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preface

Dear film fan,

This Youth Film Festival will be a celebratory edition! In 2008, the festival 

celebrates its 20th birthday in Antwerp and its 10th birthday in Bruges.

In these two cities, during spring half-term, the Youth Film Festival  

will present the most beautiful youth films created in Europe over 

the last year. The organizers have outlined an ambitious and varied  

selection of films that may otherwise not be enjoyed by the Flemish 

audience. Mothers with babies, toddlers, young children, teenagers... 

the programme consists of films to suit all tastes. The festival ex-

tends a warm welcome to all visitors. 

As Flemish Minister for Culture and Youth, I am pleased to lend my 

support to the Youth Film Festival. Thanks to this event, children get 

the opportunity to become acquainted with film culture at a very 

young age. The programme is tailored to the taste and interests of 

a young audience. It is wonderfully adapted to their world through 

educational activities, workshops and multimedia entertainment. 

Youtube, an interactive computer game…let it be trendy, let it be 

cool, let it be original and let it be slightly different. In fact… that is 

the right way to appeal to young people.

The opening film ‘Max & Co’ promises to be one of the highlights of 

this year’s edition. It is one of the most beautiful and most expensive 

animated films ever made in Europe. This top film sets the pace for 

a very exciting festival edition. 

I wish every young festival visitor many exciting cinematic discoveries 

and many new film friends.

Bert Anciaux

Flemish Minister for Culture, Youth, Sport and Brussels Affairs



voorwoord

Beste filmliefhebber,

Dit Jeugdfilmfestival is een feesteditie! In 2008 bestaat het festival 

in Antwerpen twintig jaar, en in Brugge tien jaar.

In deze twee steden presenteert het Jeugdfilmfestival deze krokus - 

vakantie de mooiste jeugdfilms die het afgelopen jaar in Europa 

werden gemaakt. De organisatoren hebben een ambitieus en geva-

rieerd programma uitgestippeld van films die het Vlaamse publiek 

anders nooit zomaar te zien krijgt. Er is voor ieder wat wils. Moeders 

met baby’s, kleuters, jonge kinderen, tieners… allemaal zijn ze 

van harte welkom.

Als Vlaams minister van Cultuur en Jeugd geef ik graag steun aan 

het Jeugdfilmfestival. Het evenement leert jongeren al op heel 

vroege leeftijd kennismaken met filmcultuur. Het programma is echt 

op jongerenmaat gesneden, en via allerlei educatieve omkadering, 

workshops en door multimediale randanimatie speelt het pittig in 

op hun leefwereld. Youtube, een interactief computerspel… het 

mag hip, het mag cool, het mag origineel en het mag net dat ietsje 

anders zijn. Meer nog… het moet, want het is op die manier dat je 

onze jeugd aanspreekt. 

De openingsfilm ‘Max & co’ belooft alvast een hoogtepunt te worden. 

Het is één van de knapste en tevens duurste Europese animatie-

films ooit gemaakt. Deze topfilm zet meteen de toon van een ongezien 

boeiend festival.

Ik wens alle jonge festivalgangers veel prikkelende filmontdekkingen 

en veel nieuwe filmvrienden toe. 

Bert Anciaux

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel



EuropEsE jury 
van profEssionals 
EuropEan jury 
of profEssionals

Anneke de Lind van Wijngaarden  1971

Anneke maakte reeds verschillende documentaires voor kinderen. 

Naast het maken van documentaires verzint ze graag vreemde 

interactieve installaties voor het theater en theaterfestivals. Zo 

creëerde ze bijvoorbeeld de filmmachine waarin je je eigen flip-

boek kan maken. Het enige wat je moet doen, is eventjes dansen. 

Je kunt de filmmachine uittesten op dit festival!

“Ik ben dolgelukkig dat ik deel mag uitmaken van het festival omdat… 

ik ervan hou om de hele dag films te bekijken! Bovendien hou ik 

erg veel van België! Ik kijk er echt naar uit.”

Anneke made several children’s documentaries. Next to documen-

tarymaking she loves to invent strange interactive installations for 

theatre and theatre festivals. She made for example the Filmmachine 

where you can make your own flipbook. The only thing you have to 

do is dance for 5 seconds. You can visit the film machine at this 

festival! 

”I am so happy to be part of the festival because.... I love watching 

films all day!! Next to that I love Belgium a lot! I am really looking 

forward to it.” 
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Bram Renders   1973   
Tot voor kort was schrijver en producer Bram Renders voltijds 

scenario schrijver. Samen met twee vrienden uit zijn studietijd  

richtte hij ‘de SKRIPTTank’ op, een klein bedrijfje dat zich toelegt op 

het uitwerken van scenario’s. Hij was co-bedenker en schrijver van 

‘W817’, een sitcom die zich richt tot een jong publiek, ‘En daarmee 

basta’, een komische serie waarin de kinderen van een dis- 

functioneel gezin centraal stonden en werkte mee aan de drama-

reeks ‘Kinderen van Dewindt’. In 2006 ging Renders aan de slag 

als creative producer bij MMG. Hij werkt eveneens aan een adaptatie 

van de succesvolle roman ‘Los’. 

En waarom ik graag in de jury zit: omdat het festival gewoon een 

zeer fijn festival is. En omdat ik er met W817 de Gouden Zapper 

heb gewonnen, mijn eerste prijs die ik (we) kreeg als scenarist. 

Hoera!”

Till recent, writer producer Bram Renders was a full time screen writer. 

Together with two college friends he founded ‘de SKRIPTank’, a small 

screenwriting company. He co-created ‘W817’, a sitcom aimed at 

youngsters, ‘En daarmee basta!’, a comedy series about kids in a 

dysfunctional family and he co-developed ‘Kinderen van Dewindt’ a 

prime time drama series. In 2006, production company MMG and he 

is working on an adaptation of the successful novel ‘Los’. 

“I’m happy to be a member of the jury because this is a wonderful 

festival and because at this festival, I won the ‘Gouden Zapper’ for 

W817, my first award as a scriptwriter. Hurray!”



Catharine Des Forges  1967

Catharine studeerde Film & Televisie aan de universiteit van Londen.  

Ze werkte een tijdlang in het Brits Filminstituut waar ze programma-

tie en advisering verzorgde voor verschillende bioscopen in Groot-

Brittannië. Enkele jaren later ging ze zelfstandig werken als program-

mator/curator voor tal van Britse festivals, kunst- en filmhuizen. Ze 

geeft ook regelmatig les aan verschillende universiteiten. In 2003 

richtte ze The ICO (The Independent Cinema Office) op en is daar 

nog steeds directeur. Ze is assistent-programmator van het Kinder-

filmfestival van Londen in ‘the Barbican’ dat jaarlijkse plaatsvindt 

in november.

After completing her MA in Film & Television at the University of 

London, Catharine Des Forges worked for the British Film Institute, 

programming and advising a number of cinemas in the UK. A few 

years later, she started to work as a freelance programmer and 

arts consultant for a number of British festivals as well as art and 

cinema clubs. She is a lecturer at various universities and founded 

The ICO (The Independent Cinema Office) in 2003 and has been 

its Director ever since. She is assistant programmer at the London 

Children’s Film Festival which takes place at ‘The Barbican’ every 

year in November.

Steve Geerts  1974

Steve studeerde Dramatische Kunsten aan het conservatorium in 

Brussel en nog geen jaar later was hij lid van het vaste KVS/De 

Bottelarij-ensemble. Als Vlaams acteur acteert hij zowel in theater 

als voor televisie. Steve zal bij het jeugdige publiek vooral bekend 

staan als Ruben uit de Ketnet-reeks ‘En Daarmee basta!’.

“Ik ben een enorme filmfanaat en het is altijd fijn om meegenomen 

te worden door nieuw talent in sterke verhalen en avonturen.” 



Steve studied Dramatic Arts at the conservatory in Brussels and 

less than one year later, he was already a member of the permanent 

KVS/De Bottelarij ensemble. He works as a stage actor as well as a 

television actor. Steve is perhaps best known for his role as Ruben 

in the Ketnet (the Flemish children’s television channel) series ‘En 

Daarmee Basta’.

“I am a huge film fan and it is always nice to be carried away by the 

performance of new talent in good stories and adventures.”

Julia Zietsche  1985

Julia deed praktijkervaring op bij Blow Film en de distributeur 

Delphi-Filmverleih. Ze werkte voor het departement programma-

presentatie van RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) en voor 

UFA-Fernesehproduktion. Sinds oktober 2005 studeert ze strate-

gische communicatie en planning aan de kunstuniversiteit van 

Berlijn. In 2007 regisseerde ze twee kortfilms waaronder Louis 

Elefantenherz. Deze kortfilm werd vertoond op verschillende andere 

filmfestivals en nu ook op het Jeugdfilmfestival. 

“Ik ben heel blij dat jullie mijn film goed vinden, ik ben zelfs nog 

blijer over het feit dat jullie hem willen vertonen en nu vragen jullie 

of ik in de jury wil zitten – dat is geweldig.”

Julie Ziesche interned at Blow Film and the distributor Delphi-Filmver-

leih. She worked at the department of Programme Presentation of 

RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) and for UFA-Fernsehproduktion.  

Since October 2005 she has been studying Strategic Communication 

and Planning at the University of Arts in Berlin. In 2007 she directed 

two short films including Louis Elefantenherz. This short film was 

screened at various film festivals and will be included in the Youth 

Film Festival programme.

“I feel very happy that you like my film, I am even more happy that 

you want to screen my film and now you even ask me to be a part 

of the jury – this is just great.”
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KindErjury  
ChildrEn’s jury

ANTWERPEN / ANTWERP

Lyisa Bina Patel 2000 – Berchem 
Ik ben Lyisa Bina Patel. Ik doe mee aan de kinderjury van het 

Jeugdfilmfestival en dat vind ik super leuk. Omdat ik heel graag 

film kijk en ik lees ook veel. Mijn hobby’s zijn: naar theater gaan 

en ook zelf toneel spelen, muziekschool, dansen en zingen,...

En één van mijn grote dromen is zelf eens in een film spelen.

I am Lyisa Bina Patel. I am very happy to be a member of the children’s 

jury at the Youth Film Festival. I love watching films and I also read 

a lot. My hobbies are: going to the theatre, acting in stage plays, 

going to music school, dancing and singing,… One of my biggest 

dreams is to act in a film.

Storm Brabants 1997 – Zoersel 
Ik zie graag films en vond het festival vorig jaar heel spannend en 

leuk. Ik lees ook heel graag en veel. Nu weet ik dat de bekendste 

boeken niet altijd de beste zijn. En misschien is dat met films ook 

zo. Ik zou fier op mezelf zijn als ik samen met andere kinderen 

een film kan kiezen, die later in de bioscoop mag komen en zo 

door veel mensen gezien kan worden. En... een hele vakantie leuke 

films kijken is natuurlijk ook goed meegenomen.

I love watching films and I think that last year’s festival was a fantastic 

and very exciting experience. I also like reading a lot. I know that 

the most famous books are not always the best ones and that may 

apply to films as well. I would be proud if I – as a member of the 

children’s jury – could select a film that will be released and will be 

seen by many people. And… watching great films during the holidays 

is a welcome bonus.

 



Sil De Schepper 1997 – Boechout

Hoi,  ik wil graag in de jury zitten van dit filmfestival want met een 

naam Sil (de strandjutter) kan het toch moeilijk anders dan dat ik 

van films houd. Ik zit graag in de jury om mee de mooiste films te 

beoordelen. Ik ben er helemaal klaar voor... jullie ook?

Hi, I would like to be a member of the Youth Film Festival jury because 

someone who is called Sil (the beachcomber) must be fond of films 

of course. As a member of the jury, I can decide which film is the 

most beautiful and that is great. I am ready for it…are you?

Joachim Hauters 1999 – Antwerpen 
Ik houd van lezen en ben jurylid van de Kinder- en Jeugdjury Vlaan-

deren. Ik interesseer mij ook zeer voor films uit andere landen. 

Bij het Jeugdfilmfestival van vorig jaar heb ik niet alle films van 

de competitie kunnen zien. Gelukkig kan ik dit nu wel! Het is ook leuk 

om met andere kinderen over films te praten. Je kan er heel veel van 

leren. Ik ben zeker dat het een boeiende week zal worden!

I love reading and I am a member of the Children’s and Youth Jury of 

Flanders. I am also very interested in foreign films. Last year, I did 

not see all films in competition but luckily I will be able to this year! 

It is also great to talk about films with other children. It is a valuable 

experience. I am sure that it is going to be a fantastic week!
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Nina Van Belle 1998 – Puurs 
Mijn lievelingsfilm is We Shall Overcome, de openingsfilm van vorig 

jaar. Misschien zie ik dit jaar mijn nieuwe lievelingsfilm. Ik vind 

het fijn om in de jury te zitten, omdat ik graag films kijk en omdat 

ik al elk jaar naar de openings- en slotfilm kom kijken. Dit jaar kan 

ik dan alle films zien, leuk...

My favourite film is We Shall Overcome, last year’s opening film. 

Maybe I will have a new favourite film after this year’s festival.  

I love being a member of the jury because I like watching films 

and because I visit the festival every year to watch the opening 

and closing film. This year, I will get the opportunity to see all films, 

which is great…

Kyra Verheyen 1999 – Antwerpen 
Ik wil graag in de kinderjury zitten omdat ik graag films zie en dan 

ben ik in een andere wereld. Ik hoor niets meer, alleen het geluid 

van de film.
 

I would like to be a member of the children’s jury because I love 

watching films. I seem to be in another world when I am watching a 

film. It gets all quiet and you can only hear the sounds of the film.

 

Rebecca Wyn 1997 – Berchem

Ik vind het leuk om eens een écht jurylid te mogen zijn! Om mijn 

mening te mogen zeggen over wat ik grappig of spannend vind. 

Zou dat echt gebeurd zijn, vraag ik me dan af. Dan moet ik wel 

hard lachen, of dan ben ik wel verdrietig. Je voelt zoveel als je 

een film kijkt.

It is cool to be a member of the jury and to get the opportunity to 

give my opinion about funny or exciting aspects. I always wonder if 

those things really happened. Sometimes I am roaring with laughter,  

sometimes I am sad. You feel so many different things when you 

watch a film.



 

BRUGGE / BRUGES

Monica Fierlafijn 1998 – Gent

Mijn hobby’s zijn viool spelen, tekenen en ballet. Mijn favoriete 

boek is ‘Ezzie’s dagboek’ en film is ‘Spirited away’. Ik vind het tof 

dat ik in de jury zit want je kan zoveel films zien én het is ook be-

langrijk te laten weten wat je ervan vind. Ik vind het leuk om iets te 

beoordelen en omdat ik vaak naar tentoonstellingen, theater en 

film ga vind ik het super dat ik nu eens jurylid kan zijn.

My hobbies are playing the violin, drawing and going to ballet lessons. 

My favourite book is Ezzie’s Diary’ and my favourite film is ‘Spirited Away’. 

It is very nice to be a member of the jury as I will get the opportunity  

to watch many films and to discuss them. I like to give my opinion on 

things and because I often go to exhibitions, theatrical performances 

and to the cinema, it is great to be a member of the jury.

Hendrik Lasure 1998 – Brugge 
Mijn hobby's zijn: badminton, scouts, muziek (piano en zingen) en 

naar film kijken. ‘Billie Elliot’ vind ik de beste film die ik tot hier toe 

zag. Het beste boek die ik tot hier toe las is ‘Krokodilleneiland’ van 

Antony Horowitz. 

Ik zou graag in de jury zitten omdat ik graag mijn mening zeg. Het 

moet leuk zijn om te discussiëren en de mening van anderen te horen.  

En dan nog eens over een film! Dat kan gewoon niet meer stuk!
 

My hobbies are playing badminton, Scouting, playing the piano and 

singing and watching films. ‘Billie Elliot’ is the best film I have seen 

so far. ‘I know what you did last Wednesday’ by Anthony Horowitz is 

the best book I have read so far.

I would like to be a member of the jury because I love to give my 

opinion on things. It must be fun to talk about the festival films and 

to hear someone else’s opinion on films. Fantastic!
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Robbe Leber 1998 – Brugge

Mijn hobby's zijn knutselen, judo, KSA, leesjury, dingen verzamelen 

van Winnie the Pooh.

Films bekijken vind ik leuk omdat je dan veel te zien krijgt, soms 

uit andere landen, soms van mensen of personen die iets leuks 

beleven, soms van mensen die verdrietige dingen beleven. Mijn 

verwachtingen voor de kinderjury: dat ik iets zal bijleren uit de vele 

films, dat het leuk zal zijn en dat ik nieuwe vrienden zal maken.

My hobbies are: tinkering, playing judo, being a member of the 

youth movement, being a member of the reading jury, collecting 

Winnie the Pooh things. I like watching films because you get to 

see so many things: foreign countries, people experiencing nice 

things, people experiencing sad things. My expectations of being a 

member of the children’s jury: I hope to learn something by watching 

so many films, I hope to make new friends and that it will be a nice 

experience.

Linden Pu 1996 – Brugge

Mijn hobby’s zijn schaken, koken en sax spelen. Mijn mama zegt 

dat ik teveel naar tv kijk, maar naar het filmfestival mag wel!

Als taak van jurylid, verwacht ik dus dat het heel leuk wordt en er 

toffe films te zien zullen zijn. Op tv tonen ze altijd hetzelfde en dat 

is niet zo interessant. Nu hoop ik nieuwe dingen te ontdekken.

My hobbies are playing chess, cooking and playing the saxophone. 

My mother says that I watch too much TV but I am allowed to go to 

the film festival! I hope I will have a wonderful time as a member of 

the jury and I hope to see some great films. You always get to watch 

the same programmes on TV which is not very interesting. So now 

I hope to discover new things.



14 | 15

prijzEn / awards

De professionele jury, de kinderjury Antwerpen en de kinderjury 

Brugge kiezen elk de beste langspeelfilm en de beste kortfilm van 

2008 uit. De professionele jury kent een distributieprijs toe aan 

de winnende langspeelfilm in competitie. Deze film wordt aange-

kocht door Jekino Distributie. De kinderjury in Brugge reikt daar-

naast ook de prijs van de Provincie West-Vlaanderen uit. Deze 

prijs bestaat uit een distributiepremie en gaat naar de distributeur 

die de film aankoopt. Ook het publiek kan meestemmen voor de 

beste langspeelfilm en deze krijgt een eervolle vermelding.

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

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

short film of 2008. The jury of professionals will present a distribution 

award to the best feature film. This film will be distributed by Jekino 

Distribution. Furthermore, the children’s jury in Bruges will present 

the Province of West Flanders award. This award consists of a dis-

tribution cash prize and will be presented to the film’s distributor. 

Finally, the audience will have the opportunity to vote for and select the 

best feature film. The winning film receives an honourable mention.

 

Robin Van Kerckhove 1997 – Brugge

Mijn hobby’s zijn: atletiek, voetbal, naar films kijken, computer en 

gitaar spelen. Ik kijk graag naar films omdat ze meestal spannend, 

inlevend, leuk en soms grappig zijn. Ik verwacht dat het super 

tof zal zijn. Ik kijk er ook naar uit om met de andere juryleden te 

discussiëren over de films!

My hobbies are: athletics, playing football, watching films, working at 

the computer and playing the guitar. I love watching films. Most 

of the time, watching a film is an exciting, compelling, nice and 

funny experience. I expect the festival to be great. I am also looking 

forward to talk about the festival films with other members of  

the jury.

Er zijn zes festivalprijzen in de vorm 
van zes unieke cowboys die individueel 
aanzwengelbaar zijn zodat ze samen 
in volle galop over de prairie kunnen 
razen. Het werk refereert naar de  
animal locomotion van Muybridge, 
grond legger van het filmprincipe.  
De kunstenaar Bram Verstraeten  
heeft er een cowboylocomotion van 
gemaakt waarin het universele spel  
van cowboy en indiaan verwerkt zit.

There are six festival awards: six 
unique cowboys, racing on horseback 
through the prairie. The awards refer 
to Muybridge’s animal locomotion. 
Muybridge is often called the father 
of the motion picture and for this 
festival, artist Bram Verstraeten has 
transformed his theory into a cowboy 
locomotion, referring to the universal 
‘cowboys and Indians’ game. 

www.bramverstraeten.be



EuropEsE CompEtitiE 
van langspEElfilms  
EuropEan fEaturE films 
in CompEtition

Kid Svensk   9+    
EEn film vAn nAnnA HuolmAn uit ZwEdEn  nl ond  85 min  2007

Kid schaamt zich voor haar Finse achtergrond. Ze is blij dat ze in 

Zweden woont, haar moeder minder. Zij spreekt de taal niet, dus 

Kid moet haar tot vervelens toe helpen. Tot overmaat van ramp 

blijkt tijdens hun vakantie dat haar moeder in Finland wil blijven. 

Gelukkig is Kids jeugdvriend Jammpe er. Haar vakantie krijgt een 

verrassende wending… Een pure film over een bijzonder meisje 

dat een bijzondere zomer doormaakt en meer over zichzelf en haar 

omgeving leert kennen.

Kid Svensk
A film By NANNA HuolmAN from SwedeN  dutcH SuBtitleS  85 miN  2007 

Kid is ashamed of her Finnish background. She likes to live in Swe-

den, her mother does not. She does not speak the language, so 

that Kid has to help her over and over again. To make matters 

worse, during their holidays it turns out that her mother wants to 

stay in Finland. Luckily Kid can count on her old friend Jammpe. 

Her holidays take a surprising turn… Kid Svensk is a very pure film 

about a special girl who experiences a special summer and discovers 

more about herself and her environment.

Regie/DiRectoR: NaNNa HuolMaN  ScenaRio/ScReenplay: NaNNa HuolMaN  FotogRaFie/photo

gRaphy: RauNo RoNkaiNEN  Montage/eDiting: MaliN liNDstRöM - geluiD/SounD: PEtER NoRDstRöM 

Muziek/MuSic: Jukka RiNtaMäki  caSt/caSt: Mia saaRiNEN, JiM RautiaiNEN, Milka aHlRotH, MaRi RaNtasila, 

tiMo tuoMiNEN 

pRoDuctie/pRoDuction:

tRE VäNNER PRoDuktioN aB

RagValDsgataN 14 - 118 46 stockHolM, swEDEN

t: +46 8 55 60 92 40 - F: +46 8 55 60 92 49

E: iNFo@tREVaNNER.sE

VeRkoop/SaleS:

NoRDisk FilM iNtERNatioNal salEs

MosEDalVEJ 14 - 2500 ValBy, DENMaRk

t: + 45 3618 8200 - F: + 45 3618 9550

E: coNtact@NoRDiskFilM.coM

www.NoRDiskFilMsalEs.coM

FeStiValS:

swEDisH FilM iNstitutE

Box 271 50 - 102 52 stockHolM, swEDEN

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

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



Achter de wolken  8+    
EEn film vAn JorgE QuEirogA uit PortugAl  nl ond  85 min  2006

Paulo, een jongen van 9, heeft zijn opa nooit ontmoet. Als hij 

foto’s van hem vindt, besluit hij hem te gaan zoeken. Dat lukt al 

snel. In een oude auto die alleen maar start als ze hun fantasie 

gebruiken, maakt het tweetal een reis waarin ze allerlei familie-

geheimen ontrafelen. Een meeslepende film.

Behind the Clouds
A film By Jorge QueirogA from PortugAl  dutcH SuBtitleS  85 miN  2006 

9-year old Paulo has never met his grandfather. When he comes 

across old photographs of him, he decides to go and look for him – 

in which he quite easily succeeds. In an old car which only starts if 

they use their imagination, the two of them go on a journey during 

which they unravel family secrets. A compelling film.

Regie/DiRectoR: JoRgE QuEiRoga  ScenaRio/ScReenplay: JENNiFER FiElD  FotogRaFie/photogRaphy: 

aMilcaR caRRaJola  Montage/eDiting: João BRaz  geluiD/SounD: FRaNcisco VEloso  Muziek/ 

MuSic: NuNo Malo  caSt/caSt: Nicolau BREyNER, RuBEN lEoNaRDo, soDia gRillo, gRaciaNo Dias, caRMEN 

saNtos, José EDuaRDo

pRoDuctie/pRoDuction:

FilMEs Do tEJo 2,

aVENiDa Da liBERDaDE 85, 3 

1250-140 lisBoa, PoRtugal

t: +351 213 234 400 - F: +351 213 471 087

E: FilMEsDotEJo@FilMEsDotEJo.Pt

www.FilMEsDotEJo.Pt/

VeRkoop/SaleS:

aBRil ciNEMa tV

laRgo BaRao DE QuiNtEla 3, soBRE/loJa 

1200-046 lisBoa, PoRtugal

t: +351 213 479 088 - F: +351 2 1347 9088

EMail: caRoliNE.BaRRauD@aBRil-FilMEs.Pt
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pRoDuctie/pRoDuction:

lEs FilMs MaNuEl MuNz

14 Bis, RuE MaRBEuF - 75008 PaRis, FRaNcE

t: +33 1 5664 16 64 

E: FilMsMaNuElMuNz@waNaDoo.FR

VeRkoop/SaleS:

tF1 iNtERNatioNal

iMMEuBlE cENtRal PaRk - 9, RuE MauRicE MallEt

92130 issy-lEs-MouliNEaux, FRaNcE

t: + 33 1 4141 2168 - F: + 33 1 4141 2133

E: salEs@tF1.FR 

www.tF1iNtERNatioNal.coM

DiStRibutie/DiStRibution:

lEs FilMs DE l’ElyséE

1, aVENuE cHâtEau Jaco 

1410 watERloo, BElgiuM

t: + 32 2 357 32 10

E: FloRENcE@FilMsElysEE.BE 

www.FilMsElysEE.BE

Kinderen baas?!   8+    
EEn film vAn Eric civAnyAn uit frAnkriJk  nl ond  96 min  2007

Drie moderne mama’s worden geconfronteerd met eenzelfde 

probleem: hun kinderen zijn thuis de baas! Ze zetten alles op hun 

kop, commanderen hun ouders en halen het bloed van onder hun 

nagels. Maar op een dag verandert alles. De volwassenen bundelen 

hun krachten om hun kroost een koekje van eigen deeg te geven. 

Een film voor het hele gezin waarbij lachen is verzekerd.

Kid Power
A film By eric civANyAN from frANce  dutcH SuBtitleS  96 miN  2007 

Three modern mothers are being confronted with the same problem: 

their children are the boss at home! They turn the house upside 

down, order their parents about and get under their skin. But then 

one day everything changes. The adults join forces in order to give 

their kids a taste of their own medicine. A very funny family film.

Regie/DiRectoR: ERic ciVaNyaN  ScenaRio/ScReenplay: guillauME BREtoN, ERic ciVaNyaN  FotogRaFie/

photogRaphy: stéPHaNE caMi  Montage/eDiting: auRiQuE DElaNNoy  Muziek/MuSic: FRaNçois PEyRoNy 

caSt/caSt: saNDRiNE BoNNaiRE, PascalE légitiMus, aNNE PaRillauD, PiERRE cassigNaRD, MicHèlE gaRcia, 

MicHEl VuillERMoz, REBEcca MaRDER, auRéliEN Du MuR, lauRENzo ciais, JossEliN ciais, DElPHiNE MEsas,  

lisa ciPRiaNi, FRaNkiE wallacH 



18 | 19

pRoDuctie/pRoDuction:

x FilME cREatiVE Pool gMBH

kuRFüRstENstR. 57 - 10785 BERliN, gERMaNy

t: + 49 30 230 833 11 - F: +49 30 230 833 22

E: iNFo@x-FilME.DE - www.x-FilME.DE

VeRkoop/SaleS:

x VERlEiH ag

kuRFüRstENstR. 57 - 10785 BERliN, gERMaNy

t: + 49 30 269 33 600 - F: +49 30 269 33 700

E: iNFo@x-VERlEiH.DE

Max Minsky  9+    
EEn film vAn AnnA JusticE uit duitslAnd  nl ond  95 min  2006

Nelly (13) wil later astronaut worden, net als prins Edouard waarop  

ze superverliefd is. Als het meidenbasketbalteam van school 

wordt uitgenodigd voor een toernooi waar hij ook is, krijgt ze dé 

kans om hem te ontmoeten. Alleen… ze kan absoluut niet basket-

ballen. Kan Max, de stoere new kid in town haar helpen?

Max Minsky
A film By ANNA JuStice from germANy  dutcH SuBtitleS  95 miN  2006

Nelly (13) wants to become an astronaut like prince Edouard with 

whom she is madly in love. When the girl’s basketball team receives 

an invitation for a tournament he will attend, she has the chance of 

her lifetime to meet him. But there is only one problem… she can 

not play basketball at all. Will Max, the tough new kid in town be 

able to help her?

Regie/DiRectoR: aNNa JusticE  ScenaRio/ScReenplay: Holly-JaNE RaHlENs  FotogRaFie/photogRaphy:  

Ngo tHE cHau  Montage/eDiting: uta scHMiDt  geluiD/SounD: aRNo wilMs  Muziek/MuSic:  

cHRistiaN M. kaisER, JuliaN Maas  caSt/caSt: zoE MooRE, EMil REiNkE, aDRiaNa altaRas, JaN JosEF liEFERs, 

MoNica BlEiBtREu, RosEMaRiE FENDEl, HilDEgaRD alEx, susaNNa siMoN



pRoDuctie/pRoDuction:

HaPPy ziNgo aB

RotEMaNNaVägEN 12

145 57 NoRsBoRg, swEDEN

t: + 46 8 531 800 12

E: iNFo@ziNgoFilM.sE - www.ziNgoFilM.sE

VeRkoop/SaleS:

soNEt FilM aB

Po Box 27150 - 10252 stockHolM, swEDEN

t: + 46 8 665 1400 - F: + 46 8 665 1224

E: iNFo@soNEtFilM.sE - www.soNEtFilM.sE

FeStiValS:

swEDisH FilM iNstitutE

Box 271 50 - 102 52 stockHolM, swEDEN

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

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

Hoppet   9+    
EEn film vAn PEttEr nAEss uit ZwEdEn  nl ond  86 min  2006

Volgens zijn broer Tigris is Azad de beste hoogspringer van Koerdistan. 

Er is daar oorlog en de ouders sturen de broers via een mensen-

smokkelaar naar Frankfurt. Maar… ze komen per ongeluk in Zweden 

terecht. Ondanks de onzekere situatie – zien ze hun ouders ooit 

terug? – houdt Azad vast aan zijn talent. Een ontroerende maar 

vooral hoopvolle film.

Leaps and Bounds 
A film By Petter NAeSS from SwedeN  dutcH SuBtitleS  86 miN  2006 

According to his brother Tigris, Azad is the best high-jumper in 

Kurdistan. That country is in a state of war and with the help of 

a human trafficker, the children’s parents send them to Frankfurt. 

But…accidentally they end up in Sweden. In spite of the uncertain 

situation – will they ever see their parents again? – Azad holds on 

to his talent. A moving but also hopeful film.

Regie/DiRectoR: PEt tER NaEss  ScenaRio/ScReenplay: isa aouFiNa, MoNi NilssoN, kuRt öBERg 

FotogRaFie/photogRaphy: MaRius JoHaNsEN HaNsEN  Montage/eDiting: iNgE-lisE laNgFElDt geluiD/

SounD: DaViD liNDskog, RicHaRD lötHNER  Muziek/MuSic: Nils PEttER MolVaER  caSt/caSt: PEtER 

stoRMaRE, ali aBDulsalaM, ia laNgHaMMER, PER FRitzEll
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pRoDuctie/pRoDuction:

kEtViRta VERsiJa

REVoNiu 8-2 - 03111 VilNius, litHuaNia

t: +370 618 079 94 - F: +370 523 339 30

E: t.ziBoliENE@coNcEPt.lt

VeRkoop/SaleS:

coNcEPt EVENts & MEDia

t.ŠEV čENkos g. 21/22

03111 VilNius, litHuaNia

t: +370 5 233 3930 - F: +370 5 233 3930

E: iNFo@coNcEPt.lt - www.coNcEPt.lt

Crow Lake  9+    
EEn film vAn inEsA kurkliEtyté uit litouwEn  nl ond  60 min  2007

Pearl, Paul, August en Rookie hebben hun eigen kamp gemaakt, 

‘Free Zone’, in de buurt van een oude militaire basis waar ze veel 

rondhangen en samen ravotten. Daar woont ook een oude land-

loper, samen met z’n kraai. De man is voor de kinderen een doelwit 

van plagerijen. 

Crow lake is een film die het niet van actie moet hebben maar van 

een goede sfeer, mooie beelden en pure eenvoud.

Crow Lake
A film By iNeSA KurKlietyté from litHuANiA  dutcH SuBtitleS  60 miN  2007

Pearl, Paul, August and Rookie have made their own camp, ‘Free 

Zone’, near an old military base where they hang about and horse 

around very often. An old tramp, also living in that neighbourhood 

with his crow, is a figure of fun for the children. Crow Lake does not 

contain many action scenes but radiates a nice atmosphere, pure 

simplicity and consists of beautiful images.

Regie/DiRectoR: iNEsa kuRkliEtyté  ScenaRio/ScReenplay: iNEsa kuRkliEtyté  FotogRaFie/photo

gRaphy: DiMitRiJ gRiBaNoV  Montage/eDiting: giNtas sMilga  geluiD/SounD: aRtuRas Pugaciauskas 

Muziek/MuSic: JoNas JuRkûNas  caSt/caSt: ValENtiNas Masalskis, DoMiNikas saguNEVičius, Paulius 

sMaliukas, RaPolas taMuliûNas, augustas JuozaPaVičius, tauRas čižas, RiMaNté kRilaVičiûté



pRoDuctie/pRoDuction:

aRtHuR kRENsky FilMs

HoRNoMEcHoluPská 68

102 00 PRaHa 10, czEcH REPuBlic

t: +420 603 412 601 - F: +420 271 960 554

E: iNFo@aRtHuRkRENskyFilMs.cz 

www.aRtHuRkRENskyFilMs.cz

VeRkoop/SaleS:

czEcH tElEVisioN- tElExPoRt

kaV či HoRy - 140 70 PRaguE 4, czEcH REPuBlic

t: + 420 261 137 047 - F: + 420 261 211 354

E: tElExPoRt@cEskatElEVizE.cz

www.cEskatElEVizE.cz/salEs

Maharal   8+    
EEn film vAn PAvEl JAndourEk uit tJEcHië  nl ond  100 min  2007

Drie Praagse kinderen – Alena, David en Ondra – nemen je op 

sleeptouw voor een avontuurlijk verhaal in de oude buurten van 

Praag. Ze komen een schatzoeker op het spoor die bij een mys-

terieuze moord betrokken is. De drie besluiten mee te helpen in 

de zoektocht naar de dader en raken in een spannend avontuur 

verwikkeld.

Maharal 
A film By PAvel JANdoureK from tHe czecH rePuBlic  dutcH SuBtitleS  100 miN  2007 

Three children from Prague – Alena, David and Ondra – take you 

for an adventure in the old city centre of Prague. They meet an old 

treasure seeker who is involved in a mysterious murder. The three 

children decide to take part.

Regie/DiRectoR: PaVEl JaNDouREk  ScenaRio/ScReenplay: MaRtiN BEzouŠka  FotogRaFie/photo

gRaphy: asEN ŠoPoV  Montage/eDiting: JaN skalsky  geluiD/SounD: JiRí klENka  Muziek/MuSic: 

zByNÊk MatÊJû  caSt/caSt: BoNiVoJ NaVRátil, BaRBoRa sEiDloVá, MatyáŠ ValENta, JosEF soMR, MaRoŠ 

kRaMáR, MiRoslaV táBoRský, VlaDiMíR kRatiNa
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pRoDuctie/pRoDuction:

tHuRa FilMs as

iNDiakaJ 12 - 2100 koPENHagEN, DENMaRk

t: +45 3544 1111 - F: +45 3543 4015

E: tHuRa@tHuRa.coM - www.tHuRa.coM

VeRkoop/SaleS:

NoRDisk FilM iNtERNatioNal salEs

MosEDalVEJ 14 - 2500 ValBy, DENMaRk.

t: +45 3618 8200 - F: +45 3618 9550

E: coNtact@NoRDiskFilMsalEs.coM

www.NoRDiskFilMsalEs.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

The Substitute  9+    
EEn film vAn olE BornEdAl uit dEnEmArkEn  nl ond  93 min  2007

De klas van Carl krijgt een angstaanjagende interim-juf die 

meteen alle zwakke plekken van de leerlingen kent en zelfs hun  

gedachten kan lezen. Carl ontdekt al snel dat ze een bloed dorstig 

ruimtewezen is. Met een aantal klasgenootjes probeert hij hun 

ouders van haar kwade bedoelingen te overtuigen, vóórdat ze 

met haar naar Parijs moeten. Maar of dat goed afloopt? Een heel 

spannende film met enkele bloedstollende scènes.

The Substitute
A film By ole BorNedAl from deNmArK  dutcH SuBtitleS  93 miN  2007

Carl’s class is taught by a terrifying temporary teacher who imme-

diately knows the pupil’s weak spots and who can even read their 

minds. Carl soon discovers that she is a bloodthirsty alien. With the 

help of some of his classmates, he tries to convince their parents 

of her evil intentions before she will take them to Paris with her. Will 

this operation have a happy ending? A very exciting film with some 

blood-curdling scenes.

Regie/DiRectoR: olE BoRNEDal  ScenaRio/ScReenplay: olE BoRNEDal, HENRik PRiP  FotogRaFie/photo

gRaphy: DaN laustEN  Montage/eDiting: tHoMas kRag  geluiD/SounD: NiEls aRilD, NiNo JacoBsEN  

Muziek/MuSic: MaRco BEltRaMi  caSt/caSt: PaPRika stEEN, JoNas waNDscHNEiDER, ulRicH tHoMsEN, 

soNJa RicHtER, HENRik PRiP



pRoDuctie/pRoDuction:

4 ½ as

st.olaVsgt. 21c

0165 oslo, NoRway

t: +47 2294 2494 - F: +27 2294 2499

E: HakoN@FouRaNDaHalF.No

www.FouRaNDaHalF.No

VeRkoop/SaleS:

NoRDisk FilM iNtERNatioNal salEs

MosEDalVEJ 14 - 2500 ValBy, DENMaRk.

t: +45 3618 8200 - F: +45 3618 9550

E: coNtact@NoRDiskFilMsalEs.coM

www.NoRDiskFilMsalEs.coM

FeStiValS:

NoRwEgiaN FilM iNstitutE

DRoNNiNgENsgatE 16

P.o. Box 482 sENtRuM - 0105 oslo, NoRway

t: + 47 22 47 45 74 - F: + 47 22 47 45 97

E: Post@NFi.No - www.NFi.No

Radiopiraten   8+    
EEn film vAn stig svEndsEn uit noorwEgEn  nl ond  85 min  2007

Na de scheiding van zijn ouders verhuist Karl Jonathan naar zijn 

vaders geboortedorp. Dit blijkt een bizarre samenleving te zijn waar 

iedereen volgens een gelijk model moet leven en waar de ‘burger-

vader’ alias een echte Big Brother de bewoners de hele tijd in de 

gaten houdt. Als Karl Jonathan en zijn vriendinnetje Trine een oud 

radiostation vinden in een toren hebben ze een plan: de stadzender 

verstoren en de stad op z’n kop zetten! Maar niet iedereen kan daar 

om lachen… Een hilarische film.

The Radio Pirates 
A film By Stig SveNdSeN from NorwAy  dutcH SuBtitleS  85 miN  2007 

After the divorce of his parents, Karl Jonathan moves to his father’s 

native village. This seems to be a bizarre place where everyone must 

live in accordance with the same rules and where the mayor – like a 

real Big Brother – keeps an eye on the inhabitants all the time. When 

Karl and his girlfriend Trine discover an old radio station in a tower, 

they devise a plan: they want to jam the local radio station and raise 

hell! But not everyone thinks this is funny. A hilarious film. 

Regie/DiRectoR: stig sVENDsEN  ScenaRio/ScReenplay: guNNaR gERMuNDsoN  FotogRaFie/photo

gRaphy: JoHN aNDREas aNDERsEN  Montage/eDiting: siV EBElstoFt, Pål gENgENBacH  geluiD/SounD: 

PEtER claussEN  Muziek/MuSic: BJøRNaR JoHNsEN  caSt/caSt: aNDERs HERMaNN clausEN, HElENE 

gystaD, HENRik giæVER, FRiDtJoF såHEiM, gaRD EiDsVolD, HENRik MEstaD, tRiNE wiggEN, aNE DaHl toRP, PER 

cHRistiaN EllEFsEN
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pRoDuctie/pRoDuction:

FilMByEN

aVEDøREtVæRVEJ 10 - 2650HViDoVRE, DENMaRk

t:+45 3678 1900 - F:+45 3686 8751

E: gRaEstEDFilM@gRaEstEDFilM.Dk

www.gRaEstEDFilM.Dk

VeRkoop/SaleS:

tRust FilM salEs aPs

FilMByEN 12 - 2650 HViDoVRE, DENMaRk 

t: +45 3686 8788 - F: +45 3677 4448 

E: Post@tRust-FilM.Dk - www.tRust-FilM.Dk

FeStiValS:

DEt DaNskE FilMiNstitut

gotHERsgaDE 55 - 1123 koPENHagEN, DENMaRk

t: +45 3374 3400 - F: +45 3374 3401

E: DFi@DFi.Dk - www.DFi.Dk

Skymaster  9+    
EEn film vAn micHAEl wikkE & stEEn rAsmussEn uit dEnEmArkEn  nl ond  83 min  2006

Kalle, een jongen van 10 woont in een vrolijke, sprookjesachtige 

buurt. Op een dag krijgt Kalle er een zusje bij. En wat blijkt… ze 

heeft vleugels! Zijn ouders zijn bezorgd en besluiten de vleugels 

te laten verwijderen bij Plastic Palace. Kalle zal er alles aan doen 

om dat te voorkomen. Zijn reddingsplan wordt een race tegen de 

tijd. ‘Skymaster’ is een heerlijke musical vol zotte acties, veel 

kleur en een tikkeltje kitch.

Skymaster
A film By micHAel wiKKe & SteeN rASmuSSeN from deNmArK  dutcH SuBtitleS  89 miN  2006

Kalle, a 10-year old boy, lives in a cheerful, fairy-tale neighbour-

hood. One day, Kalle gets a little sister and it turns out… that she 

has got wings! His parents are worried and decide to have the wings 

removed at Plastic Palace. Kalle will do everything to prevent this. 

His rescue plan becomes a race against the clock. Skymaster is a 

wonderful, colourful musical full of crazy action scenes and a touch 

of kitsch.

Regie/DiRectoR: MicHaEl wikkE, stEEN RasMussEN  ScenaRio/ScReenplay:  RasMus HEistERBERg, stEEN 

RasMussEN, MicHaEl wikkE  FotogRaFie/photogRaphy: ERic kREss  Montage/eDiting: aNDERs VillaDsEN 

geluiD/SounD: HENRik laNgkilDE  Muziek/MuSic: Poul ERNst HalBERg, Bo Bossy RasMussEN, o.J., stig 

kREutzFElDt  caSt/caSt: JaNus DissiNg RatHkE, Nicolas BRo, aNDERs w. BERtHElsEN, aNNE gREtHE BJaRuP 

Riis, BoDil JøRgENsEN, tRoEls lyBy, stEEN RasMussEN, MicHaEl wikkE



EuropEsE CompEtitiE 
van Kortfilms  
EuropEan short films 
in CompEtition

Hangman       
EEn film vAn HAnnE rAmsdAl En cs mikkElson uit noorwEgEn  9 min  2007

Wat moet je doen als je verliefd bent op Ståle, maar je de letter ‘S’ 

niet kan uitspreken…? Met een beetje creativiteit lukt het wel! 

Hangman
A film By HANNe rAmSdAl ANd cS miKKelSoN from NorwAy  9 miN  2007 

What do you do when you are in love with Ståle, but can not 

pronounce the letter ‘S’…? You will manage to do it …all it takes 

is some creativity!

Regie/DiRectoR: HaNNE RaMsDal & cEciliE sEMEc MikkElsoN  ScenaRio/ScReenplay: HaNNE RaMsDal 

FotogRaFie/photogRaphy: cEciliE sEMEc MikkElsoN  Montage/eDiting: JoN ENDRE MøRk  geluiD/

SounD: RENatE BakkE

Le Gardien du nid       
EEn AnimAtiEfilm vAn oliviEr PEscH uit luxEmBurg  14min  2006

Roberts taak is om zes eieren te bewaken in een broedmachine. 

De eieren gedragen zich soms onvoorspelbaar! En dan breekt de 

dag aan dat de eieren uitkomen… Hoe zien de wezentjes eruit? 

Le Gardien du nid
AN ANimAted film By olivier PeScH from luxemBurg  14 miN  2006 

It is Robert’s task to guard six eggs in an incubator. The eggs are 

behaving really unpredictable at times! And then one day, the eggs 

are hatching out… What will those little creatures look like?

Regie/DiRectoR: oliViER PEscH  ScenaRio/ScReenplay: Paul tEkENBRoEk  FotogRaFie/photo

gRaphy: caRoliNE scHulER  Montage/eDiting: tHiERRy FaBER  geluiD/SounD: FRéDéRic DEMolDER 

Muziek/MuSic: PiERRE PayaN, ERic PHiliPPoN

pRoDuctie/pRoDuction:

FilMBiN as

løkkEgata 9 - 2615 lillEHaMMER, NoRway

t: +47 9020 6556 

E: FilMBiN@FilMBiN.No - www.FilMBiN.No

DiStRibutie/DiStRibution:

NoRwEgiaN FilM iNstitutE- toRil siMoNsEN 

P.o. Box 482 sENtRuM - 0105 oslo, NoRway

t: +47 22 474 500 - F: +47 22 474 597 

toRils@NFi.No - www.NFi.No

pRoDuctie/pRoDuction

& DiStRibutie/DiStRibution:

saMsa FilM

238c, RuE DE luxEMBouRg

8077 BERtRaNgE, luxEMBuRg 

t: + 352 45 19 60-1 - F : + 352 44 24 29

E: saMsa.FilM@FilMNEt.lu

www.saMsa-FilM.coM



My Happy End       
EEn AnimAtiEfilm vAn milEn vitAnov uit duitslAnd  5 min  2007

Alle honden zitten graag achter hun eigen staart aan. De hond in 

deze film bereikt zelfs meer: z’n staart wordt zijn beste vriend! 

My Happy End
AN ANimAted film By mileN vitANov from germANy  5 miN  2007

All dogs love chasing their own tails. The dog in this film achieves 

even more: its tail becomes its best friend!

Regie/DiRectoR: MilEN VitaNoV  ScenaRio/ScReenplay: MilEN VitaNoV  FotogRaFie/photogRaphy: 

Nikolai kaNow  Montage/eDiting: MilEN VitaNoV  geluiD/SounD: alExEJ asHkENazy  Muziek/ 

MuSic: stEFaN MaRia scHNEiDER

Rebelle       
EEn AnimAtiEfilm vAn mArc lEviE uit BElgië  6 min  2006

Een muzieknootje vindt zijn draai niet in de saaie partituur waar hij 

deel van uitmaakt. Hij besluit de boel op stelten te zetten. Wat dat 

met de muziek doet zal je vooral goed horen! 

Rebelle
eeN ANimAtiefilm vAN mArc levie uit België  6 miN  2006 

A musical note does not feel comfortable in the boring score of 

which it is a part of. It decides to raise hell. The consequences of its 

actions for the music can be seen and heard in this film.

Regie/DiRectoR: MaRc lEViE  ScenaRio/ScReenplay: MaRiE-JEaNNE wiNaND, MaRc lEViE  aniMatie/

aniMation: MaRc uRlus, lauRENt lEPRiNcE  Montage/eDiting: DoMiNiQuE RoliN  geluiD/SounD: Nils 

FautH  Muziek/MuSic: lauRENt MERscH-MERscH

pRoDuctie/pRoDuction

& DiStRibutie/DiStRibution:

HocHscHulE FüR FilM uND 

FERNsEHEN 'koNRaD wolF'

MaRlENE-DiEtRicH-allEE 11

14482 PotsDaM-BaBElsBERg, gERMaNy

t: +49 33 1620 2564 - F: + 49 33 1620 2569

E: DistRiButioN@HFF-PotsDaM.DE

www.HFF-PotsDaM.DE

pRoDuctie/pRoDuction:

MaRc lEViE Visuals

BRussElsEstEENwEg 390 - 3090 oVERiJsE, BElgiuM

t: (32) 2 686 01 70 - E: MaRclEViEVisuals@skyNEt.BE

VeRkoop/SaleS & FeStiValS:

la Big FaMily

42 RuE DEtHy - 1060 BRussEls, BElgiuM

t: +32 2 538 31 58

E: FilMFEst@laBigFaMily.coM

www.laBigFaMily.coM
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Adriaan       
EEn film vAn miscHA kAmP uit nEdErlAnd  9 min  2007

Adriaan is triest. Zijn lieve hond Spottie is gestorven en samen met 

zijn vader gaat hij om een kist. Het zoontje van de timmerman stelt 

Adriaan vreemde vragen over de dood van zijn hond en dat maakt 

Adriaan kwaad…

Adriaan
A film By miScHA KAmP from tHe NetHerlANdS  9 miN  2007

Adriaan is sad. His sweet dog Spottie died and together with his 

father he is going to buy a coffin. The carpenter’s son asks Adriaan 

strange questions about the death of his dog and Adriaan gets 

angry…

Regie/DiRectoR: MiscHa kaMP  ScenaRio/ScReenplay: JaNNEkE VaN DER Pal  FotogRaFie/photo

gRaphy: aagE HollaNDER  Montage/eDiting: woutER JaNsEN  geluiD/SounD: saNDER DEN BRoEDER 

Muziek/MuSic: REc souND – wiEgEl, MEiRMaNs, scHNitkER

Louis Elefantenherz       
EEn film vAn JuliA ZiEscHE uit duitslAnd  15 min  2007

Louis bezoekt samen zijn tante de zoo van Berlijn. Hij is eigenlijk 

meer geïnteresseerd in de stad! En voor z’n tante het in de gaten 

heeft, is hij verdwenen… een zoektocht begint. Louis is ze te slim 

af en vindt dit zelf zeer leuk. 

Louis Elefantenherz
A film By JuliA zieScHe from germANy  15 miN  2007 

Louis and his aunt are visiting Berlin Zoo. In fact, he is more interested 

in the city! And before his aunt knows what is happening, he is 

gone…and the search for Louis begins. Louis is too clever for his 

aunt and enjoys it very much…

Regie/DiRectoR: Julia ziEscHE  ScenaRio/ScReenplay: Julia ziEscHE  FotogRaFie/photogRaphy:  

stEFaN PösEl  Montage/eDiting: Julia ziEscHE  geluiD/SounD: DoMiNik Rätz  Muziek/MuSic: JakoB ilJa 

pRoDuctie/pRoDuction

& DiStRibutie/DiStRibution:

kRo JEugD

PostBus 23000

1202 Ea HilVERsuM, tHE NEtHERlaNDs

t: +31 3 5671 3375 - F: +31 3 5624 7091

E: sERVicE@kRo.Nl - www.kRo.Nl

pRoDuctie/pRoDuction

& DiStRibutie/DiStRibution:

ERNst luDwig gaNzERt - EikoN MEDia gMBH

BERgMaNNstRassE 102 - 10961 BERliN, gERMaNy

t: +49 306 953 720 - F: +49 306 953 7299

E: Maitz@EikoN-FilM.DE
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Schaken       
EEn AnimAtiEfilm vAn PErnillA HindsEfElt uit ZwEdEn  5 min  2006

De pionnen op het schaakbord komen tot leven! Er ontstaan vriend-

schappen en de koning en de koningin van de tegenpartij worden 

verliefd op elkaar…  

Chess
AN ANimAted film By PerNillA HiNdSefelt from SwedeN  5 miN  2006

The pawns on the chessboard are coming alive! Strange friendships 

are developing and the opponent’s king and queen are falling in 

love with each other…

Regie/DiRectoR: PERNilla HiNDsEFElt  coRegie/coDiRectoR: MaRcus gEzElius  ScenaRio/ScReen

play: PERNilla HiNDsEFElt  aniMatie/aniMation: PERNilla HiNDsEFElt  geluiD/SounD: PER BostRöM & 

cHRistER MEléN  Muziek/MuSic: JoakiM JENNEFoRs

Appel       
EEn film vAn JonAs rudström uit ZwEdEn  6 min  2006

Een jongen ontdekt een prachtige appel in de tuin van de buurman. 

Hij wil er alles aan doen om die appel te pakken te krijgen maar… 

de buurman is wel de gevaarlijkste man van de straat! 

Apple
A film By JoNAS rudStröm from SwedeN  6 miN  2006 

A boy discovers a beautiful apple in his neighbour’s garden. He 

would do anything to lay hold of that apple but…his neighbour is 

the most dangerous man in the neighbourhood!

Regie/DiRectoR: JoNas RuDstRöM  ScenaRio/ScReenplay: JoNas RuDstRöM  FotogRaFie/photo

gRaphy: JoNas RuDstRöM  Montage/eDiting: JoNas RuDstRöM  geluiD/SounD: JENs JoFJEll 

Muziek/MuSic: PER kaRlssoN

pRoDuctie/pRoDuction:

lisBEt gaBRiElssoN FilM

ulla asPgREN - alléVägEN 6

132 42 saltsJö-Boo, swEDEN

t: + 46 8715 3290 

DiStRibutie/DiStRibution:

JEkiNo DistRiButiE

PalEizENstRaat 112 - 1030 BRussEl

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

E: iNFo@JEkiNo.BE - www.JEkiNo.BE

pRoDuctie/pRoDuction 

& DiStRibutie/DiStRibution:

DaNiEl wiRtBERg - DaEMoN FilM

MuRaREgataN 1a - 65228 kaRlstaD, swEDEN

t: + 46 736 724 218

E: DaNiEl@DaEMoNFilM.sE



Kicken       
EEn film vAn fEiJE riEmErsmA uit nEdErlAnd  8 min  2007

Lisa is 12 en speelt al een tijdje voetbal. Maar eigenlijk is ze niet 

zo goed. Ligt het aan haar techniek of aan te weinig zelfvertrouwen? 

Ze besluit actie te ondernemen, en op te boksen tegen alle jongens 

van haar team!

Kicken
A film By feiJe riemerSmA from tHe NetHerlANdS  8 miN  2007

Lisa is 12 years old and has been playing football for quite some 

time. But to be honest, she is not really good at it. Is she too unskilled 

or is she suffering from a lack of self-confidence? She decides to 

take action and to compete against all the boys in her team!

Regie/DiRectoR: FEiJE RiEMERsMa  ScenaRio/ScReenplay: Paul tEkENBRoEk  FotogRaFie/photo

gRaphy: Joost RiEtDiJk    Montage/eDiting: MaRc RiEtDiJk   geluiD/SounD: cEEs VaN DE kNaaP     Muziek/ 

MuSic: MaRtiJN DE MaN

Het monsterlijk toilet       
EEn film vAn simonE vAn dussEldorP uit nEdErlAnd  11 min  2006

Als Ester in een nieuwe straat komt wonen, hoort ze al snel roddels 

over mevrouw Richmond en… haar monsterlijk toilet dat kinderen 

opslokt. Uit haar buurt blijven wordt moeilijk want op een dag moet 

ze erheen na school omdat haar vader moet overwerken… 

The Monstrous Toilet
A film By SimoNe vAN duSSeldorP from tHe NetHerlANdS  11 miN  2006 

When Ester moves to a new neigbourhood, she picks up rumours 

about Mrs. Richmond and… her monstrous toilet that swallows 

up children. But it is hardly impossible to stay away from Mrs. 

Richmond when one day Ester must go there after school because 

her father is working late…

Regie/DiRectoR: siMoNE VaN DussElDoRP  ScenaRio/ScReenplay: saBRiNa sugiaRta  FotogRaFie/

photo gRaphy: guiDo VaN gENNEP  Montage/eDiting: PEtER alDERliEstEN  geluiD/SounD: Joost RoskaM 

Muziek/MuSic: waRt woNstEkER

pRoDuctie/pRoDuction

& DiStRibutie/DiStRibution:

MaRx FilM & tV PRoDuctioNs

VissERiNgstRaat 105

1051 MH aMstERDaM, NEDERlaND

t: +31 6 50 28 64 86

E: iNFo@MaRxFilM.Nl - www.MaRxFilM.Nl

pRoDuctie/pRoDuction

& DiStRibutie/DiStRibution:

kRo JEugD

PostBus 23000

1202 Ea HilVERsuM, tHE NEtHERlaNDs

t: +31 3 5671 3375 - F: +31 3 5624 7091

E: sERVicE@kRo.Nl - www.kRo.Nl
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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 cinemato-

graphy.

The MEDIA Programme of the European Union aims to promote 

European audiovisual heritage, to encourage the transnational  

circulation of films and to foster audiovisual industry competitive-

ness. The MEDIA Programme acknowledges the cultural, educational, 

social and economic role of festivals by co-financing almost 100 

festivals across Europe each year. 

These festivals stand out with their rich and diverse European pro-

gramming, 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 streng-

thening inter-cultural dialogue. In 2006, the festivals supported by 

the MEDIA Programme have screened more than 14,000 European 

works to more than 1.7 million cinema-lovers.

Over the past 16 years, MEDIA has supported the development 

and distribution of thousands of films as well as training activities, 

festivals and promotion projects throughout the continent. From 

2001-2006, more than half a billion euros were injected into 8.000 

projects from over 30 countries.

European Union 

MEDIA PROGRAMME

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



pRoDuctie/pRoDuction:

Max-lEFilM (suissE)

NExus FactoRy (BElgiuM)

watERloosE stEENwEg 938 

1180 BRussEls, BElgiuM

t: +32 2 373 07 40

ciNéMaNuFactuRE (FRaNcE)

FutuRE FilMs ltD (uk)

VeRkoop/SaleS:

wilD BuNcH 

99 RuE DE la VERRERiE - 75004 PaRis, FRaNcE

t: +33 1 53 01 50 20 - F: +33 1 53 01 50 49 

www.wilDBuNcH.Biz

DiStRibutie/DiStRibution:

ciNéaRt

HaacHtsEstEENwEg 270

1030 BRussEls, BElgiuM

t: +32 2 245 87 00 - F: +32 2 216 25 75

E: iNFo@ciNEaRt.BE - www.ciNEaRt.BE

openingsfilm
Max & co  Vlaamse première 5+    
EEn AnimAtiEfilm vAn frédérick En sAmuEl guillAumE uit frAnkriJk  coProductiE 

mEt ZwitsErlAnd En BElgië  nl gEsProkEn  75 min  2007

De jonge Max gaat op zoek naar zijn vader die hij nooit gekend heeft. 

Hij komt terecht in Saint-Hilaire, een stadje dat voor zijn overleving 

volledig afhankelijk is van de firma Bzzz & C°, een fabriek waar 

vliegen meppers gemaakt worden. Om de dalende verkoopscijfers 

van het fabriek een impuls te geven voert een gevaarlijke weten-

schapper experimenten uit om de vliegenpopulatie te doen groeien. 

Max en zijn vriendin Félicie gaan daartegen in de aanval. 

Eén van de duurste en mooiste animatiefilms ooit in Europa gepro-

duceerd. De film kreeg een staande ovatie op het animatiefilmfestival 

van Annecy in Frankrijk!

openingfilm
Max & Co  Flemish premiere 
AN ANimAted film By frédéricK ANd SAmuel guillAume from frANce  A co-ProductioN 

witH SwitzerlANd ANd Belgium  dutcH SPoKeN  75 miN  2007

Max & Co tells the story of 15-year old Max who is looking for his father 

and accepts a job in a fly swatter company. In order to boost the 

falling sales figures, a dangerous scientist carries out experiments 

so as to increase the fly population. Max and his girlfriend Félicie go 

over to the offensive. Max & Co is one of the most expensive and 

most beautiful animated films ever to be created in Europe. The film 

received a standing ovation at the Annency International Animated 

Film Festival in France.   

films buitEn CompEtitiE
out of CompEtition
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pRoDuctie/pRoDuction:

M&M PRoDuctioNs a/s

kRuDtløBVEJ 1

1439 koPENHagEN, DENMaRk

t: + 45 7020 3080 - F: +45 7020 3081

E: Mail@MMPRoDuctioNs.Dk

www.MMPRoDuctioNs.Dk

VeRkoop/SaleS:

NoRDisk FilM iNtERNatioNal salEs

MosEDalVEJ 14 - 2500 ValBy, DENMaRk

t: +45 3618 8200 - F: +45 3618 9550

coNtact@NoRDiskFilMsalEs.coM

www.NoRDiskFilMsalEs.coM

DiStRibutie/DiStRibution:

JEkiNo DistRiButiE

PalEizENstRaat 112 - 1030 BRussEl

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

E: iNFo@JEkiNo.BE - www.JEkiNo.BE

slotfilm 
De verloren schat van de tempelridders II   9+    
Vlaamse première 
EEn film vAn giAcomo cAmPEotto uit dEnEmArkEn  nl ond  82 min  2007

De populaire slotfilm van de vorige editie krijgt een vervolg. Om 

haar ontvoerde vader te kunnen redden moeten Katrine en haar drie 

vrienden een verloren schat zien te vinden. Daarvoor moeten zij de 

aanwijzingen volgen die 700 jaar eerder door het jonge meisje Sigrid 

zijn achtergelaten. Zullen ze de schat opsporen voor het gevreesde 

zwarte riddergenootschap hem vindt? Na het succes van de eerste 

film, nu nog spannender.

closingfilm
The Lost Treasure of the Knights Templar II
Flemish premiere 
A film By giAcomo cAmPeotto from deNmArK  dutcH SuBtitleS  82 miN  2007 

The popular closing film from last year’s edition gets a sequel! In order 

to save her abducted father, Katrine and her three friends must 

find a lost treasure. They must follow the directions, left 700 years 

earlier by a young girl named Sigrid. Will they succeed in finding the 

treasure before the dreaded Black Brotherhood tracks it down? An 

exciting sequel to a successful film. 



KlEutErprogramma
programmE for young 
ChildrEn

Mini en mini  3+    
EEn comPilAtiE vAn vErscHillEndE AnimAtiEfilmPJEs gEmAAkt door divErsE rEgissEurs 

uit frAnkriJk En ZwEdEn  nl gEsProkEn  40 min

Het kindje zonder mond

EEN FilM VaN PiERRE luc gRaNJoN uit FRaNkRiJk, 4MiN, 2004

De stenen van Aston 

EEN FilM VaN uzi EN lotta gEFFENBlaD uit zwEDEN, 9 MiN, 2007

De abrikozen 

EEN FilM VaN uzi EN lotta gEFFENBlaD uit zwEDEN, 12 MiN, 1996

Lola is de weg kwijt 

EEN FilM VaN guN JacoBsoN EN lotta gEFFENBlaD uit zwEDEN, 15MiN, 1991

Vier prachtig geanimeerde filmpjes met een live dubbing!

Little and Little
A comPilAtioN of ANimAted filmS By differeNt directorS from frANce ANd SwedeN 

dutcH SPoKeN  40 miN

The little boy without a mouth

a FilM By PiERRE luc gRaNJoN FRoM FRaNcE, 4 MiN, 2004.

Aston’s Stones

a FilM By uzi aND lotta gEFFENBlaD FRoM swEDEN, 9 MiN, 2007.

The Apricots

a FilM By uzi aND lotta gEFFENBlaD FRoM swEDEN, 12 MiN, 1996.

Lola is lost

a FilM By giJN JacoBsoN aND lotta gEFFENBlaD FRoM swEDEN, 15 MiN, 1991.

Four wonderfully animated short films with live dubbing!

DiStRibutie/DiStRibution:

lEs FilMs Du PRéau

1Bis, PassagE DE la FoNDERiE

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



Miriam en de zotte kip 3+      
EEn rEEks vAn riHo unt, Priit tEndEr, AndrEs tEnusAAr uit EstlAnd En twEE ExtrA 

filmPJEs vAn gil AlkABEtZ uit duitslAnd En PEtEr HAusnEr En snoBAr AZEdiEn uit  

dEnEmArkEn.   ZondEr diAloog    circA 45 min    2004, 2006 En 2007

Miriam, haar broertje en hun kip beleven kleine en grote avonturen. 

In dit programma zitten vijf korte verhaaltjes over Miriam. Zo gaat 

Miriam picknicken, maakt ze een toneelstuk en speelt ze verstop-

pertje met haar kleine broer en haar zotte kip. Aan deze reeks voegen 

we nog “Een zonnige dag” en “Ssst” toe. 

Miriam and the Crazy Chicken
A sElEction of sHort films By riHo unt, Priit tEndEr, AndrEs tEnusAAr from EstoniA 

And two ExtrA films By gil AlkABEtZ from gErmAny And PEtEr HAusnEr En snoBAr  

AZEdiEn from dEnmArk.  no diAloguE  APProximAtEly 45 min  2004, 2006 And 2007

Miriam, her little brother and their chicken experience all kinds of 

small and big adventures. This programme consists of five short stories 

about Miriam. She goes for a picnic, she creates a play and plays 

hide and seek with her little brother and her crazy chicken. 

“A sunny day” and “Ssst” will be added to this programme.

DiStRibutie/DiStRibution (MiRiaM):

oü Nuku FilM

NiiNE 11 - 10414 talliNN, EstoNia 

t: +372 6414 307 - F: +372 6414 307 

E: NukuFilM@NukuFilM.EE 

www.NukuFilM.EE  

DiStRibutie/DiStRibution (a Sunny Day):

swEEt HoME stuDio

gil alkaBEtz

BEBElstR. 58, 70193 stuttgaRt, gERMaNy

t: +49 711 636 17 35 - F:  +49 711 636 17 35

E: gil@alkaBEtz.coM - www.alkaBEtz.coM 

FeStiValS (huSh):

DEt DaNskE FilMiNstitut

gotHERsgaDE 55, 1123 koPENHagEN, DENMaRk

t: +45 3374 3400 - F: +45 3374 3401

E: DFi@DFi.Dk - www.DFi.Dk
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Desmond en het moerasmonster 4+    
EEn AnimAtiEfilm vAn mAgnus cArlsson uit ZwEdEn  nl gEsProkEn  68 min  2006

Desmond en zijn vrienden hebben er genoeg van: ze zijn het beu 

dat het monster in het moeras hun leven zuur maakt met vreemde 

geluiden en hen angst aanjaagt. De bewoners van het bos maken 

zich klaar om het monster te vangen. Een stoet koddige bosbe-

woners draaft op in deze charmante animatiefilm voor een heel 

jong publiek.

Desmond and the Swamp Monster
AN ANimAted film By mAgNuS cArlSSoN from SwedeN  dutcH SPoKeN  68 miN  2006

Desmond and his friends are fed up with it: they are tired of the 

swamp monster making their lives a misery with strange noises 

and its terrifying behaviour. The inhabitants of the forest are preparing 

to catch the monster. A parade of cute inhabitants of the forest 

makes an appearance in this charming animated film for a young 

audience.

Willie en het wilde konijn 4+    
EEn AnimAtiEfilm vAn lEnnArt gustAvsson En ylvA-li gustAvsson uit ZwEdEn 

nl gEsProkEn  65 min  2006

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

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

van de vrijheid. Hij ontmoet Wild Konijn en samen hebben ze het 

goed naar hun zin. Tot Willie heimwee krijgt. Maar onderweg naar de 

oude, vertrouwde boerderij, lopen de dingen anders dan verwacht. 

De film wordt voorafgegaan door enkele korte animatiefilms.DiStRibutie/DiStRibution:

JEkiNo DistRiButiE

PalEizENstRaat 112 - 1030 BRussEl

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

E: iNFo@JEkiNo.BE - www.JEkiNo.BE

DiStRibutie/DiStRibution:

JEkiNo DistRiButiE

PalEizENstRaat 112 - 1030 BRussEl

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

E: iNFo@JEkiNo.BE - www.JEkiNo.BE



Willy and the Wild Rabit
AN ANimAted film By leNNArt guStAvSSoN ANd ylvA-li guStAvSSoN from SwedeN  dutcH 

SPoKeN  65 min  2006

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

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

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

a great time. Until…Willy gets homesick. But on his way to the old, 

familiar farm, things do not go as expected. The film is preceded by 

a few animated shorts.

Sven en zijn rat en het ufomysterie 5+    
EEn film vAn viBEkE ringEn uit noorwEgEn  nl gEsProkEn  72 min  2007

Sven en zijn twee vrienden gaan logeren bij oma op het platteland. drie 

kinderen... dat betekent dus: drie ratten! Want de grappige knagers  

meneer Janssen, James Bond en Pippi mogen ook mee. Hun 

droom vakantie dreigt in het water te vallen wanneer oma naar een 

bejaardentehuis moet. Daar gaan de dingen pas écht fout... Het 

lijkt alsof oma door ruimtewezens werd overvallen. Tot overmaat 

van ramp gaat ook meneer Janssen zich vreemd gedragen… Voor 

liefhebbers van spannende films!

Sven and the rat and the ufo-mystery
A film By viBeKe riNgeN from NorwAy  dutcH SPoKeN  72 miN  2007

Sven and his two friends are staying at grandmother’s on the 

countryside. three children… this means three rats! For the funny 

rodents Mr. Janssens, James Bond and Pippi are going along. Their 

dream holiday threatens to fall through when grandmother needs to 

go to an old people’s home. There, things really do get out of hand…

it seems as if grandmother was being attacked by aliens. To make 

matters worse, Mr. Janssens is behaving strangely too…

For fans of exciting films!

DiStRibutie/DiStRibution:

JEkiNo DistRiButiE

PalEizENstRaat 112 - 1030 BRussEl

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

E: iNFo@JEkiNo.BE - www.JEkiNo.BE
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Cut thE Crap 14+

Mind the Gap  14+      
EEn film vAn HElEnA BErgström uit ZwEdEn  nl ond  90 min  2007

‘Mind the gap’ is een heerlijke film over twee meiden, Elin en Yasmin, 

die elkaar op een dag letterlijk (en behoorlijk hard) tegen het lijf 

lopen! Beiden hebben ze hetzelfde doel: toegelaten worden op de 

politieschool. Ze hebben elk hun droom voor de toekomst. Yasmin 

heeft als Turkse immigrante een groot rechtvaardigheidsgevoel en 

wil een betere wereld. Elin, als impulsieve en vrijgevochten meid, 

probeert los te komen van haar ouders. Een vriendschap bloeit, 

maar of alles loopt zoals ze hopen is een andere vraag. 

Mind the Gap
A film By HeleNA BergStröm from SwedeN  dutcH SuBtitleS  90 miN  2007 

Mind the Gap is a wonderful film about two girls, Elin and Yasmin, 

who literally bump into each other (it is a pretty hard bump)! Both 

girls have the same goal: to be admitted to the police academy. 

They each have a dream for the future. Yasmin – a Turkish immigrant – 

has a huge sense of justice and dreams of a better world. Elin – an 

impulsive and easy-going girl – tries to break free from her parents. 

A friendship is in blossom but will everything turn out the way they 

are hoping?

pRoDuctie/pRoDuction:

swEEtwatER PRoDuctioN aB

gREV tuREgataN 21 - 114 38 stockHolM, swEDEN

t: +46 8 662 14 70 - F: +46 8 662 14 71

E: iNFo@swEEtwatER.sE

VeRkoop/SaleS:

aB sVENsk FilMiNDustRi

gREta gaRBos Väg 13 - 169 36 solNa, swEDEN

t: +46 8 680 35 00 - F: +46 8 680 37 83

E: iNtERNatioNal@sF.sE

www.sFiNtERNatioNal.sE

FeStiValS:

swEDisH FilM iNstitutE

Box 271 50 - 102 52 stockHolM, swEDEN

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

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



Et toi t’es sur qui?  14+      
EEn film vAn lolA doillon uit frAnkriJk  nl ond  90 min  2007

Elodie (15) beslist om samen met haar beste vriendin voor de eerste 

keer met een jongen naar bed te gaan. Liefst vóór het eind van het 

schooljaar… Haalbaar of niet? Kiest ze haar beste vriend op wie 

ze eigenlijk niet verliefd is of beter een neutrale partij? Er ontstaat 

een verwarrende ‘vierhoeksverhouding’ gecreëerd door sms’en en 

chatmails! Een film met droge humor, romantiek en enkele seksuele 

experimenten. Et toi… t’es sur qui?

Et toi t’es sur qui?
A film By lolA doilloN from frANce  dutcH SuBtitleS  90 miN  2007

Elodie (15) and her best friend decide to sleep with a boy for the 

first time, preferably before the end of the school year…realistic 

or not? Does she choose her best friend with whom she is not 

in love or is it safer to pick out someone impartial? A confusing 

‘quadri lateral relationship’ created by text messages and chatmails is 

being developed! A film with dry humour, romance and some sexual 

experiments. Et toi… t’es sur qui?

pRoDuctie/pRoDuction:

cE Qui ME MEut MotioN PictuRE

23, PassagE DE la MaiN D’oR

75011 PaRis, FRaNcE

t: +33 1 53 36 83 36 - F: +33 1 53 36 83 37

E: cQMM@cluB-iNtERNEt.FR

DiStRibutie/DiStRibution:

VictoRy PRoDuctioNs

JEaN-MaRiE VERHassElt

E. VaN BEcElaERElaaN 72 

1170 BRussEls, BElgiuM 

t: + 32 2 261 05 40

E: JMV@VictoRyPRoDuctioNs.BE

www.VictoRyPRoDuctioNs.BE
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 This is England  14+      
EEn film vAn sHAnE mEAdows uit groot-BrittAnnië  nl ond  100 min  2006

1983. Shaun woont met zijn moeder in een grauw kusstadje. Op 

een dag ontmoet hij een groepje skinheads waarmee hij vriend-

schap sluit. Alles verandert echter als Combo, een oudere, openlijk 

racistische skinhead, terugkeert uit de gevangenis. Zijn extreem-

rechtse ideeën doen de bende splitsen en de situatie loopt uit 

de hand… Een sterke en realistische film die doet denken aan 

American History X.   

This is England
A film By SHANe meAdowS from greAt BritAiN  dutcH SuBtitleS  100 miN  2006

1983. Shaun lives with his mother in a dull town at the seaside. One 

day he meets a group of skinheads with whom he becomes friends. 

Everything changes when Combo, an older, openly racist skinhead 

is released from prison. His extreme right ideas lead to the split 

of the gang and the situation is getting out of hand. A strong and 

realistic film which will remind you of American History X. 

pRoDuctie/pRoDuction:

32-34 goRDoN HousE RoaD 

loNDoN Nw5 1lP, gREat-BRitaiN

t: +(44) 207 284 8366

E: PRoDuctioN@waRPFilMs.coM   

www.waRPFilMs.coM

DiStRibutie/DiStRibution:

a-FilM

lEoPolD DE waElstRaat 17a

2000 aNtwERP, BElgiuM

E: iNFo@a-FilM.BE

www.a-FilM.BE



Beautiful Bitch  14+      
EEn film vAn mArtin tHEo kriEgEr uit duitslAnd  nl ond  103 min  2007

Bica – haar bijnaam is Bitch – komt via een louche politieman van 

Boekarest in Duitsland terecht… ze zal er een beter leven krijgen. 

Ze komt echter terecht in een clandestien netwerk waar ze elke 

dag op pad moet om honderden euro’s bij elkaar te stelen. Op een 

dag leert Bica Milka kennen, en via haar ook het ‘normale leven’. 

Bica wordt opstandig en beslist haar lot in eigen handen te nemen. 

Het is echter niet makkelijk om uit de klauwen van haar pooier te 

raken. Een straffe film met de nadruk op ‘beautiful’ en minder op 

‘bitch’.

Beautiful Bitch
A film By mArtiN tHeo Krieger from germANy  dutcH SuBtitleS  103 miN  2007

Bica – her nickname is Bitch – arrives through a shady policeman 

in Germany via Bucharest. Although she has been promised a better 

life, she gets involved in an illegal network and is on the go every 

day in order to steal hundreds of euros. One day Bica meets Milka, 

and through her she gets in touch with ‘normal life’. Bica gets rebel-

lious and decides to become the captain of her own soul. However, 

it is not easy to escape from the jaws of her pimp. A strong film with 

emphasis on ‘beautiful’ and less on ‘bitch’. 

pRoDuctie/pRoDuction:

RiVa FilMPRoDuktioN gMBH

FRiEDENsallE 14-16

22765 HaMBuRg, gERMaNy

t: +49 40 390 6256 - F: +49 40 390 6959

www.RiVaFilM.DE

VeRkoop/SaleS:

atRix FilMs gMBH

PostFacH 900702 

81545 MüNcHEN, gERMaNy

t: + 49 89 642 82 611 - F: + 49 89 649 57 349

E: iNFo@atRix-FilMs.coM

www.atRix-FilMs.coM
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 Life Hits  16+      
EEn film vAn cristiAn E. cristiAnsEn uit dEnEmArkEn  nl ond  93 min  2006

Christina woont in een buitenbuurt van Kopenhagen. Samen met 

enkele vriendinnen (Cecilie, Trine en Pernille) gaan ze op zoek naar 

wat actie in hun leven: klasgenoten pesten, feestjes op z’n kop 

zetten, experimenteren met drank, drugs en jongens… Af en toe 

ontspoort het. Als Cecilie Christina op een dag samen betrapt met 

haar lief, is het hek van de dam. Plots wordt Christina het middel-

punt van pesterijen en worden haar vriendinnen steeds vijandiger. 

Hoe ver zal Cecilie haar wraak drijven? 

Een film die aan de ribben blijft plakken. 

Life Hits
A film By criStiAN e. criStiANSeN from deNmArK  dutcH SuBtitleS  93 miN  2006

Christina lives in a suburb of Copenhagen. Together with her friends 

Cecilie, Trine and Pernille she wants to put some action in her life: 

ragging classmates, raising hell at parties, experimenting with alcohol, 

drugs and boys… Occasionally they go off the rails. When Cecilie 

catches Christina in the act with her boyfriend, things get out of 

hand. All of a sudden, Christina is the target of rotten tricks and her 

friends become more and more hostile. How far will Cecilie push 

her revenge? A film that will make a lasting impression.

pRoDuctie/pRoDuction:

zENtRoPa ENtERtaiNMENt

aVEDøRE tVæRVEJ 10

2650 HViDoVRE, DENMaRk

t: +45 3678 0055 - F: +45 3678 0077

zENtRoPa@FilMByEN.coM

www.zENtRoPa.Dk

FeStiValS:

DEt DaNskE FilMiNstitut

gotHERsgaDE 55

1123 koPENHagEN, DENMaRk

t: +45 3374 3400 - F: +45 3374 3401

E: DFi@DFi.Dk - www.DFi.Dk
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fEEstvErtoningEn 
annivErsary sCrEEnings 
Omdat het onze verjaardag is trakteren we op een extra reeks 

feestvertoningen. 

As it is our birthday, we treat you to an extra series of anniversary 

screenings.

Speciaal voor moeders met baby’s
FOR MOTHERS WITH BABIES

Jeux d’enfants  0+    
EEn film vAn yAnn sAmuEll uit frAnkriJk  nl ond  93 min  2003

Het festival voorziet een voorstelling speciaal voor moeders met 

baby’s. Jeux d’enfants is een film voor volwassenen waarin de rode 

draad een typisch kinderspel is ‘waarheid of durven?’ Sophie en 

Julien doorbreken als kind taboes, negeren elk verbod, weigeren 

gezag maar lachen ook heel wat af… tot alles zijn ze in staat. 

Behalve misschien toegeven dat ze elkaar graag zien.

De baby kan misschien nog niet ten volle van de film genieten 

maar de halfdonkere ruimte, het (zachte) achtergrondgeluid kan 

voor beide ontspannend werken. Uiteraard zijn andere liefhebbers 

van deze film welkom als ze maar tegen een babyboertje of brabbeltje 

kunnen. Cultuur met de paplepel en gratis voor baby’s. 

Jeux d’enfants
A film By yANN SAmuell from frANce  dutcH SuBtitleS  93 miN  2003

During the festival we will screen a film especially for mothers with 

babies. Jeux d’enfants is a film for adults in which the leitmotiv is 

a typical children’s game: ‘truth or dare’. Sophie and Julien broke 

taboos when they were children, they ignore bans and undermine 

authority but they also have a lot of fun… they are up to anything, 

except admitting that they are in love with each other. 

Perhaps your baby can not fully enjoy the film yet, but the semi-

darkened theatre and the (soft) background noise can be relaxing 

for both mother and baby. Other fans of this film are also welcome 

of course, as long as they do not mind a few little baby burbs and 

some babbling. Cultural mother’s milk and free of charge for babies. 

DiStRibutie/DiStRibution:

ciNéaRt

HaacHtsEstEENwEg 270

1030 BRussEls, BElgiuM

t: +32 2 245 87 00 - F: +32 2 216 25 75

E: iNFo@ciNEaRt.BE - www.ciNEaRt.BE



Festivallieveling 
FESTIVAL FAVOURITE

Kidz in da Hood 8+    
EEn film vAn cAtti EdfEldt & ylvA gustAvsson uit ZwEdEn  nl ond  96 min  2006

Een groep stoere, rappende kids uit een buitenwijk krijgt een 

nieuw vriendinnetje: de uit Afrika gevluchte Amina. Zij en haar opa 

zijn illegaal in Zweden en moeten voortdurend verhuizen. Ze vinden  

tijdelijk onderdak bij rocker Johan, die leeft voor de muziek. Kan 

Amina bij hem blijven als haar opa plots sterft? Een bijzonder 

mooie film met een fantastische actrice in de hoofdrol! De kijker 

wordt al rappend ondergedompeld in een pakkend verhaal. Deze 

film viel op talloze festivals in de prijzen en mag niet ontbreken op 

ons programma. 

Kidz in da Hood
A film By cAtti edfelt & ylvA guStAvSSoN from SwedeN  dutcH SuBtitleS  96 miN  2006 

A group of tough, rapping kids from a suburb become friends with 

Amina, a refugee from Africa. Amina and her grandfather are illegal 

immigrants in Sweden and are continuously on the move. They find 

a temporary shelter at Johan’s, a rock singer who lives for his music. 

Can Amina stay with him when her grandfather dies unexpectedly?  

A very beautiful film starring a wonderful actrice! Through rap 

songs, the audience becomes immersed in this gripping story. This 

film has won awards at innumerable festivals and should be part 

of our programme.

DiStRibutie/DiStRibution:

JEkiNo DistRiButiE

PalEizENstRaat 112 - 1030 BRussEl

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

iNFo@JEkiNo.BE - www.JEkiNo.BE  
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Kwajongensfilm 
MISCHIEVOUS FILM

Pietje Bell  6+    
EEn film vAn mAriA PEtErs uit nEdErlAnd  nEdErlAnds gEsProkEn  110 min  2002

Pietje Bell zet met zijn dwaze avonturen steeds weer de stad op 

stelten. Sommige spreken er schande van, anderen vinden hem 

een echte held. Pietje vindt een baan als krantenjongen en zet 

zelf een circusvoorstelling op poten. Per toeval komt hij een echte 

dieven bende op het spoor. Maar niemand wil hem nog geloven. Dus 

duikt Pietje onder en maakt via zijn ‘bende van de Zwarte Hand’ de 

straten onveilig… 

Pietje Bell
A film By mAriA PeeterS from tHe NetHerlANdS  dutcH SPoKeN  110 miN  2002

Pietje Bell raises hell in town with his silly adventures. Some people 

cry shame over his actions, others consider him a real hero. Pietje 

finds a job as a newspaper boy and even puts a circus performance 

together. Coincidentally, he tracks down a real gang of thieves. But 

as nobody believes him, Pietje goes into hiding and prowls around 

the neighbourhood with his ‘Black Hand Gang’…

In Bruges this film will be screened in combination with the Cinema 

Bruges walk. Have a look at the workshop pages. 

DiStRibutie/DiStRibution:

BuENa Vista iNtERNatioNal

touR & taxis 86c 

B217 aVENuE Du PoRt

1000 BRussEls, BElgiuM

t: +32 2 263 17 03 - F: +32 2 263 17 97

E: NaDia.cRickx@DisNEy.coM



Klassiekers
CLASSICS

Le Ballon Rouge & Crin Blanc 5+    
twEE films vAn AlBErt lAmorissE uit frAnkriJk  gEEn diAloog  76 min  1956

Ballon rouge: Parijs in de jaren ’50. Een kleine jongen vindt een 

rode ballon die is blijven vasthangen aan een lantaarnpaal en 

maakt hem los. Tot grote verbazing van de buurtbewoners blijft 

de magische ballon de kleine jongen achtervolgen. Het wordt nog 

spannender wanneer een bende de achtervolging inzet. 

crin blanc: Camargue in Zuid-Frankrijk. Dit verhaal gaat over een 

mooi maar ook zeer wild paard dat de leider is van een horde dat 

in de vrije natuur leeft. Niemand is er ooit in geslaagd het paard 

te temmen, tot Folco, een jonge visser zijn pad kruist. Een mooie 

vriendschap groeit. 

Le Ballon Rouge & Crin Blanc
two filmS By AlBert lAmoriSSe from frANce  No diAlogue  76 miN  1956

Ballon rouge: Paris, 1950’s. A little boy discovers a red balloon,  

attached to a lamppost and releases it. To everybody’s surprise, the 

magic balloon keeps following the little boy. It gets even more exciting 

when a gang also sets off in pursuit of the balloon.

crin Blanc: Camargue in the South of France. This story is about a 

beautiful but also very wild horse which is the leader of a flock of 

horses living in the wild. Nobody has ever succeeded in taming the 

horse until Folco, a young fisherman crosses its path. A beautiful 

friendship grows between the two of them. 

DiStRibutie/DiStRibution:

ciNéaRt

HaacHtsEstEENwEg 270

1030 BRussEls, BElgiuM

t: +32 2 245 87 00 - F: +32 2 216 25 75

E: iNFo@ciNEaRt.BE

www.ciNEaRt.BE 
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De kinderen van de Zoutkreek (Tjorven en Skrållan) 7+    
EEn film vAn ollE HEllBom uit ZwEdEn  nl ondErtitEld  93 min  1965

Langspeelfilm naar een verhaal van Astrid Lindgren over de 

avonturen van de kinderen die wonen op het eilandje Zoutkreek 

voor de Zweedse kust. Het personage waar hier alles om draait 

is de ondeugende peuter Skrållan, het dochtertje van Malin en 

de schrik van pa Melkersson. Voor ouders pure nostalgie en voor 

kinderen een unieke ontdekking.

Seacrow Island (Tjorven and Skrållan)

A film By olle HellBom from SwedeN  dutcH SuBtitleS  93 miN  1965

A feature film based on the story by Astrid Lindgren about the  

adventures of the children living on Seacrow Island near the Swedish 

coast. This film focuses on the naughty toddler Skrållan, Malin’s 

little daughter and the terror of father Melkersson. Pure nostalgia for 

parents and a wonderful cinematic discovery for children. 

FeStiValS:

swEDisH iNstitutE

asta RaNtaNEN

skEPPsBRoN 2 - Box 7434

103 91 stockHolM, swEDEN

t: +46  8 453 79 15 - F: +46 8 20 72 48

E: asta.RaNtaNEN@si.sE - www.si.sE

foto: tjorvenochskrållan©1965 
aB svensk Filmindustri

Hiep hiep hoera, wij zijn jarig!



Beestige films in het EcoHuis
ANIMAL FILMS AT THE ECOHUIS
DVD-VERTONINGEN / DVD PROJECTIONS

Erik of het klein insectenboek  5+   
EEn film vAn gidi vAn liEmPd uit nEdErlAnd  nl gEsProkEn  94 min  2004

De 10-jarige Erik houdt zich liever bezig met fantaseren over zijn 

geheime liefde Rosalie, dan met het voorbereiden van een spreek-

beurt. Eriks grootvader helpt hem graag. Insecten kunnen wel een 

geschikt onderwerp zijn? Erik vindt het maar saai, maar terwijl 

hij aan het lezen is, droomt hij weg… Zo komt Erik terecht in de 

insectenwereld. 

Eric and the Land of Insects  
A film By gidi vAN liemPd from tHe NetHerlANdS  dutcH SPoKeN  94 miN  2004

10-year old Eric prefers fantasizing about Rosalie, the girl he secretly 

is in love with, to preparing a lecture. Eric’s grandfather would love 

to help him and suggests a topic: insects. Eric thinks this is quite 

boring but whilst reading all the information he drifts off to the world 

of insects. 

Pelikaanman 6+    
EEn film vAn liisA HElminEn uit finlAnd  nl gEsProkEn  85 min  2004

De humoristische avonturen van een pelikaan en een jongetje in 

een wereld waar de grenzen tussen realiteit en fantasie niet altijd 

even duidelijk zijn. Zo probeert de pelikaan een mens te worden. 

Hij koopt een pak, zoekt een job en huurt zelfs een appartement 

bij een vrouw die allergisch is aan vogels. Emil, plattelandsjongen, 

probeert zich op zijn beurt aan te passen aan de stad. 

Pelicanman 
two filmS By AlBert lAmoriSSe from frANce  No diAlogue  76 miN  1956

A film about the funny adventures of a pelican and a little boy in a 

world where the boundaries between reality and imagination are not 

always very clear. The pelican tries to become a human being. He 

buys a suit, tries to find a job and even rents a room in a house of 

which the landlady is allergic to birds. Emil, a country boy, for his part 

tries to feel at home in the city. 
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Pom, le poulain  8+   
EEn film vAn oliviEr ringEr uit BElgië  nl ond  85 min  2006

Een spannend en ontroerend verhaal met Pom, een veulen, in de 

hoofdrol. Pom wordt van zijn moeder gescheiden. Het gemis van 

zijn moeder brengt Poms leven in gevaar want hij weigert te eten. 

De zachtaardige Julien ontfermt zich over het veulentje. 

Pom, the Foal  
A film By olivier riNger from Belgium  dutcH SuBtitleS  85 miN  2006

An exciting and emotional story starring Pom, the foal. Pom gets  

separated from his mother. He misses his mother so much that he 

endangers his life by refusing to eat. Julien, a kind-hearted man, 

takes care of the foal.  

De witte planeet  9+   
EEn film vAn tHiErry PiAntAdinA En tHiErry rAgoBErt uit frAnkriJk  nl gEsProkEn 

90 min  2006

De Noordpool is een unieke wereld gevormd door ijs en wind. De 

film begint met de geboorte van twee ijsbeertjes. Doorheen de film 

zie je de ijsbeertjes groter worden en leer je de andere bewoners 

van de Noordpool kennen. De regisseurs nemen jullie mee op een 

onvergetelijke wandeling doorheen de decors van deze minder 

bekende witte wereld.

The White planet  
A film By tHierry PiANtAdiNA ANd tHierry rAgoBert from frANce  dutcH SuBtitleS  

90 miN  2006

The North Pole is a unique environment consisting of ice and wind. 

The film starts with the birth of two polar bears. Throughout the film 

the polar bears get bigger and we are introduced to the other 

inhabitants of the North Pole. The directors take you for an unforget-

table walk through the scenery of this rather unknown white world.  



worKshops

Plankenkoorts Ant

voor kindErEn En (groot)oudErs

Als je op de foto staat, neem je steeds een pose aan. Soms probeer 

je zo natuurlijk mogelijk te zijn, soms speel je een echte rol. Wie 

word jij voor de camera en welk verhaal kan je bij de foto verzinnen? 

En vertellen je mama, papa, oma of opa een ander verhaal?

Stage Fright
for cHildreN ANd (grANd) PAreNtS

If someone takes a picture of you, you will always assume a pose.  

Sometimes you try to come across as natural as possible, sometimes  

you play a part. Who do you become in front of the camera and 

what story can you think of that explains what is happening in the 

photograph? And what story does your mum, dad, grandmother or 

grandfather tell

fotomusEum  www.fotomusEum.BE

Film in het Muhka  
Ant

voor 5 tot 7-JArigEn

Kom een middagje je ogen en oren wijd open zetten maar deze 

keer niet in een filmzaal. We gaan op bezoek in het MuHKA waar 

je met creatieve opdrachten rond kijken en luisteren aan de slag 

kan. Samen met een leuke gids wordt de geheime wereld van film, 

beeld en de verhalen die ze vertellen, ontdekt. Voor alle kinderen 

die de uitdaging willen aangaan!

Film at the Muhka
AgeS 5-7

Open your eyes and ears for a few hours but not at the film theatre 

this time. We take you on a visit to the MuHKA where you get the 

opportunity to work creatively with the process of listening and watching. 

Together with a guide you get the opportunity to discover the secrets 

of film, images and the stories they tell. Suitable for every child who 

likes a challenge.

muHkA_mEdiA  www.muHkA.BE



Snapshots 
Bru

voor 5 tot 12-JArigEn

In plaats van ‘klik’ wordt het ‘snap’! We plakken niet meer op papier, 

maar worden volledig digitaal! Met opdrachtjes en verschillende 

onderwerpen leren we kadreren en fotograferen. Je krijgt snel je 

resultaat te zien, waardoor je je technieken snel kan bijsturen! 

Niemand ontsnapt aan onze vingervlugge shots, die aan het eind 

veel meer worden dan zomaar een plaatje.

Artforum  www.ArtforumvZw.BE

Snapshots
AgeS 5-12

‘Click’ becomes ‘Snap’. We do not stick pictures on paper any more 

but go completely digital! By means of little tasks and different subjects 

we learn how to frame and take photographs. We immediately show 

you the result, so that you can easily improve your skills! Nobody 

escapes our quick shots which become much more than just ordinary 

pictures. 

Artforum  www.ArtforumvZw.BE

Virtuele ruimte 
Bru

voor 6 tot 9-JArigEn En 9 tot 12-JArigEn

In kleine groepjes werken we aan een kort sciencefictionverhaaltje. 

We verzinnen een fictieve ruimte en tekenen onze eigen achter-

grond. Door middel van Hollywood-effect, blue- en greenkey, zorgen 

we ervoor dat we in onze eigen tekening kunnen wandelen.

Virtual Space
AgeS 6-9 ANd AgeS 9-12

In small groups, we create a short science fiction story. We think up a 

fictitious space and design our own scenery. By means of Hollywood-

effects, blue- and greenkey, it is possible to walk through our own 

drawing.

Artforum  www.ArtforumvZw.BE
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Reporter op de rode loper 
Ant

 

voor 6 tot 16-JArigEn

Ben je gek op film en niet op je mond gevallen? Dan ben jij de ideale 

reporter. Gewapend met camera's, microfoons en een ferme dosis 

lef ontdekken we de wereld achter en voor de schermen van het 

festival. We filmen onze eigen reportages in Antwerpen en Brugge 

en monteren ze tot een flitsend geheel. Nadien worden jouw repor-

tages vertoond en krijgen ze een plaatsje op YouTube.

Reporter on the Red Carpet
AgeS 6-16

You are a film nut and you have a way with words… this makes you 

the perfect reporter! Armed with cameras, microphones and some 

guts we discover what is going on behind the scenes and on the 

frontlines of the festival. We will shoot our own coverage in Antwerp 

and Bruges and edit our footage in order to create a dazzling report.  

Afterwards, your reports will be screened and will be put on YouTube. 

JAvi  www.JAvi.BE 

Maak je eigen animatiefilm 
Bru

voor 8 tot 10-JArigEn

Tijdens de Krokusvakantie arriveert het kunstwerkstation in de 

Biekorf. In hun aanbod vind je een workshop ‘animatiefilm maken’. 

Verzin een leuk verhaaltje en maak een storyboard. Creëer je eigen 

personage in klei en breng het tot leven met een camera! Je krijgt 

je filmpje op dvd mee naar huis. 

Create your own animated film
AgeS 8-10

During spring half-term the ‘Kunstwerkstation’ arrives at the Biekorf. 

Their programme includes the workshop ‘Create your own animated 

film’. Invent a story and make a storyboard. Create your own clay 

character and bring it to life by means of a camera! Afterwards, you 

receive a DVD with your film!

kunstwErkstAtion ism cultuurcEntrum BruggE



Vlieg je mee?  
Ant Bru

voor 8 tot 10-JArigEn

Ken je Vlieg? Dit figuurtje leert je het cultuuraanbod voor kinderen 

in Vlaanderen kennen. Leer Vlieg zijn vleugels uitslaan en maak 

een filmpje met Vlieg en ons festivalbeest in de hoofdrollen.

Met dank aan Vlieg! 

Fly along
AgeS 8-10

Do you know ‘Vlieg’ (Fly)? This little creature informs you about 

cultural events and activities for children in Flanders. Teach Vlieg 

how to spread its wings and create a film starring Vlieg and our 

festival animal.

Many thanks to Vlieg!

mooss  www.mooss.org

Hoofd van Frankenstein 
Bru

voor 8 tot 12-JArigEn

Knal en aaargh! Een man valt uit een raam en zijn gezicht zit vol 

schrammen, bulten en snijwonden. In deze workshop duiken we 

stuntmannen achterna. Met schmink en poeder komen we in een 

wip tot bloederige snijwonden, opgezwollen brandwonden, duizenden 

rimpels en zombieachtige smoelwerken. Van mooi gezicht tot griezel - 

kop in 2 uur tijd!

Head of Frankenstein
AgEs 8-12

Boom…and aaaaaargh! A man falls out of a window and his face is 

full of scratches, bumps and cuts. In this workshop, we are the stunt 

men. By means of make-up and face powder we can create bloody 

cuts, swollen burns, thousands of wrinkles and zombie-like faces in 

a jiffy. We will transform your beautiful face into a horror face within 

2 hours!

Artforum  www.ArtforumvZw.BE
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Willie 
Ant Bru

worksHoP BiJ williE En HEt wildE koniJn  voor 4 En 5-JArigEn En mAmA of PAPA 

Wie woont er allemaal op de boerderij? Ken jij die dieren? Hoe 

klinken ze? Met stem en instrumenten maken we zelf een ‘sound-

track’. Voor de camera springen we rond in een fotolandschap, net 

zoals Willie en zijn vrienden. Via eenvoudige animatie brengen ook 

wij reuze-grote schaakstukken aan het dansen en laten varkens 

vliegen… Kinderen in actie, mama’s en papa’s aan de knoppen!

Willy
worKSHoP liNKed to willy ANd tHe wild rABBit. AgeS 4-5 ANd mum or dAd

Who lives on a farm? Do you know all those animals? What sounds 

do they make? By means of a voice and musical instruments we create 

our own soundtrack. We jump around in front of the camera in a 

scenery made of pictures, just like Willy and his friends. By means of 

simple animation techniques we make huge chessmen dance and let 

pigs fly… Children get into action, mum and dad sit at the controls!

JEkino  www.JEkino.BE

Desmond 
Ant Bru

worksHoP BiJ dEsmond En HEt moErAsmonstEr  voor 5 tot 7-JArigEn

Mevrouw Krokodil, Desmond het varken, Willy de wolf? Weet jij nog 

wie er allemaal te zien is in de film? Via geluiden en allerhande leuke  

attributen gaan we op zoek naar de verschillende personages en  

verhaallijnen. We experimenteren voor en mét de camera. Spelender - 

wijs ontdekken we de basisprincipes van animatiefilm. We laten de 

appelmuffins verdwijnen en brengen plasticine tot leven.

JEkino  www.JEkino.BE

Desmond
worKSHoP liNKed to deSmoNd ANd tHe SwAmP moNSter  AgeS 5-7.

Mrs. Crocodile, Desmond the pig, Willy the wolf? Can you remember 

every character in the film? By means of sounds and all kinds of 

funny accessories we will discover the different characters and story 

lines. We will experiment in front of the camera as well as with the 

camera. We will discover the basic principles of animation. We will let 

apple muffins vanish and bring plasticine to life.

 

 



Gerecycleerde (film)muziek 
Ant

worksHoPs BiJ dE BEEstigE films vAn HEt EcoHuis  voor 5 tot 12-JArigEn

Aansluitend op de beestige films in het EcoHuis volgt er nog een 

speciale workshop mét milieuboodschap. Je kan onder professionele 

begeleiding muziekinstrumenten uit gerecycleerd materiaal maken 

én bespelen. 

Recycled (film) music
worKSHoPS liNKed to ANimAl filmS At tHe ecoHuiS  AgeS 5-12

After the screening of the animal films at the EcoHuis, you can also 

take part in a special workshop including an environmental message. 

Under professional guidance, you get the opportunity to create musical 

instruments from recycled materials and learn how to play them. 

EcoHuis  www.EcoHuis.AntwErPEn.BE

Geheimen  
Ant Bru

worksHoP BiJ mAx minsky  voor 8 tot 12-JArigEn

We nodigen jullie uit om twee dagen in een wereld van grotten en 

geheimen te vertoeven. Samen bekijken we de film ‘Max Minsky’ 

en gewapend met twee gidsen proberen we alle mysteries van 

beelden en geluiden uit de film te ontfutselen. Het resultaat van 

jullie verbeelding zal op de website te zien én horen zijn. Spanning 

en avontuur verzekerd!

Secrets
worKSHoP liNKed to mAx miNSKy  AgeS 8-12

We invite you to stay in a world of caves and secrets for two days. 

Together we will watch the film Max Minsky and with the assistance 

of two guides we try to solve the mysteries of the film’s images and 

sounds. The result of your imagination can be viewed and heard on 

the festival website. Excitement and adventure guaranteed!

Aifoon En muHkA_mEdiA  www.Aifoon.org En www.muHkA.BE
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Cinema Bruges voor kids  Bru

voor 8+

Twee echte actrices nemen je op sleeptouw door de stad langs 

oude vergeten cinemalocaties en hun geschiedenis. Ze vertellen 

over hun leven en over films. En soms, ja, dan slaan ze die twee 

wel eens door elkaar. Na de wandeling kan je genieten van de film 

‘Pietje Bell’. 

Cinema Bruges Walk
Age 8+

Two real actresses will guide you through the city past former,  

forgotten film locations and their history. They will tell you about their 

lives and about films. And it sometimes happens that they confuse 

reality and fiction… After the walk you are welcome to enjoy the film 

Pietje Bell.

ErfgoEdcEl BruggE  www.ErfgoEdcElBruggE.BE

Giller  
Bru

worksHoP BiJ dE film tHE suBstitutE  voor 9 tot 12-JArigEn

Een gure winteravond. Er wordt gebeld. Je doet open… er staat 

niemand. Je loopt de tuin in, maar de deur knalt achter je dicht. Of: 

je bent alleen in huis, je ziet een schaduw in je tuin, je wil bellen, 

maar de telefoon doet het niet! Verzin je eigen griezelscenario en 

gil de buurt bij elkaar!

Scream
worKSHoP liNKed to tHe film tHe SuBStitute  AgeS 9-12.

It is a bleak winter night. The doorbell rings. You open the door… but 

nobody is there. You walk into the garden but the door closes with a 

bang. Or: you are alone at home, you see a shape in the garden, you 

want to call a friend but the telephone is not working! Make up your 

own horror story and scream the place down!

Artforum  www.ArtforumvZw.BE



fantastisChE fEstivalanimatiE
fantastiC fEstival aCtivitiEs

The Endless Forest 
Ant Bru

Je kan, samen met de rest van de wereld, als hert meespelen in 

het interactieve en fantastisch mooie computerspel “the Endless 

Forest”. Dit spel gaat niet over winnen of verliezen maar over onvoor-

ziene ontmoetingen en vreemde gebeurtenissen in een eindeloos 

woud. De hertjes van Antwerpen en Brugge hebben hun eigen her-

kenningstekens die speciaal voor het festival zijn ontworpen. Als ze 

elkaar vinden in het bos gebeurt er iets magisch. 

The Endless Forest
You get the opportunity – just like everybody else in the world – to 

play a deer in the interactive and wonderful computer game The Endless 

Forest. This game is not about winning or losing but it is about un-

expected encounters and strange occurrences in an endless forest. 

The deer in Antwerp and Bruges will have their own identifying mark 

designed especially for the festival. If they meet each other in the 

forest, something magical will happen.

micHAël sAmyn (BE), AuriEA HArvEy (us)  www.tAlE-of-tAlEs.com/tHEEndlEssforEst 

En rAsA   www.rAsA.BE, www.PixElmE.Eu

Stop Motion 
Ant Bru

Vlug voor of na de film een animatiefilmpje maken is mogelijk dankzij 

onze stop motion machine. Gewoon enkele objecten plaatsen op 

het scherm, enkele keren op de knop ‘foto nemen’ drukken en je 

eigen filmpje is af.

Stop Motion
We give you the opportunity to create your own animated film with 

our stop motion machine. Put a few objects on the screen, push the 

‘take picture’-button and your own film is ready.

JEkino (BE)  www.JEkino.BE
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Music was my first love Ant Bru

Voor de allerkleinsten, de al iets grotere en zelfs voor volwassenen 

met nostalgie naar de ‘plastic-fantastic’ kinderjaren presenteren 

we de muzikale wondermuur. Op deze grote muziekmuur kan je 

naar hartelust samen pling-plong, krik-krak (film)muziek maken. 

Kom mee plingplongeplingkraaakken!

Music was my First love
For the littlest ones, the bigger festival visitors as well as for adults 

feeling nostalgic about their ‘plastic-fantastic’ childhood, we will 

present the musical wonderwall. On this huge musical wall, you 

get the opportunity to create pling-plong, crick-crack (film) music to 

your heart’s content. Come along and join us for a plingplongcrick-

craccccckkk-song!

BEtty&ringo (BE)  www.BEtty-ringo.com

Youtube Cinema Ant Bru

Elke dag is onze Youtube cinema vrij toegankelijk. In deze cinema 

kan je korte filmpjes bekijken die op één of andere manier iets te 

maken hebben met een film van de dag. Je kan zelf mee bepalen  

welke filmpjes geselecteerd worden voor de youtube cinema. Check 

de festivalwebsite om mee te kiezen!

YouTube Cinema
Every day during the festival, our YouTube cinema is open to the festival 

visitors. At this theatre, you get the opportunity to watch short films 

related to a film screened that particular day. You can vote for the 

films which you think should be selected for our YouTube cinema. 

Check out the festival website and vote for your favourite film.

lAddA (BE)  www.lAddA.BE



Filmmachine Ant

Deze keer daalt de filmmachine in Antwerpen neer. Dit is een machine 

waarin je kan dansen en je meteen ook gefilmd wordt. Van dit korte 

filmpje worden 40 beeldjes geprint die dan, uitgeknipt en vastge-

maakt met een elastiekje, een flipboekje vormen. Als je de pagina’s 

dan snel “doorflipt”, komt je eigen dansje terug tot leven. 

Film machine
This year, the film machine is visiting Antwerp. This is a machine in 

which you can dance in front of a camera. From this shooting, we 

select 40 images which will be printed, cut and bundled together 

with a rubber band. Leaf through this ‘flipbook’ and bring your dance 

back to life.

doñA AnnA (nl)  www.filmmAcHinE.nl

Daarnaast kan je zelf een superdeluxe festivalbadge maken met 

onze badgemachine, je laten schminken, je kan op de foto gaan 

met een echt decordoek als achtergrond of een blik werpen op de 

kleine tentoonstelling 20/10 jaar festival.

In addition to this, you can create your own superduper festival 

badge through the help of our badge machine as well as have your 

face painted, have your picture in front of a real screen and visit the 

small exhibition ‘20/10 festival editions’. 
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jaarwErKing 
yEar programmE

ANTWERPEN / ANTWERP

 Schoolvoorstellingen
Het jeugdfilmfestival organiseert schoolvoorstellingen een week 

voor en een week na het festival. De week voor het festival worden 

er films vertoond geschikt voor het lager onderwijs en de week 

erna voor het secundair onderwijs. De schoolvoorstellingen 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 and one week after the festival. During the week before the 

festival, we will screen films suitable for primary school children 

and during the week after the festival, we will screen a selection of 

films suitable for secondary school children. The school screenings 

are also part of the screening programme of ‘Lessen in het Donker’.  

‘Lessen in het Donker’ creates educational material concerning the 

films, enabling teachers to use the film in an educational context.

Bij de buren op de picknick
Het project “Bij de buren – op de picknick” werd opgezet door 

Luxemburg als een sociaalartistiek project. De voorstellingen 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 performances 

will take place in small tents in play areas – eye-catching places 

in the neighbourhood – and easily accessible for local inhabitants. 



Luxemburg will perform for the littlest ones in the play area and the 

European Youth Film Festival of Flanders will screen a film for older 

children. That way, the whole play area will be used during the Easter 

holidays.

Jeugddocumentairefestival 

Naar aanleiding van de goede samenwerking met het Ecohuis 

gedurende de afgelopen jaren groeide het idee om verder te gaan 

in de uitwerking van gezamenlijke projecten. Tijdens de maand  

oktober wordt in het Ecohuis de milieumaand georganiseerd en het 

Jeugdfilmfestival zou daarin een milieugerelateerde documentaire-

reeks voor kinderen verzorgen. 

Youth Documentary Festival
As a result of the successful collaboration with the EcoHuis during 

the past few years, we have come to the idea to develop more joint 

projects. October is the ‘month of the environment’ at the EcoHuis. 

During that period, the Youth Film Festival would organize an envi-

ronment-related documentary programme for children.

BRUGGE / BRUGES

Jeugdbioscoop de Groote Televisie
De jaarwerking in Brugge staat bekend onder de noemer “De Groote 

televisie’ (alias de jeugdbioscoop van Cinema Lumière). Van oktober  

tot april staan maandelijks twee jeugdfilms op het programma, 

telkens op zondagmiddag. Daarbij wordt thematisch decoratie of 

animatie voorzien. 

Children’s film programme ‘De Groote Televisie’
The year programme in Bruges is known as ‘De Groote Televisie’ (aka 

Cinema Lumière’s children’s film programme). Twice a month, from 

October until April, you are welcome to enjoy a children’s film on 

Sunday afternoon. Thematic decoration and activities are part of the 

programme.
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maKing moviEs, 
fEstival binnEn hEt fEstival
maKing moviEs, 
fEstival within thE fEstival

De nieuwe selectie films van jonge filmmakers tussen 6 en 18 jaar 

wordt voor de 4e keer op rij voorgesteld aan jury en publiek.

Een professionele jury bekroont in elke leeftijdscategorie hun 

favoriet. Ook het publiek krijgt een stem, via een publieksprijs en 

de bekend making van de kidcity-winnaars. Uiteraard is er ook weer 

tijd en ruimte om ideeën en tips uit te wisselen, nieuwe plannen te 

smeden of wat na te praten. Je kan je komst naar de MakingMovies-

dag nu ook combineren met een gratis bezoek aan MuHKA, het 

Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen.

For the fourth consecutive time, the new selection of films made by 

young filmmakers between 6 and 18 years old, will be presented to 

the jury and the audience.

A jury of professionals will honour their favourite entry in each 

age group with an award. The audience may give their vote too, by 

means of an audience award and the announcement of the kidcity-

winners. Of course you will also get the opportunity to exchange 

ideas and tips, to make plans or have a talk. Combine your visit 

to Making Movies with a free visit to the MuHKA, the Antwerp Mu-

seum of Contemporary Art.

Antwerp, Saturday, February 9 at 2PM (age groups 12-15 and 

16-18) and 4PM (age groups 6-9 and 10-12). Announcement of the 

winners and reception at the MuHKA after the screening sessions.  

For more information, email Jekino at makingmovies@jekino.be. 

Free admission.
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praCtiCal information 
and programmEs

 Festivallocatie Antwerpen 
MuHKA_media (gebouw FotoMuseum), 

Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen (hoofdlocatie)

reserveren: 03 232 64 09 of antwerpen@jeugdfilmfestival.be 

tickets: €4

EcoHuis, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout 

reserveren: 03 217 08 11 of ecohuis@stad.antwerpen.be

tickets: €3

 Festival location Antwerp
MuHKA_media (building FotoMuseum),

Waalsekaai 47, 2000 Antwerp (main location)

Book your tickets at: (0032) (0)3 232 64 09 

or at Antwerp@jeugdfilmfestival.be

tickets: €4

EcoHuis, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout

Book your tickets at: (0032) (0)3 217 08 11 

or at ecohuis@stad.antwerpen.be

tickets: €3

Festivallocatie Brugge
Cinema Lumière, Sint-Jacobsstraat 36, 8000 Brugge 

reserveren: 050 33 03 83 of brugge@jeugdfilmfestival.be 

tickets: €5 voor kinderen en studenten, €6 voor volwassenen 

Festival location Bruges
Cinema Lumière, Sint-Jacobsstraat 36, 8000 Bruges

Book your tickets at: (0032) (0)50 33 03 83 

or at brugge@jeugdfilmfestival.be

tickets: €5 for children and students, €6 for adults.

www.jeugdfilmfestival.be



VERTONINgEN
Muhka_MeDia ecohuiS

10u30 14u00 15u00 16u00 19u30 13u30

za.  2 Feb Max & co 5+  

p.4

zo.  3 Feb de zoutkreek 5+  
p.15

ballon rouge 5+  
p.15

Mini en Mini 3+ p.10

Ma.  4 Feb kid svensk 9+  

p.6
the substitute 9+  

p.9
et toi t’es sur qui?  
14+         p.12

erik 5+  

p.16

di.  5 Feb kinderen baas!? 8+   
p.7

achter de wolken 8+  

p.6
Max Minsky 9+  

p.7
beatiFul bitch  14+ 

p.13
PelikaanMan 6+  

p.16

willie 4+   

p.11
jeux d’enFants 0+  
p.14

wo.  6 Feb hoPPet 9+   

p.8
crow lake 9+  

p.8
skyMaster 8+   

p.6
this is england  14+ 

 p.13
PoM le Poulain 8+ 

p.17

MiriaM 3+   

p10
kidz in da hood 8+  

p10 sven ii 5+ p.11

do.  7 Feb Max Minsky 9+  p.7 radioPiraten 8+ p.9 Maharal 8+ p.8 Mind the gaP  14+  

p.12
de witte Planeet 9+ 

p.17

Pietje bell 6+  p.15 sven ii 5+ p.11

vr.  8 Feb kidz in da hood 8+  

p.15 hoPPet 9+ p.8 kinderen baas!? 8+ 
p.7

liFe hits 16+  

p.13

willie 4+ p.11 desMond 4+  p.11

za.  9 Feb Making Movies 12+  

p.26
Making Movies 6+  

p.26

zo. 10 Feb teMPelridders ii 8+  
p.4

WORKSHOpS
FotoMuSeuM (eDucatieVe RuiMte) Muhka ecohuiS

10u00 10u30 12u30 13u00 14u00 16u00 17u00 18u00 10u00 13u30 16u00 16u30 15u00 17u00

za.   2Feb rePorter oP de rode loPer (6-16j)

zo.    3 Feb

Ma.   4 Feb
vlieg je Mee  (8-10j)

gerecyleerde 
(FilM)Muziek
(ws + film/5+)

di.    5 Feb Plankenkoorts 
(voor kinderen en (groot)ouders)

gerecyleerde 
(FilM)Muziek
(ws + film/6+)

wo.   6 Feb Plankenkoorts 
(voor kinderen en (groot)ouders)

gerecyleerde 
(FilM)Muziek
(ws + film/8+)

do.    7 Feb
rePorter oP de rode loPer (6-16j) FilM in het Muhka 

(5-7j)

gerecyleerde 
(FilM)Muziek
(ws + film/9+)

vr.     8 Feb workshoP bij willie 
(ws + film / 4-5 j en 1 ouder)

workshoP bij desMond 
(ws + film / 5-7j) geheiMen: 

workshoP bij Max Minsky 
(ws + film / 8-12 j)za.     9 Feb

zo. 10 Feb rePorter oP de rode loPer (6-16j)

KALENDER ANTWERPEN
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wraak drijven? Een film die aan de ribben blijft plakken.

fEEstvErtoningEn
Omdat het onze verjaardag is trakteren we op een extra reeks feest-

vertoningen. 

Speciaal voor moeders met baby’s

Jeux d’enfants   0+ 
EEn film vAn yAnn sAmuEll uit frAnkriJk   nl ond, 93 min, 2003

Het festival voorziet een voorstelling speciaal voor moeders met 

baby’s. Jeux d’enfants is een film voor volwassenen waarin de rode 

draad een typisch kinderspel is ‘Doe je het of doe je het niet?’ Sophie 

en Julien doorbreken als kind taboes, negeren elk verbod, weigeren 

gezag maar lachen ook heel wat af… tot alles zijn ze in staat. Behalve 

misschien toegeven dat ze elkaar graag zien.

De baby kan misschien nog niet ten volle van de film genieten maar 

de halfdonkere ruimte, het (zachte) achtergrondgeluid kan voor beide 

ontspannend werken. Uiteraard zijn andere liefhebbers van deze film 

welkom als ze maar tegen een babyboertje of brabbeltje kunnen. Cul-

tuur met de paplepel en gratis voor baby’s.

Festivallieveling

Kidz in da Hood  8+

EEn film vAn cAtti EdfEldt & ylvA gustAvsson uit ZwEdEn    nl ond, 96 min, 2006

Een groep stoere, rappende kids uit een buitenwijk krijgt een nieuw 

vriendinnetje: de uit Afrika gevluchte Amina. Zij en haar opa zijn ille-

gaal in Zweden en moeten voortdurend verhuizen. Ze vinden tijdelijk 

onderdak bij rocker Johan, die leeft voor de muziek. Kan Amina bij 

hem blijven als haar opa plots sterft?

Een bijzonder mooie film met een fantastische actrice in de hoofdrol! 

De kijker wordt al rappend ondergedompeld in een pakkend verhaal. 

Deze film viel op talloze festivals in de prijzen en mag niet ontbreken 

op ons programma.

 

VERTONINgEN
zaal 1 zaal 2

10u30 13u30 15u30 10u30 13u30 15u30

zo.    3 Feb oPENiNg oM 14u30  
> Max & co  5+ p.4

Ma.   4 Feb kidz in da hood 8+  

p.15
hoPPet 9+ 

p.8
beatiFul bitch 14+ 

p.13
crow lake 9+  

p.8
sven ii 5+  

p.11
Pietje bell 6+   

p.15

di.    5 Feb Mini en Mini 3+  
p.10

radioPiraten 8+ 

p.9
Mind the gaP 14+ 

p.12
Maharal 8+ 

p.8
ballon rouge 5+  
p.15

wo.   6 Feb willie 4+  

p.11
Max Minsky 9+   

p.7
liFe hits 16+  

p.13
kinderen baas!? 8+ 

p.7
desMond 4+  

p.11

do.    7 Feb achter de wolken 8+

p.6
kid svensk 9+  

p.6
et toi t’es sur qui?  
14+  p.12

de zoutkreek 5+  
p.15

jeux d’enFants 0+  
p.14

vr.     8 Feb MiriaM 3+ 

p10
the substitute 9+  

p.9
this is england 14+  
p.13

skyMaster 8+   

p.6

za.     9 Feb slot oM 14u30  
> teMPelridders ii 8+ p.4

WORKSHOpS
conSeRVatoRiuM

9u30 10u00 10u30 12u00 12u30 13u00 13u30 14u00 16u00 16u30 17u00 17u30

zo.  3  Feb rePorter oP de rode loPer (6-16j)

Ma.    4 Feb wandeling ‘cineMa bruges’  
(start 13u45) + film Pietje Bell

snaPshots (5-12j)

di.   5 Feb hooFd van Frankenstein 
(8-10j)

hooFd van 
Frankenstein 
(10-12j)

wo.  6 Feb 
rePorter oP de rode loPer (6-16j)

workshoP bij willie en het wilde konijn 
(film + ws/ 4-5j + ouder)

workshoP bij desMond 
en het MoerasMonster (film +ws/ 5-7j)

do.  7 Feb
vlieg je Mee? (8-10j)

Maak je eigen aniMatieFilM (in de Biekorf! 8-10j)

geheiMen: workshoP bij Max Minsky (8-12j)

workshoP bij the substitute 
(vóór film/ 9-12j) 

vr.  8 Feb
virtuele ruiMte (6-9j) virtuele ruiMte (9-12j)

geheiMen: workshoP bij Max Minsky (8-12j)

za.  9 Feb rePorter oP de rode loPer (6-16j)
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Colofon / Colophon

Festivalsecretariaat Antwerpen 
Somméstraat 49 - 2060 Antwerpen - 03 232 64 09 

antwerpen@jeugdfilmfestival.be

Festivalsecretariaat Brugge
Sint-Jacobsstraat 36 - 8000 Brugge - 050 33 03 83

brugge@jeugdfilmfestival.be

festivalteam: 

Tine Van Dycke, Mieke Vanderhaeghen, Iris Verhoeven, Imelda Romero Rodríguez.

Raad van BestuuR / memBeRs of the executive BoaRd: 

Dorien Bastiaensen, Charlotte Debaere, Frederik Desmet, Johan Donckerwolcke, 

Paul Ickx, Steve Maes, Geert Poelaert, Barbara Van Coillie, Felix Vanginderhuysen, 

Annemie Verbeke, Dries Vincke, Harry Wils.

vRijwilligeRs / volunteeRs: 

Karen Backx, Claudine Boeckx, Robbie Boi, Stefaan De Beleyr, Siebren De-

praetere, Kim du Bois de Nevele, Sanne du Bois de Nevele, Katelijne Gevaert, 

Mopsa Marciano, Judith Meersman, Celine Meheus, Ruth Michaux, Alexander 

Monballieu, Lorena Landete Morlanes, Manon Pigeolet, Daan Leber, Gaetane 

Rottier, Leen Smedts, Minne Somers, Madelief Twoney, Hannes Vandersteene, 

Wouter Vandersteene, Jolien Bie Vangiel, Van Herpe, Mieke van Staeyen, Christine 

Vanleeuw, Pieter-Jan Verplancke, Korneel Marchand, Pieter-Jan Marchand, Sarah 

Verplancke, Claudia Weikmann, en de vele andere…

suBsidiënten / suBsidizeRs: 

Vlaamse Gemeenschap, Media programma van de Europese Unie, Provincie 

Antwerpen, Stad Antwerpen, Provincie West-Vlaanderen, Stad Brugge.

paRtneRs: 

MuHKA_media, FotoMuseum Provincie Antwerpen, EcoHuis, Rataplan, Cinema 

Lumière en Jekino.
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Met dank voor / acknowledgeMents:

logistieke steun / logistical support: 

MuHKA_media, FotoMuseum Provincie Antwerpen, EcoHuis, Cinema Lumière, 

Cultuurhuis De Republiek, Filmcel Antwerpen, Stedelijk Muziekconservatorium 
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scenografie / scenography: Reinout Hiel.
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Bram Verstraeten.
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redactie festivalfolder / festival brochure editors:
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design brochure: Ronny&Johny 

verantwoordelijke uitgever: 

Iris Verhoeven, Somméstraat 49, 2060 Antwepren



Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen

Antwerpen 

 

Somméstraat 49 - 2060 Antwerpen - België 

 

t: +32(0)3 232 64 09 - e: antwerpen@jeugdfilmfestival.be  

Brugge

 

Sint-Jacobsstraat 36 - 8000 Brugge - België

 

t: +32(0)50 33 03 83 - e: brugge@jeugdfilmfestival.be

www.jeugdfilmfestival.be 


