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Begin dit jaar kreeg ik via JEFF de fantastisch kans om te solliciteren voor een 

plaatsje in de jeugdjury van het Italiaanse Filmfestival Giffoni. Ik was dan ook 

super blij dat ik deze zomer, samen met Aaron en Mumtaaz naar Salerno mocht 

vertrekken om de 44ste editie van Giffoni mee te maken.  

Giffoni is een klein karakteristiek dorpje in het Zuiden van Italië, zo’n uurtje 

rijden van Napels. We zijn vertrokken op 17 juli vanaf Zaventem. De vlucht met 

bestemming “Il aeroporto Napoletano” duurde 2 uur. Van daaruit namen we 

een bus naar het Salerno Grand hotel waar de gastfamilies voor Giffoni stonden 

te wachten. Ik nam intrek bij de gastvrije Cimmino’s. Vanaf het eerste moment 

werd ik al in de watten gelegd.  

Op 18 juli was het dan zo ver, dag 1 van het festival. Meteen leek het al 

onwerkelijk. Dit was ongelooflijk en zoiets had ik nog nooit eerder gezien. Met 

de werkgroep betraden we de tent waar de openingsfilm gespeeld zou worden. 

Al meteen bevonden we ons in een gezellige, bruisende atmosfeer. Hoewel we 

voor onze eerste film verkeerd zaten hebben we toch genoten van hetgene dat 

wel verstaanbaar was. De rest van de dag was er een rondleiding met ‘s- 

avonds een echte DJ-set.  

Op de 2e dag was het al tijd voor de eerste competitiefilm. “The finishers” van 

Nils Tavernier onderstreepte al meteen het thema van dit jaar: Be different. 

“The finishers” vertelt het verhaal van een gehandicapte jongen en zijn vader 

die vroeger triatleet was. Samen nemen ze deel aan de iron man van Nice. Een 

prachtige film vol emotie.  

Naar het festival kwamen ook vele nationale en internationale gasten. Zo was 

het voor ons tijd voor het eerste internationale talent: Matt Bomer, bekend van 

“White collar”. Een regen van vragen daalde over hem neer en dit was nog 

maar de eerste persoon die dit zou mogen ervaren.  

Op dag 3 was er een primeur, de eerste animatiefilm ooit vertoond op Giffoni: 

“Jack and the cuckoo clock heart” van Mathias Malzieu. Een gewaagde maar 

helaas niet zo geslaagde animatiefilm. Het verhaal in de film was wat 



onduidelijk en moeilijk te snappen. Gelukkig was de regisseur zelf ook in de zaal 

aanwezig die ons wat extra uitleg kon geven. 

Ook het tweede talent uit een rijtje van vier meldde zich aan: de “Glee”-actrice 

Lea Michele. Ook zij genoot van een groot aanbod aan vragen.  

Op dag 4 betrad Nederland de filmarena met “Boys” van Mischa Kamp. Deze 

film over homoseksualiteit maakte veel indruk maar was voor sommigen een 

erg confronterende film. Het fenomeen homoseksualiteit is namelijk niet overal 

in deze wereld geaccepteerd. 

Na het pareltje “Boys” kwam Dylan O’brien even op bezoek voor zijn 

vragensessie. Voor mij was dit wat minder interessant omdat ik te weinig 

bekend ben met O’brien en zijn werk.  

Op dag 5 was de Canadese film “Skating to New York” aan zet van Charles 

Minsky. Misschien wel de meest teleurstellende film van het festival. Het 

onderwerp was wat vergezocht en werd te weinig uitgediept. Het was daarom 

wat langdradig.  

Na “Skating to New York” was het de beurt aan Richard Gere om de machtige 

filmzaal “Salla Truffaut” te betreden. Dit was een prachtige vragensessie. Het 

heeft ons allen getoond hoe down to earth een groot artiest als Richard Gere 

kan zijn. Een ongelooflijke ervaring. 

De volgende dag kregen we even een halve dag rust. Onze begeleidster Karo 

nam het ‘Belgische team’ mee naar Amalfi. Het was een leuke uitstap. Ook het 

tochtje op de boot was top.  

Later die dag was het al tijd voor het laatste internationale talent: “Professor 

Severus Snape” oftewel Alan Rickman. Dit was ook weer een indrukwekkende 

ervaring want Harry Potter fan of niet, Alan Rickman is een levende legende.  

Op dag 6 was het de beurt aan de Noren. Zij brachten hun werk “One night in 

Oslo” mee. Deze film van Eirik Svensson was er eentje om over na te denken. 

Het gaf elke toeschouwer een enorme mogelijkheid om de boodschap die in 

deze film verwerkt zit ieder voor zich apart te ervaren.  

Later die dag was het weer vrij. We hadden eindelijk de mogelijkheid om eens 

rond te lopen in het dorpje Giffoni zelf. Het was heerlijk om de sfeer op te 

snuiven die er ook de rest van de week zou blijven hangen. 



Op dag 7 was het tijd om een film met historische achtergrond te bekijken. De 

Litouwse film “The excursionist” vertelt het verhaal van een vluchtelinge ten 

tijde van het Stalin-bewind. Het was een ingewikkeld verhaal en moeilijk om te 

volgen voor iemand die niet bekend is met de Litouwse achtergrond. 

Daarna genoten we weer van de vrijheid om zelf iets te ondernemen.  

Op dag 8 was het al tijd voor de laatste competitiefilm, deze keer uit Cuba. De 

film “Behavior” is een prachtige film over het leven van straatjongen Chala die 

voor zijn verslaafde moeder moet zorgen wat leidt tot een hoop problemen. 

Om dit te doen traint hij vechthonden. Iets wat natuurlijk uiterst illegaal is. Ook 

op school heeft Chala het niet makkelijk. “Behavior” is een hele mooie maar 

vooral ook emotionele film.  

Meteen na deze film was het tijd om te stemmen. Nadat alle papiertjes in de 

stembus zaten, kregen we de laatste keer tijd om zelf weer iets te doen.  

Op dag 9 kondigde zich helaas het einde van het filmfestival Giffoni aan: de 

prijsuitreiking met slotceremonie. Tijdens de prijsuitreiking werd bekend 

gemaakt dat in de 13+ categorie de film “Behavior” had gewonnen. De tweede 

plaats was voor “Boys”.  

Maar het einde was helaas onvermijdelijk. We hadden nog veel werk want we 

moesten nog afscheid nemen van de vele vrienden voor het leven, posters 

laten tekenen, op de t-shirten schrijven en overal knuffels uitdelen. Dit was iets 

om nooit te vergeten. Om ons uit te zwaaien had de organisatie van Giffoni ’s-

avonds een knallende DJ-set voorzien. Aan het einde van de avond vertrok 

onze shuttlebus voor de allerlaatste keer.  

De volgende dag kwam het gewone leven weer op gang. Samen met de 

Nederlanders gingen we naar de luchthaven. Daar aten nog snel iets en dan 

was het tijd om terug te vliegen naar België.  

Giffoni was een fantastische ervaring. Films, shows, concerten, vrienden om 

nooit te vergeten. Kortom Giffoni, Incredibile fantastico. Voor altijd in mijn 

hart. 
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