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De beste films van de Anima-editie 2014, het internationaal 
festival van de animatiefilm van Brussel.  

 
De animatiefilm is een volwaardig onderdeel van onze filmcultuur maar van 
het grote publiek krijgt hij spijtig genoeg niet steeds de belangstelling die hij 
verdient. De voorbije decennia hebben zich technisch en inhoudelijk een 
aantal krachtige ontwikkelingen in het genre doorgezet. Ons land speelt 
hierin, door o.m. aanbod van opleiding(en) en eigen creatief talent een 
belangrijke rol.. 
Elk jaar worden de nieuwe creaties aan elkaar getoetst. Tot de wereldtop behoren ondermeer het 
Festival van Annecy en Anima te Brussel. We zijn dan ook verheugd om samen met Anima en dit 
voor het eerst aan zee, een prachtige bloemlezing uit het internationale aanbod te brengen.  
Niemand minder dan Raoul Servais, pionier van het genre en gelauwerd met ondermeer een Gouden 
Palm in Cannes (‘Harpya’), zal deze selectie inleiden.  
 

1 Boles, Špela Čadež, Slovenië, 2013, 12 min - Filip is schrijver, 
woont in een armtierige stadswijk en droomt van een luxueus bestaan 
tot zijn buurvrouw, een prostituee , vraagt een brief te schrijven… 

2 Futon, Yoriko Mizushiri, Japan, 2012, 6 min - Wat gebeurt er als 
een “futon”, een Japanse matras, 
plots een instrument van droom en 
fantasie wordt?  

3 Wind, Robert Löbel, Duitsland, 2013, 4 min - De bewoners 
hebben geleerd zich te bewapenen tegen de wind. Een aanrader 
voor elke Oostendenaar.. 

4 Somewhere, Nicolas Ménard, UK, 2013, 7 min - Een unieke 
nieuwe grafische vertelstijl en vormgeving, met een bijzondere 
muziek- en geluidsbijdrage  van Rich Vreeland. Verrassend.  

5 Marcel, King of Tervuren, Tom Schroeder, USA, 2012, 6 min - 

Marcel overleeft vogelgriep, alcohol, slaaptabletten en zijn zoon Max. 
Een Griekse tragedie in Tervuren… 

6 Mia, Wouter Bongaerts, B&NL, 2013, 9 min -De zevenjarige Mia 

probeert haar overwerkte moeder uit de greep van de grote stad te 
bevrijden. Tijdens haar queeste ontdekt ze de geheimen die de wereld 

doen draaien.  

7 Rêves de brume, Sophie Racine, B, 2013, 5 min –Een man 
ruilt de gejaagde stad in voor het gebergte en als dan de nevel 
optrekt… 

8 Autour du lac, Noémie Marsily, Carl Roosens, B, 2013, 5 
min - Een beknopt verhaal in beeld en muziek over het leven rond 
een meer.  

9 Cargo Cult, Bastien Dubois, Frankrijk, 2013, 12 min - Tijdens 
de oorlog op de kust van de Stille Oceaan, ontwikkelen de Papoea’s een nieuwe ritus.. 

10  Ab Ovo, Anita Kwiatkowska-Naqvi, Polen, 2012, 5 min - Stel je voor dat je lichaam stopt met 
alleen van jou te zijn. Er leeft iemand anders in je… 

11  Gloria Victoria, Theodore Ushev, Canada, 2012, 7 min - Ushev 
gebruikt surrealistische en kubistische elementen in zijn zoektocht naar 
de relatie tussen oorlog en kunst.  

12  Drunker Than a Skunk, Bill Plympton, USA, 2012, 4 min - - Een 

hilarische bewerking van een gedicht van Walt Curtis over een 
alcoholplaag in een cowboystadje. 

 
 


