aan de over-
kant van de rivier roept, en zij wil er deel van uitmaken. Alleen: ze 
heeft noch de middelen, noch de zelfzekerheid om dat te kunnen. 
Wie dat blijkbaar wel heeft, is Jennifer, een meisje dat bij haar 
op school zit. Ze neemt Deborah mee op sleeptouw, en al gauw 
trekken ze dagelijks met elkaar op. Jennifer, die 18 is, blijkt in de 
escort-business te zitten. Zo geraakt ze aan het geld om te doen 
wat ze wil. Deborah is geïntrigeerd door wat een makkelijke manier 
lijkt om aan geld te komen. 

Bo
a film By hans hErBoTs from BElgium • DuTch spokEn • 90 min • 2009

Deborah is sixteen years old and wants to live life to the fullest. She 
wants to escape from the stifling trivial atmosphere of her family’s 
terraced house on Antwerp’s left bank. Antwerp on the other side of 
the river Scheldt is calling and she wants to be a part of it. But, she 
has neither the money, nor the guts to be able to do it.
Jennifer, a girl in school, on the other hand, has. Deborah lets herself 
be led by Jennifer and they start spending a lot of time together. 
Apparently, 18-year-old Jennifer is an escort girl and spends the 
money she earns on the things she wants to do. Deborah is intrigued 
by what seems to be an easy way to earn money.

ProDuctie/ProDuction 
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Forbidden fruit  14+

 uniEkE vErToning   EEn film van DomE karukoski uiT finlanD • nl onD • 102 min • 2009

De aantrekkelijke Maria bevrijdt zich uit de beklemmende greep 
van haar zeer religieuze familie en gemeenschap en vertrekt naar 
de grote stad. De duidelijk meer verlegen Raakel volgt haar. Niet 
in de hoop zich aan dezelfde genoegens als Maria te goed te doen, 
maar om te verzekeren dat haar vriendin zo ‘onschuldig’ mogelijk 
terugkeert. Wie van beide meisjes zal het meest worden onder-
drukt door de grote wereld? Het wordt een zomer vol verleidingen.

Forbidden Fruit / Kielletty Helmä
 onE-off scrEEning 

 A Film by Dome KAruKoSKi From FinlAnD • Dutch SubtitleS • 102 min • 2009

Attractive Maria leaves the constricting grip of her strongly religious 
family and community and sets out for the big city. The clearly more 
timorous Raakel follows her, not in the hope of sharing her pleasures, 
but to ensure that her friend returns as untainted as possible. Which 
of the girls will be ground down more by the big world? It is going to 
be a summer full of temptations.
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Vegas 14+

 uniEkE vErToning   EEn film van gunnar vikEnE uiT noorwEgEn • nl onD • 110 min • 2009

Je familie kies je niet, je vrienden wel. Vegas vertelt het verhaal van 
Thomas, Marianne en Terje, drie tieners die nergens terecht kunnen. 
Nadat Thomas zag hoe zijn moeder in elkaar werd geslagen, moet hij 
naar een opvanghuis voor jongeren. Niemand vertelt hem waar zijn 
broer is en Thomas is van plan alles te doen om hem te vinden.
In het opvanghuis leert hij Marianne kennen die het altijd te bont 
maakt, en Terje die van een andere planeet lijkt te komen. De 
drie jongeren ontdekken dat ze dezelfde droom hebben. Dit is het 
begin van een avontuur vol liefde, haat en vertrouwen.

Vegas
 onE-off scrEEning 

 a film By gunnar vikEnE from norway • Dutch SubtitleS • 110 min • 2009

You do not choose your family. You choose your friends. Vegas is the 
story of Thomas, Marianne and Terje - three teenagers with nowhere 
to go. After witnessing his mother being beaten up, Thomas is sent 
to a young people's refuge. No one will tell him where his brother is, 
and Thomas vows to find him.
At the refuge, he meets Marianne, who is always screwing up, and 
Terje, who seems like he is from another planet altogether. The three 
of them find they share a common dream, and together they embark 
on a journey of love, hate and trust.
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FestiVal 

(nEDErlAnDSE 35mm KoPIJ/ 

DutCH 35mm PrInt) 
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slalommEn 
slalom 

De stokstaartjes 6+

EEn DocumEnTairEfilm van jamEs honEyBornE uiT hET vErEnigD koninkrijk 

nl gEspr • 83 min • 2008

Er was eens, in het zuiden van Afrika, een pasgeboren stokstaartje 
dat luisterde naar de naam Kolo. Deze kleine, ondeugende en 
speelse vleeseter moet extreme hitte en gevaarlijke roofdieren 
trotseren voor de grootste uitdaging van zijn leven: het terugvinden 
van zijn ouders, broertjes en zusjes. In de loop van zijn ontroerende 
geschiedenis zijn we ook getuige van de strijd van zijn soort om te 
overleven in de onafzienbare, prachtige savanne.

The Meerkats
a DocumEnTary By jamEs honEyBornE from ThE uniTED kingDom 

DuTch spokEn • 83 min • 2008

One upon a time, there was a newborn meerkat called Kolo. Kolo, a 
little, naughty and frisky carnivore lives in South Africa, where he has 
to defy extremely high temperatures and dangerous animals in order 
to take up the biggest challenge of his life: Finding his parents, brothers 
and sisters. In the course of this moving story we witness how his 
kind struggles to survive in the vast, wonderful savannah.

 

The Eagle Hunter’s Son 8+

 uniEkE vErToning 

EEn film van rEné Bo hansEn uiT DuiTslanD/ZwEDEn • nl onD • 97 min • 2009

De 12 jaar oude Bazarbai, een nomadenjongen in West-Mongolië, 
is voorbestemd om zijn vader op te volgen als adelaarsjager: een 
4000 jaar oude nomadentraditie. Bazarbai denkt daar anders over 
en wil naar de grote stad zoals zijn broer. Boos loopt hij weg van 
huis. Zijn vader stuurt de adelaar mee om hem te beschermen… en 
dat blijkt nodig. Bijzondere film in een adembenemend landschap.

The Eagle Hunter’s Son 
 Pre-Première 

a film By rEné Bo hansEn from gErmany/swEDEn • DuTch suBTiTlEs • 97 min • 2009

12-year-old Bazarbai, a nomad boy from West Mongolia, is destined 
to follow in his father’s footsteps and become an eagle hunter, a 
4000-year-old tradition in nomad culture. Bazarbai clearly has 
completely different ideas on the subject and wants to go to the big 
city like his brother. He is feeling angry and runs away from home. 
His father sends the eagle to protect him…and for good reasons 
apparently. A special film with a breathtakingly beautiful setting.
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Ikingut 8+

EEn film van gisli snaEr Erlingsson uiT ijslanD • nl onD • 87 min • 2000

Een afgelegen kustdorpje in het noorden van IJsland, meer dan 
200 jaar geleden. Boas, het 11-jarige zoontje van de predikant, 
bemerkt op een dag een vreemd harig wezen, drijvend op een 
ijsschots. De bijgelovige dorpelingen maken de wildste gissingen 
rond de identiteit van de bezoeker: een demon, een ijsbeer, een 
zeemonster, of de duivel in hoogsteigen persoon? De klopjacht 
wordt geopend. De regisseur vertelt tegen de sneeuwwitte achter-
grond een ijzersterk verhaal: over bijgeloof, dat van alle tijden is, 
over kortzichtigheid en bange mensen en over vriendschap die 
grenzen overbrugt en vooroordelen overwint. Een unieke gelegen-
heid om kennis te maken met een heel aparte wereld.

Ikingut
a film By gisli snaEr Erlingsson from icElanD • DuTch suBTiTlEs • 87 min • 2000

A remote coastal village in the north of Iceland, more than 200 years 
ago. Boas, the vicar’s 11-year-old son notices a strange hairy creature 
floating on an ice floe. The superstitious villagers say the craziest things 
about the visitor’s identity. Is it a demon, a polar bear, a sea monster, 
or the devil himself? Let the hunt begin.
The director tells a great story against a snow-white background. A 
classic story about superstition, short-sighted, frightened people and 
about a friendship that will bridge boundaries and overcome preju-
dice. A unique opportunity to enter a very special world.

Karla en Katrine 8+

 uniEkE vErToning 

EEn film van charloTTE sachs BosTrup uiT DEnEmarkEn • nl onD • 83 min • 2009

Ooit waren Karla en Katrine goede vriendinnen, maar door problemen 
bij Karla thuis zijn ze uit elkaar gegroeid. Nu gaan ze samen op 
vakantie, in de hoop weer vrienden te worden. Eenmaal daar 
trekt Karla veel op met Jonas, een leuke jongen uit het dorp.  
Katrine is jaloers, maar toch helpt ze haar met het oplossen van 
een inbraak. 
Het vorige avontuur van Karla won de grote festivalprijs 2009!

...

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 

norDISK FIlm AS 

moSEDAlVEJ 14 

2500 VAlby, DEnmArK 

t: +45 3618 8200 

F: +45 3618 9550 

E: ContACt@norDISKFIlm.Com 

WWW.norDISKFIlmSAlES.Com 



...
Karla and Katrine / Karla og Katrine
 onE-off scrEEning 

a film By charloTTE sachs BosTrup from DEnmark • DuTch suBTiTlEs • 83 min • 2009

Karla and Katrine used to be good friends, but due to problems in 
Karla's family, they have drifted apart. Now they are going on holiday 
together in the hope of becoming friends again. During their holiday, 
Karla spends a lot of time with Jonas, a cool boy from the village. 
Katrine is jealous, but agrees to help solve a burglary.
Karla’s previous adventure won the award for best feature film at the 
2009 festival edition!

Het balkon  9+

 uniEkE vErToning  

EEn film van giEDrE BEinoriuTE uiT liTouwEn • nl onD • 45 min • 2008

The film speelt zich af tijdens de jaren ’80 in een provinciestadje 
in de voormalige Sovjet-Unie. Na de scheiding van zijn ouders 
gaat Rolana bij zijn vader wonen. Hij sluit vriendschap met zijn 
buurmeisje Emilia. Aangezien beide kinderen verlegen en bang 
zijn, communiceren ze met elkaar door de muur, vanop het balkon 
of via het stopcontact. Emilia’s ouders staan blijkbaar ook op 
het punt om te scheiden. De kinderen ontdekken dat ze veel met 
elkaar gemeen hebben, maar na een incident dat tragisch had 
kunnen aflopen, mag Emilia niet meer op het balkon spelen. Dit 
moedigt de kinderen aan om een 'echt' afspraakje te plannen.
voorafgegaan door de kortfilm: De wensboom
EEn film van mEikEminnE clinckspoor uiT BElgië • nl gEspr • 15 min • 2009

The Balcony / Balkonas
 onE-off scrEEning 

a film By giEDrE BEinoriuTE from liThuania • DuTch suBTiTlEs • 45 min • 2008

The film is set in a small provincial town in the Soviet Union during 
the 1980’s. Following the divorce of his parents, Rolana settles in 
with his father. Emilia, the girl living in the flat next door, becomes 
his friend. Since both children are shy and fearful, they communicate 
through the wall or from their balconies, or through the electric plug. 
It turns out that Emilia's parents are also on the verge of divorce. The 
children discover they have much in common, but after a near-tragic 
incident Emilia is banned from further playing on the balcony. This 
encourages the children to go on a “real” date.
Preceded by the short film The Wishing Tree
a film By mEikEminnE clinckspoor from BElgium • DuTch spokEn • 15 min • 2009
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Extra slalom naar het EcoHuis in Antwerpen 
Special slalom ride to the EcoHuis in Antwerp
DVD-VERTONINGEN / DVD-SCREENINGS

Mama Moe en de kraai 4+ 
EEn animaTiEfilm van igor vEyshTagin uiT ZwEDEn • nl gEspr • 78 min • 2008

Voor een nieuwsgierige koe zijn er in de wereld zoveel dingen te 
ontdekken en avonturen te beleven. Mama Moe wil alles leren: in 
bomen klimmen, fietsen, schommelen, een boomhut bouwen,... 
Haar beste vriend Kraai begrijpt het niet: waarom beseft Mama 
Moe niet dat ze een koe is? En koeien moeten niet fietsen; ze 
moeten gras eten en dwaas in de wei voor zich uit staren! Maar 
Mama Moe luistert niet. Ook al heeft Kraai nog nooit zo’n eigen-
wijs beest ontmoet, toch moet hij toegeven dat je met deze gekke 
koe een hoop lol kunt maken. Misschien is dat waar vriendschap 
om draait...

Mamma Moo & Crow / Mamma Mu och Kråken
an animaTED film By igor vEyshTagin from swEDEn • DuTch spokEn • 78 min • 2008

There are so many things to discover in this world, so many adven-
tures to enjoy. Mamma Moo, a curious cow, wants to learn every-
thing: climbing a tree, riding a bike, swinging, building a treehouse,…
Her best friend Crow does not understand why Mamma Moo fails to 
realise that she is a cow. Cows do not ride bikes, they eat grass and 
stare aimlessly into the distance! But Mamma Moo will not listen. 
Even if Crow has never met such a stubborn animal, he must admit 
that you can have a lot of fun with this crazy cow. Maybe that is what 
friendship is all about…

March of the Penguins 6+

EEn DocumEnTairEfilm van luc jacquET uiT frankrijk • nl gEspr • 85 min • 2004

Pluk is een jongetje van een jaar of acht dat op zoek is naar 
een plekje. Elke winter vertrekken duizenden keizerpinguïns op 
een ongelooflijke tocht door de meest onherbergzame streek op 
aarde: Antarctica. Gedreven door instinct verlaten ze de veilige 
oceaan en marcheren ze honderden kilometers over het ijs van de 
Zuidpool. Tijdens hun wekenlange expeditie doorheen de meedo-
genloze weersomstandigheden van de Pool hebben ze slechts  
1 doel voor ogen; de creatie van nieuw leven.
Een wondermooi winterverhaal van de avontuurlijke tocht die 
duizenden keizerpinguïns elk jaar aanvatten op zoek naar een 
broedplaats. Een verhaal over liefde, moed en avontuur in de 
meest onherbergzame streek ter wereld; Antarctica.

...
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...
March of the Penguins / La marche de l’empereur
a DocumEnTary By luc jacquET from francE • DuTch spokEn • 85 min • 2004

Every winter, thousands of emperor penguins set out on an incredible 
journey through the most desolate area on earth: Antarctica. Driven 
by their instincts, they leave the safe ocean and march for hundreds 
of kilometers across the ice of the South Pole. In the course of this 
expedition of several weeks in severe weather conditions they have 
one single purpose: the creation of new life.
A wonderful winter’s story about the exciting journey thousands of 
emperor penguins set out on every year in search of a nesting place. 
A story about love, courage and aventure in the most desolate area 
on earth: Antarctica.

Witlokje (Pluk de kleine bever) 7+

EEn film van philippE calDEron uiT frankrijk/canaDa • nl gEspr • 75 min • 2008

Veilig beschermd door de dam die mama bever voor hem en zijn 
zusje heeft gebouwd, speelt Pluk onbekommerd met zijn vrienden 
de lynx en de jonge beer. Tot op een dag het noodlot toeslaat: de 
dam stort in en Pluk wordt door de sterke stroming meegesleurd. 
Alleen en onervaren ontdekt hij dat het bos ook vele vijanden telt. 
Ontroerende natuurfilm, ingesproken door Midas Dekkers, vertegen-
woordigt een nieuw genre: dierendocudrama.

White Tuft, the Little Beaver 
a film By philippE calDEron from francE/canaDa • DuTch spokEn • 75 min • 2008

White Tuft likes to play with his friends Lynx and Little Bear, safely 
protected by the dam mother beaver has built for him and his sister. 
Until one day, fate intervenes: The dam comes down and White Tuft 
is swept away by the strong current. Alone and inexperienced, he 
discovers that there are also many enemies in the forest. A moving 
nature film, dubbed in Dutch by Midas Dekkers, that represents a 
new genre: animal docudrama.
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L’ours 8+ 
EEn film van jEan-jacquEs annauD uiT frankrijk • nl onD • 94 min • 1988

Unieke wildernisfilm vanuit het perspectief van kleine beer Youk 
die zijn moeder verliest en een nieuwe vader vindt in de aange-
schoten brombeer Bart. Met een groepje jagers op de hielen leert 
Bart zijn pupil de kneepjes van het vak: vissen, rechtop staan, 
bomen omduwen en soortgelijke onontbeerlijke handigheden. Vier 
jaar training (onder andere om Youk uit de klauwen van Bart te 
houden) en massa's 'marshmallows, appels, zalm en kippenpoten' 
(een beer acteert naar verluidt alleen voor voedsel) resulteerden 
in de absolute Franse kaskraker van 1988. De film werd voorna-
melijk gefilmd in Italië (Dolomieten) en Oostenrijk (Tirol) met een 
majestueuze slotscène in Canada (MacKenzie Delta). 

The Bear 
a film By jEan-jacquEs annauD from francE • DuTch suBTiTlEs • 94 min • 1988

A unique film set in the wilderness, seen from the view of Youk the 
little bear who loses his mother and finds a new father in Bart, a 
tipsy grumpy bear. With a group of hunters close on his heels, Bart 
teaches his pupil the tricks of the trade: fishing, standing upright, 
pushing over trees and similar essential skills. Four years of train-
ing (for instance to keep Youk from Bart's jaws) and a lot of 'marsh-
mallows, apples, salmon and chicken legs' (According to reports, a 
bear only performs in exchange for food.) resulted in the biggest 
French box-office success of 1988. The film was mostly shot in Italy 
(Dolomites) and Austria (Tirol). The majestic final scene was shot in 
Canada (MacKenzie Delta).



Europe loves 
European Festivals 
A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festivals 
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 competitiveness. The MEDIA 
Programme acknowledged the cultural, educational, social and economic 
role of festivals by co-financing 95 of them across Europe in 2009. 

These festivals stand out with their rich and diverse European programming, 
networking and meeting opportunities for professionals 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 2009, the festivals supported by the MEDIA Programme have 
screened more than 20 300 European works to more than 2.9 million 
cinema-lovers.

MEDIA is pleased to support the 22nd 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

http://www.ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm 
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worKshops

Identikit  | A
7–12j En één volwassEn BEgElEiDEr

Creëer samen met je mama, papa, bomma of buur je eigen filmperso-
nages, verzin de onderlinge relaties en giet het in een echte identikit 
die je mee naar huis kan nemen.

Identikit
agEs 7-12 accompaniED By an aDulT

Together with your mum, dad, granny or neighbour, you will be given the 
opportunity to create your own film characters, to make up their mutual 
relationships and to create your own identikit which you can take home 
with you.
cinEma ZuiD • www.cinEmaZuiD.BE

Het grote-foto-kleuter-parcours  | A
4-6j 

Hou je klaar en start! We doorlopen een parcours door het museum 
met vijf knotsgekke foto-uitdagingen. Een fotofinish met racewagens, 
jezelf transformeren op de computer, 1-2-3 fotomodel, een break met 
kleuteryoga en eigen fotodecors tekenen. Haal jij de finish?

The Big-Picture-Young-Children-Track
agEs 4-6

Ready, steady, go! We will travel through the museum and take up five 
extremely funny picture-challenges. A picture finish with racing cars, a 
human transformation with the computer, 1-2-3 cover girl, a break with 
children’s yoga and the creation of your own set of pictures. Will you 
reach the finish line?
foTomusEum • www.foTomusEum.BE



Reporter: fictie of realiteit? A | B
6-16j

Met camera en microfoon stap je als echte reporter het Jeugdfilmfestival 
binnen. Daarbovenop ga je met een kort scenario aan de slag. Schrijf 
je in voor één van volgende dagen (indien er plaatsen vrij blijven kan 
je ook voor een 2e of 3e dag inschrijven)

Reporter: Fiction or Reality?
agEs 6-16

Armed with a camera and a microphone, you will attend the film festival 
like a professional reporter. Furthermore, you will get the opportunity to 
work with a short script. Sign up for one of the following days: (If the work-
shop is not sold out, you can also sign up for 2 or 3 days)
javi • www.javi.Tv

Wervelwind A | B
7-9j

Met de hulp van de Kamobiel vertalen we onze eigen creatieve ideeën 
tot een echt CD-verhaal (met beeld!). Laat je fantasie de vrije loop, voel 
en hoor welke klanken, vormen, kleuren en woorden je er graag bij zou 
willen en maak er een mooie Wervelwind van!

Whirlwind
agEs 7-9

With help of the Kamobile we will translate our creative ideas into a 
CD-story (with moving images!). Give your imagination free play, feel and 
hear which sounds, forms, colours and words you would like to add and 
create your own beautiful Whirlwind!
kamo • www.kamovZw.BE

Hoofd van Frankenstein  | B
8-12j

Jakkebah, aaaarggghhh! Met schmink gaan we simpele verwondingen 
en special effects namaken en zo iedereen de stuipen op het lijf jagen. 
(! breng een schort mee)

Frankenstein’s Head
agEs 8-12

Ugh-yuck-bah, aaaarggghhh! With make-up we will create fake injuries 
and special effects and scare the living daylights out of everyone. (! Do 
not forget to bring an apron)
arTforum • www.arTforumvZw.BE



Animatiefilm: 
op zoek naar de oorsprong A | B
10-12j

Hoe wordt een beweging gecreëerd? Hoe transformeer je het ene 
voorwerp in het andere? We maken een echte "teken"-film, net zoals 
bekende animatiefilmers.

Animated film: In Search of the Source
agEs 10-12

How do you create moving images? How do you transform one object into 
another? We will create a real cartoon, just like famous animators.
kiDscam • www.kiDscam.BE

It’s Alive! A | B
10-12j

We vertrekken van een 2D foto die we met de nodige attributen, perso-
nages, kostuums, decor… omzetten tot een real life 3D-tafereel. Laat je 
gekste ideeën en fantasieën los en maak een foto op mensenmaat!

It’s Alive!
agEs 10-12

We will start from a 2D-picture which we will transform into a real life 
3D-scene. For that we will need props, characters, sets… Give your imag-
ination and those funny ideas free play and create a life-size picture!
foTomusEum • www.foTomusEum.BE
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worKshops gElinKt aan EEn film
film-rElatEd worKshops

Sneeuwspot A | B
workshop Bij snEEuwspoT • 3-4-j En één volwassEn BEgElEiDEr

In deze workshop worden jonge kinderen aan de hand van de films 
geïntroduceerd in de wereld van de audiovisuele media. We brengen 
de sneeuwman tot leven!

Snowspot
workshop rElaTED To snowspoT • agEs 3-4 accompaniED By an aDulT

In this workshop young children will, by means of films, become 
acquainted with the world of audiovisual media. We will bring the 
snowman to life!
jEkino • www.jEkino.BE

Pettson & Findus  A | B
workshop Bij pETTson & finDus: DE vErgETElingETjEs • 4-6j

Zelf musiceren bij filmfragmenten, zelf een filmpje maken van Pettson & 
Findus of ze zelf tot leven brengen met een thaumatroop, groter worden dan 
een volwassene én kleiner dan een theekopje,… in deze workshop testen we 
de leukste filmtrucs.

Pettson & Findus
workshop rElaTED To pETTson & finDus: forgET-aBiliTiEs • agEs 4-6

Making your own soundtrack, creating your own Pettson & Findus film or 
bringing the characters to life with a thaumatrope, becoming taller than 
a grown-up or smaller than a teacup,...In this workshop we will test the 
coolest film tricks.
JeKino • www.JeKino.be



Recyclagebeest  | A
workshop Bij DE slalomfilms van hET Ecohuis • 4-12j

Vissen met slurfen, tijgers met schapenwol of slangen met vleugels. 
Het teveel aan afval doet rare dingen met onze dierenwereld. Zeker als 
we die fantasiedieren zelf met niet voor de hand liggende materialen 
in elkaar gaan knutselen.

Recycling Beast
workshops rElaTED To ThE slalom programmE aT ThE Ecohuis • agEs 4-12

Fish with trunks, tigers with sheep’s wool or snakes with wings. The 
surplus of rubbish does funny things to our animal world. Especially 
when we will create those fantasy animals ourselves with not so obvious 
materials.
Ecohuis anTwErp • hTTp://Ecohuis.anTwErpEn.BE/

Bekpop A | B
anTwErpEn: workshop Bij DE slalomfilms van hET Ecohuis • 4-12j 

BruggE: workshop Bij mia En DE migou • 6-9j 

Poppenkast spelen is leuk vooral als je dit met zelfgemaakte bekpop-
pen doet. We maken dit keer onze eigen gekke, griezelige, lieve, lelijke of 
mooie bekpop met afval. Je kan nadien de pop mee naar huis nemen 
om ze daar nog vele avonturen te laten beleven. (! T-shirtje – liefst kinder-
maatje – met lange mouwen meebrengen voor de pop) 

Punch and Judy
anTwErp: workshop rElaTED To ThE slalom films aT ThE Ecohuis • agEs 4-12

BrugEs: workshop rElaTED To mia anD ThE migoo • agEs 6-9

Performing a puppet show is fun, especially when you make the puppets 
yourself. This time we will create our own funny, scary, sweet, ugly or 
beautiful puppet with waste. Afterwards you can take your puppet home 
with you, so the fun does not have to end at the festival workshop. (! Do 
not forget to bring a children’s sized long-sleeved T-shirt for the puppet)
ArtForum • www.arTforumvZw.BE
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après animasKi 

Digital Puppetry
Plak jezelf een snor, een onderbroek of zelfs een animatie op in 
deze digitale poppenkast. Met roze post-its word je meteen omge-
toverd. Na Berlijn, New York en Amsterdam als Belgische première 
op het enige echte Jeugdfilmfestival.

Digital Puppetry
Grow a moustache, put on underpants or cover yourself with 
animated accessories in this digital puppet theatre. Change your-
self into somebody else with pink post-it notes. The Digital Puppetry 
installation has already visited Berlin, New York and Amsterdam and 
now it is time for the Belgian premiere at the Youth Film Festival.
TinE papEnDick (gEr) • www.DigiTal-puppETry.DE

 
Dansmatten  
Ga de uitdaging aan en dans je te pletter. Wie wordt de volgende 
danskoning(in)? 

Dancing Mats
Take up the challenge and dance your ass off. Who will be the next 
dancing king and dancing queen?
animoTion (BE) • www.Animotion.eu

 
View You Master? 
Een wand vol oude viewmasters en idyllische prentjes nemen je 
mee in een alternatief Jeugdfilmfestivalverhaal.

View You Master?
A wall with old viewmasters and idyllic pictures presents an alternative 
youth film festival story.
ElkE&Bruno (BE) • www.elKe-bruno.be

 
Coupe Montagne 
Laat je haren ten berge rijzen in het festivalkapsalon en geniet van 
de film met een sterrencoupe.

Coupe Montagne
Make your hair stand on end at the festival’s hairdressing salon and 
enjoy the film with your new celebrity haircut.



gamEzonE in antwErpEn 
(ism villanElla) 

gamEzonE in antwErp 
(in CoopEration with villanElla)

Het Jeugdfilmfestival is op zaterdag 20 februari te gast bij 
Gamezone in De Singel. Dit is de perfecte gelegenheid om de cult-
klassieker Tron te tonen. Tron ontstond uit een computerspel en 
was een van de allereerste films die intensief gebruik maakte van 
door computers gegenereerde beelden. Ontdek ook het mythische 
old school spel Tron, maar ook Tron battles, humoristische variaties, 
documentaires en satirefilmpjes over de oorspronkelijke film.

On Saturday, February 20 the Youth Film Festival will visit Gamezone 
at De Singel in Antwerp. This is the perfect opportunity to screen the 
cult classic film Tron. The idea for Tron originated from a computer 
game. It is one of the first films to use computer- generated imagery 
extensively. Discover also the mythical old school game Tron, Tron 
battles, parodies, documentaries and satires.

Tron 8+

EEn film van sTEvEn lisBErgEr uiT amErika • nl onD • 96 min • 1982

Flynn (de jonge Jeff Bridges) kraakt de computer van zijn werkgever 
en wordt er vervolgens ingezogen door een hongerige macht: het 
'Master Control Program'. Samen met de held van het computer-
spel -Tron- bevechten ze het MCP. De indertijd baanbrekende 
computer graphics blijken tijdloos mooi, al staan ze ver af van het 
hyperrealisme van nu.

Tron 
a film By sTEvEn lisBErgEr from ThE uniTED sTaTEs • DuTch suBTiTlED • 96 min • 1982

Flynn (played by a very young Jeff Bridges) hacks his employer’s 
computer and is abducted into the world of the computer by a hungry 
power: the ‘Master control Program’. He joins forces with the hero of 
the computer game Tron and together they fight against the MCP. At 
that time, the computer graphics used were very innovative and they 
still are timelessly beautiful, even if they are very primitive compared 
to the hyperrealistic techniques used today.
villanElla prEsEnTs gamEZonE 2010 • www.gamEZonEDEsingEl.BE
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studio CrEatiE / 
studio CrEation
toonmomEnt / 
sCrEEning
 

Films van verschillende kinderen 
uit België
nl gEspr of ZonDEr Dialoog • +/- 60 min • 2010

Op vrijdag maken we plaats in de cinemazaal voor een presentatie  
van de artistieke creaties van de kinderen zelf. We laten de makers 
zelf aan het woord. Kom gratis en voor niks deze geweldige work-
shopresultaten bekijken!

Films made by children from Belgium
DuTch spokEn or no DialoguE • +/- 60 min • 2010

On Friday, we will present the artistic creations made by children 
who took part in our festival workshops and we will hand the floor 
over to the filmmakers. Come and enjoy these wonderful workshop 
results for free! 

• rec0:00:02:12



jaarwErKing 
yEar programmE

ANTWERPEN / ANTWERP
 
Schoolvoorstellingen
Het Jeugdfilmfestival organiseert schoolvoorstellingen een week 
voor het festival. Er worden films vertoond die geschikt zijn voor 
het lager onderwijs en voor het secundair onderwijs. De school-
voorstellingen maken ook deel uit van het vertoningcircuit van 
Lessen in het donker. Lessen in het donker maakt lesmappen 
op bij alle vertoonde 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 suit-
able for primary school children and 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 
worden 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 
company Luxemburg as a socio-artistic project. The perform-
ances will take place in small tents in play areas – eye-catching 
places in the neighbourhood – which are 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 entire play area 
will be used during the Easter holidays.
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Festival EuroGlobe 2.0: 
Creative Culture against Climate Change
In 2010 zal Berlinpolis vier festivals organiseren (Murcia en Cadiz 

– Spanje, Namen en Antwerpen – België). Voor elke locatie werken 
ze samen met verschillende partners. Het Jeugdfilmfestival wordt 
in oktober de hoofdpartner voor Antwerpen in dit festival van kort-
films, live acts, performances en debatten. Het Jeugdfilmfestival 
programmeert de internationale kortfilmselectie.

Festival EuroGlobe 2.0: 
Creative Culture against Climate Change
In 2010 Berlinpolis will organize four festivals (Murcia and Cadiz – 
Spain, Namur and Antwerp –Belgium). For every festival location, 
Berlinpolis cooperates with various partners of different sites. The 
European Youth Film Festival will be the main partner for Antwerp 
in this festival of short films, live acts, performances and debates. 
The Youth Film festival will be responsible for the International Short 
Film programme. 

Roald Dahl in de zaal!
Samen met Stichting Lezen, Jekino Distributie en Cinema Zuid 
organiseert het Jeugdfilmfestival op vier zondagen in november  
een project rond de verfilmingen van de Roald Dahl boeken. Twintig 
jaar na zijn dood vieren we in stijl zijn erfenis. Het blijft niet bij film-
vertoningen....vier jeugdauteurs komen langs om te vertellen wat 
hen zo aanspreekt in het werk van Roald Dahl. 

Roald Dahl at the Cinema!
On four Sundays in November, the Youth Film Festival organizes, in 
cooperation with Stichting Lezen, Jekino Distribution and Cinema 
Zuid, a project concerning cinema versions of Roald Dahl's books. 
Twenty years after his death, we will celebrate his legacy in style. Not 
only will you get the opportunity to enjoy four films, we will also invite 
four authors of children's books to share their views on Roald Dahl's 
books with the audience.

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. De vertoningen zijn het hele jaar door met een 
zomerstop in juli. Tijdens de kerstvakantie staan er feestelijke 
pyjamafilms op het programma. 



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. Screenings are organ-
ized throughout the year (except for July). During the Christmas holidays 
we invite you to attend a special festive film screening in pyjamas.

Film op het strand
Tijdens de zomerstop van de jaarvertoningen zijn er filmvertonin-
gen op het strand van Zeebrugge. Deze vinden plaats elke donder-
dag en worden ingericht door Brugge Plus en de dienst Toerisme. 
Het Jeugdfilmfestival verzorgt daarbij de programmatie van de 
Europese film in de namiddag. 

Film on the Beach
In July, when Cinema Lumière is enjoying a well-earned summer 
holiday, you can enjoy film screenings on Zeebruges beach. These 
screenings take place every Thursday and are organized by Brugge 
Plus and the tourist information office. The Youth Film Festival is 
responsible for the afternoon screenings of European films.

Brugge Centraal
In het najaar van 2010 vindt het volgende stadsfestival plaats in 
Brugge (na Corpus in 2005). In het grote aanbod is een kinder-
programma opgenomen waar het Jeugdfilmfestival het filmluik 
zal uitbouwen. Vijf weekends op rij zal de “bioscoop op wielen’ 
rondtoeren in 5 verschillende Brugse wijken (in de rand van de 
stad). Het thema van het festival is “Centraal Europese landen” en 
daarom worden animatiefilms uit deze landen samengebracht en 
op een ludieke manier aan het publiek vertoond.
 

Bruges Central
In the autumn of 2010 the next Bruges city festival will take place 
(after Corpus in 2005). The extensive programme includes a children’s 
programme and the Youth Film Festival is responsible for the children's 
film section. For five weekends in a row, the “Cinema on Wheels” will 
visit 5 districts in Bruges (and the outskirts of the city). Since the festi-
val theme is “Central European countries”, animated films from these 
countries will be selected and presented in a funny way.
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praKtisChE info
praCtiCal information 

Film- en workshoplocaties Antwerpen 
Film screening and workshop venues Antwerp 
Cinema Zuid (FOTOMUSEUM) Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen 
(voor de Cut the Crap vertoningen is de ingang aan de Lakenstraat 14, 
net om de hoek)
worKShoPS reServeren: Enkel telefonisch vanaf woensdag 27 januari 
om 9u via 03 232 64 09 
FilmS reServeren: 03 232 64 09, antwerpen@jeugdfilmfestival.be of 
aan de kassa (tickets: €5)
!!!  tijdens de festivalweek vragen we te reserveren via gsm-nummer  
 0471 322 390 (tussen 09u30 en 19u00)

(entrance Cut the Crap films: Lakenstraat 14 (around the corner))
workshops – Bookings: by phone only, from Wednesday January 27 
at 9.00am at +32 3 232 64 09
Film ticKetS: +32 3 232 64 09, antwerpen@jeugdfilmfestival.be or at 
the festival ticket booth (tickets: € 5)
!!! During the festival, please contact us at + 32 471 322 390 
 (9.30am – 7.00pm) for bookings and information.

eCoHuis Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout 
FilmS en worKShoPS reServeren: 03 217 08 20 of 
leen.aertsen@stad.antwerpen.be (Filmtickets: €3 / film + ws: €6)
opgElET: beperkte parkeergelegenheid. Kom met het openbaar 
vervoer.

films anD workshops: Bookings: +32 3 217 08 20 or 
leen.aertsen@stad.antwerpen.be (film tickets: € 3 / film + ws: € 6)
note: limited parking facilities. We advise to come by public transport.
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Film- en workshoplocaties Brugge 
Film screening and workshop venues Bruges

Cinema Lumière Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge 
Cinema Liberty Kuipersstraat 23, 8000 Brugge
muZiekConservatorium Naaldenstraat 7, 8000 Brugge

Onze nieuwe kassa staat voor én tijdens het festival in Cinema Liberty!
vErkoop vanaf 30/1 op volgEnDE DagEn:

Zaterdag 30/01 – 06/02 – 13/02 (10u-12u en 14u-17u)
Woensdag 03/02 – 10/02 (14u-17u)
Doorlopend open op de festivaldagen!
Telefonisch: 0472 886 563 – Via mail: brugge@jeugdfilmfestival.be 
worKShoPS reServeren: Zaterdag 30/01: enkel ter plaatse reserve-
ren in cinema Liberty van 10-12u en van 14-17u! 
Daarna kan ook telefonisch gereserveerd worden (niet per mail).
FilmS reServeren: Aan de kassa, via telefoon of mail (Tickets: €5)

note: New festival ticket booth at Cinema Liberty!
Bookings from january 30 on ThE following Days:

Saturday: 30/01 – 06/02 – 13/02 (10.00-12.00am and 2.00-5.00pm)
Wednesday: 3/02 – 10/02 (2.00-5.00pm)
Uninterrupted during the festivaldays
By phone: +32 472 886 563 – By e-mail: brugge@jeugdfilmfestival.be
workshops – Bookings: Saturday 30/01: at Cinema Liberty only, 
10.00-12.00am and 2.00-5.00pm! 
After 30/01: bookings by telephone (not by e-mail).
Film ticKetS can be purchased at the festival ticket booth, by phone 
or by e-mail (tickets: €5).

www.jeugdfilmfestival.be

HET FESTIVAL DENKT AAN HET MILIEU. WE DRUKKEN OP MILIEUVRIENDELIJK PAPIER 

EN VERKLEINDEN DE FOLDER. SURF NAAR ONZE WEBSITE VOOR MEER FILMINFO, 

TRAILERS, FESTIVALVERSLAGEN, EEN GROOT ARCHIEF, NIEUWTJES, VIDEO’S EN FOTO’S.

THE YOUTH FILM FESTIVAL STRIVES TO BE AN ECO-FRIENDLY ORGANIZATION. WE  

DESIGNED A SMALLER-SIZED BROCHURE WHICH IS PRINTED ON ECO-FRIENDLY PAPER. 

VISIT OUR WEBSITE FOR MORE INFORMATION ABOUT THE FESTIVAL FILMS, TRAILERS, 

FESTIVAL REPORTS, A HUGE FESTIVAL ARCHIVE, NEWS, VIDEOS AND PICTURES.



KalEndEr antwErpEn
VErtoningEn

cinema zuiD ecohuis

10u30 14u00 15u00 16u00 19u30 10u00 14u00

za. 13 FeB SunShine BaRRy 
5+ ➔ p.18

zo. 14 FeB the eagle hunteR'S 
Son 8+ ➔ p.44

Mia en De Migou 
6+ ➔ p.39

Ma. 15 FeB De kRokoDillen-
BenDe 8+ ➔ p.21

kwaaie kuRt  
8+ ➔ p.22

the eagle hunteR'S 
Son 8+ ➔ p.44

StaRRing Maja  
12+ ➔ p.39

MaMa Moe
4+ ➔ p.47

MaRch oF the 
penguinS 6+ ➔ p.?

pettSon & FinDuS 
4+ ➔ p.37

Di. 16 FeB Book oF MaSteRS 
8+ ➔ p.20

SneeuwSpot
 8+ ➔ p.36

De StokStaaRtjeS 
8+ ➔ p.44

Switch
12+ ➔ p.40

witlokje
7+ ➔ p.48

l'ouRS
8+ ➔ p.49

ooSt weSt, thuiS 
BeSt 9+ ➔ p.29

wo. 17 FeB laSSeMaja 
8+ ➔ p.23

De toVeRBooM
8+ ➔ p.26

pettSon & FinDuS 
4+ ➔ p.37

FoRBiDDen FRuit
8+ ➔ p.42

MaRch oF the 
pinguinS 8+ ➔ p.47

MaMa Moe
8+ ➔ p.47

kleine pinguin
3+ ➔ p.35

SunShine BaRRy
5+ ➔ p.18

Do. 18 FeB Max pinlig
8+ ➔ p.24

yuki & nina
8+ ➔ p.27

kaRla & katRine
8+ ➔ p.45

VegaS
14+ ➔ p.43

l'ouRS
8+ ➔ p.49

witlokje
7+ ➔ p.48

kleine RoVeRS
5+ ➔ p.37

VR. 19 FeB Flickan
9+ ➔ p.28

De Race
8+ ➔ p.25

het Balkon
9+ ➔ p.46

Bo
14+ ➔ p.41

ikingut
8+ ➔ p.45

StuDio cReatie
➔ p.58

za. 20 FeB 14u30 >
gaMezone in 
De Singel ➔ p.57

22u30 >
gaMezone in 
De Singel ➔ p.57

zo. 21 Maa De inDiaan
6+ ➔ p.19

workSHoPS
Fotomuseum ecohuis

10u00 10u30 11u00 11u30 12u00 13u00 13u30 14u00 15u00 15u30 16u00 16u30 17u00 17u30 10u00-13u00 14u00 - 17u00

za.  13 FeB RepoRteR: Fictie oF Realiteit 6-16j

zo.  14 FeB iDentikit 7-12j + 1 volw.

Ma.  15 FeB pettSon ws +film / 4-6j Bekpop 
ws + film / 4+

Bekpop 
ws + film / 4+

Di.  16 FeB gRote-Foto-kleuteR-paRcouRS 
7-12j + 1 volw.

Bekpop 
ws + film / 4+

Bekpop 
ws + film / 4+

SneeuwSpot 3-4j + 1 volw. 

wo.  17 FeB aniMatieFilM 10-12j RecyclageBeeSt  
(ws + film / 6+)

RecyclageBeeSt  
(ws + film / 6+)

Do.  18 FeB aniMatieFilM 10-12j RecyclageBeeSt  
(ws + film / 6+)

RecyclageBeeSt  
(ws + film / 6+)

it'S aliVe 10-12j

RepoRteR: Fictie oF Realiteit 6-16j

VR.   19 FeB gR.-Foto-kleuteR-paRcouRS
7-12j + 1 volw.

weRVelwinD 7-9j

za.   20 FeB

zo.   21 FeB RepoRteR: Fictie oF Realiteit 6-16j

SneeuwSpot 3-4j + 1 volw. 
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KalEndEr BruggE
VErtoningEn

cinema lumière cinema liberty

10u30 13u30 15u30 10u30 14u00 15u00 19u30

zo. 14 FeB SunShine BaRRy
5+ ➔ p.18

Ma. 15 FeB De toVeRBooM
8+ ➔ p.26

Max pinlig 
8+ ➔ p.24

kaRla & katRine
8+ ➔ p.45

kleine pinguin 
3+ ➔ p.35

FoRBiDDen FRuit 
14+ ➔ p.42

Di. 16 FeB yuki & nina 
8+ ➔ p.27

Flickan
 9+ ➔ p.28

het Balkon 
9+ ➔ p.46

kleine RoVeRS 5+ 

➔ p.37
VegaS
14+ ➔ p.43

wo. 17 FeB De Race 
8+ ➔ p.25

De kRokoDillen-
BenDe 8+ ➔ p.21

ikingut 
8+ ➔ p.45

Mia en De Migou 
6+ ➔ p.39

Bo
14+ ➔ p.41

Do. 18 FeB ooSt weSt, thuiS 
BeSt 9+ ➔ p.29

yuki & nina
8+ ➔ p.27

the eagle hunteR'S 
Son 8+ ➔ p.44

SneeuwSpot 
3+ ➔ p.36

StaRRing Maja
12+ ➔ p.39

VR. 19 FeB Book oF MaSteRS
8+ ➔ p.20

laSSeMaja
8+ ➔ p.23

De StokStaaRtjeS 
6+ ➔ p.44

StuDio cReatie
➔ p.58

pettSon & FinDuS 
4+ ➔ p.37

Switch
12+ ➔ p.40

za. 20 FeB De inDiaan 
6+ ➔ p.19

workSHoPS
muziekconserVatorium cinema liberty

10u00 10u30 11u00 11u30 12u00 12u30 13u00 13u30 14u00 15u00 15u30 16u00 16u30 17u00 17u30 12u30-14u 14u-15u 15u-16u30 16u30-18u

zo.  14 FeB RepoRteR: Fictie oF Realiteit 6-16j

Ma.  15 FeB aniMatieFilM 10-12j

Di.  16 FeB aniMatieFilM 10-12j

weRVelwinD 7-9j

wo.  17 FeB RepoRteR: Fictie oF Realiteit 6-16j

it'S aliVe 10-12j Bekpop ws + film / 4+

Do.  18 FeB hooFD Van FRankenStein 8-12j hooFD Van FRankenStein 8-12j SneeuwSpot 3-4j + 1 volw.

SneeuwSpot 3-4j + 1 volw.

VR.   19 FeB pettSon ws +film / 4-6j

pettSon ws +film / 4-6j

za.   20 FeB RepoRteR: Fictie oF Realiteit 6-16j

legenDe Voor De kleuren

C o m p E t i t i E K l E u t E r s s l a l o m m E n C u t  t h E  C r a p o p E n i n g / s l o t w o r K s h o p s



Colofon 
Colophon

Festivalsecretariaat Antwerpen / Festival office Antwerp
Timmerwerfstraat 40 | 2000 Antwerpen | België 
+32 (0)3 232 64 09 | antwerpen@jeugdfilmfestival.be

Festivalsecretariaat Brugge / Festival office Bruges
Sint-Jakobsstraat 36 | 8000 Brugge | België
+32 (0)50 33 03 83 | brugge@jeugdfilmfestival.be

Het festivaLteam / festivaL team: Tom Van de Velde, Tine Van Dycke, 

Mieke Vanderhaeghen, Iris Verhoeven en Begüm Sidar

raad van bestuur / exeCutive board members: Dorien Bastiaensen, 

Charlotte De Baere, Frederik Desmet, Johan Donckerwolcke, Paul Ickx, Kamal 

Kharmach, Geert Poelaert, Wout Vandersteene, Felix Vanginderhuysen

vrijwiLLigers / voLunteers: 

Dorien Bastiaensen, Claudine Boeckx, Robbie Boi, Lowiese Broes, Silla 

Callewaert, Jef Claeys, Peter Crauwels, Charlotte Debaere, Nigel Delanghe, 

Nathalie De Smet, Frederik Desmet, Kim du Bois de Nevele, Katelijne Gevaert, 

Siebald Holvoet, Kamal Kharmach, Femke Lauwers, Celine Longeville, Pieterjan 

Marchand, Korneel Marchand, Judith Meersman, Céline Meheus, Ruth Michaux, 

Manon Pigeolet, Mireille Rossaert, Nina Van Belle, Sigrid Van Briel, Chiene 

Vanbrussel, Barbara Van Coillie, Wout Vandersteene, Lina Van Hulle, Christine 

Van Leeuw, Mieke Van Staeyen, Sarah Verplancke, Pieterjan Verplancke, Dries 

Vincke, Nathalie Van Vlercken, Claudia Weikmann, Günes Yalçin

subsidiënten / subsidiZers: Vlaamse Gemeenschap, media 

programma van de Europese Unie, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen,  

Provincie West-Vlaanderen, Stad Brugge

Partners / Partners: Cinema Zuid, FotoMuseum Provincie Antwerpen, 

EcoHuis Antwerpen, Cinema Lumière, Cinema Liberty en Villanella
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Verantwoordelijke uitgever: Iris Verhoeven, Timmerwerfstraat 40, 2000 Antwerpen

met dank voor / aCknowLedgements:

Logistieke steun / LogistiCaL suPPort: Cinema Zuid, M HKA, 

FotoMuseum Provincie Antwerpen,EcoHuis Antwerpen, Cinema Lumière, 

Cinema Liberty, Cultuurhuis De Republiek, Filmcel Antwerpen, Stedelijk 

Muziekconservatorium Brugge, Kidslab, Visionware, Prinses op de erwt, 

de Kringwinkel Antwerpen en alle operateurs van de bioscopen voor de 

extra inspanningen.

sCenografie / sCenograPHy: Peter Crauwels en Reinout Hiel

Creatie van de festivaLPrijZen / festivaL awards design: 

Saskia Van Wezemael

vertaLing en ondertiteLing / transLations and subtitLing: 

Kelly Degrez, Charlotte De Baere en Celine Longeville

nasynCHronisatie / dubbing: Harry Wils en Arlet Billiau

worksHoPs/eduCatie/sCHoLen / worksHoPs/eduCation/sCHooLs: 

Artforum, Cinema Zuid, EcoHuis Antwerpen, FotoMuseum Provincie Antwerpen, 

Javi, Jekino Edicatie, Kamo, Kidscam en Lessen in het donker. 

randanimatie en muLtimedia / festivaL aCtivities and muLtimedia: 

Animotion (dansmatten), Bruno&Elke (View you Master?), Jeugddienst van Stad 

Antwerpen, Tine Papendick (Digital Puppetry). 

fiLmdistributie / fiLm distribution: 

BFD, Caviar, Cinéart, Deeply Vale Films, Danish Film Institute, Filmakademie 

Baden-Württemberg, Films Distribution, Finnish Film Foundation, High Point Films, 

Jekino Distributie, KFD, Le Parc Distribution, Les films du préau, Monoklis, NATFA, 

Norwegian Film Institute, Studio F.O.R.M.A , Swedish Film Institute, The Match 

Factory, TVP, Vudeface Production, Walt Disney Russia, Wild Bunch Nederland

redaCtie CataLogus / broCHure editors: 

Mieke Vanderhaeghen en Iris Verhoeven

Creatie festivaLwebsite / website design: Dominique Callewaert 

vormgeving / graPHiC design: RonnyenJohny.be

sPonsors / sPonsors: Biofresh, Dell’arte, Gazet van Antwerpen, Jekino 

Distributie, Kidslab en Krant van West-Vlaanderen.

cinema

Liberty
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