
 
Persbericht 
Antwerpen,  17 december 2019 
-voor onmiddellijke verspreiding- 

 
Pommelien Thijs en Hilde De Baerdemaeker worden 

meters van het JEF festival 2020 
JEF festival breidt uit naar 12 locaties! 

 
JEF festival (22 februari - 1 maart 2020) kondigt bijzonder trots haar twee meters aan voor de 
editie 2020: actrices Hilde De Baerdemaeker (Familie, 13 geboden, Campus 12) en Pommelien 
Thijs (#LikeMe) mogen deze spannende duo-taak op zich nemen! Hilde en Pommelien sporen je 
aan om nu al jouw krokusvakantie vol te plannen met workshops en masterclasses die je op 
het festival kan volgen. Snel boeken is de boodschap! 
 
Nieuw dit jaar is de samenwerking tussen verschillende locaties in Antwerpen. Het JEF festival 
vindt vanaf nu niet enkel plaats in het Zuiderpershuis, maar ook in Cinema Rix, Cultuurcentrum 
De Kern, de nieuwe Cinema Lumière Antwerpen en Cartoons. Daarnaast mogen ook Brugge, 
Kortrijk, Gent, Leuven en Roeselaere zich tijdens de krokusvakantie verheugen op films uit de 
JEF programmatie.  
 
De keuze om de populaire all-round actrice Hilde De Baerdemaeker als meter te koppelen aan en het opkomende 
talent Pommelien Thijs maakt duidelijk dat JEF een festival is voor jong en oud. 
 
Hilde de Baerdemaeker is een van de populairste Vlaamse actrices. Al meer dan 15 jaar lang vertolkt ze rollen in 
bekende Vlaamse films (Dossier K, De zaak Alzheimer, Team spirit) en series (13 geboden, Familie). Haar 
connectie met jeugdfilm ligt voor de hand: Hilde speelde mee in de Nederlandse jeugdfilm Vechtmeisje, die vorig 
jaar de Publieksprijs won op het JEF festival en momenteel is ze te zien in de Studio 100-reeks Campus 12. Ze is 
alvast verheugd over haar rol als festivalmeter: “Ik weet nu al dat ik de hele krokusvakantie lang naar de film mag 
gaan zonder mij schuldig te voelen. En ik kan mijn kinderen meenemen, want “dat moet voor mijn werk”. Het 
perfecte excuus! We zitten tegenwoordig zo vaak met z’n allen elk op ons eigen scherm te staren. Terwijl het zo 
tof is om dicht bij elkaar te schuiven en samen naar iets te kijken en er op hetzelfde moment door geraakt te 
worden. Er is toch niks mooier dan samen met je kinderen lachen en snotteren bij dezelfde film? Dat schept zo’n 
band!” 
 
Als jonge, veelzijdige actrice met een passie voor film en nieuwe media is Pommelien Thijs de ideale meter voor 
het JEF festival: “Ik vind het keileuk. Ik was zelf altijd dol op zulke events, dus ik ben heel blij dat ik nu jonge 
mensen mag warm maken voor film.” Momenteel is Pommelien te zien in de veelbesproken jeugdserie #LikeMe. 
In haar vrije tijd zingt ze graag - het resultaat daarvan krijg je te zien op haar YouTube-kanaal. Op 11-jarige 
leeftijd schitterende Pommelien al in de hoofdrol van de musical Annie, en later zag je haar aan het werk in de 
jeugdfilm Labyrinthus en was ze te horen in Piepkuikens. 
 
Plan nu al je krokusvakantie vol workshops en masterclasses 
Voor het volledige filmprogramma is het nog wachten tot na de kerstvakantie, maar wie heel nieuwsgierig is, kan 
je nu al terecht op JEFfestival.be om early bird tickets te kopen aan kortingstarief voor diverse masterclasses en 
workshops. Want naast films kijken, wil JEF kinderen en jongeren enthousiast maken om zelf filmwijs aan de slag 
te gaan.  
 

 



 
Voor de masterclasses wordt er samengewerkt met filmregisseurs en met binnen- en buitenlandse experts in 
nieuwe media. Zo experimenteren kleuters in de masterclass video mapping  samen aan een omvangrijk visueel 
kunstwerk. 
 
In de masterclass Terra nova bouw je methet Nederlandse kunstenaarscollectief Nou&Herkauw, een futurische 
wereld in klei, hout en karton. Via een 3D-scanner komt jouw wereld tot leven in een videogame.  
 
Met de Belgische designstudio HUNSK leer je je eigen 3D animatie maken, waarbij een high tech camera je 
gezicht en stem opneemt en transponeert naar een zelfgemaakt personage. 
 
Een exclusieve blik achter de schermen bij een 3D-animatiestudio? Dat krijg je bij CYBORN, gekoppeld aan de 
vertoning van Pluisje, een film waarvoor ze de 3D-productie deden. 
 
In de workshop Ready-set: alter-ego! onder begeleiding van  documentairemaakster Liesbeth De Mey, creëer je 
jouw eigen persona, inclusief superkrachten en knotsgekke lichaamsdelen, en breng je die tot leven. 
 
Vergeet tenslotte het Medialab niet, waar je een hele week lang kan rondhangen tussen de meest 
adembenemende interactieve audiovisuele installaties en games. Je bent ook welkom tijdens de meerdaagse 
medialab masterclass. Daar kom je buiten als een volleerd digitaal expert. 
 
Opening op zaterdag 15 februari en nieuwe locaties 
Het JEF festival, dat is gegarandeerd een krokusvakantie vol film- en gameplezier voor jong en oud. Op zaterdag 
15 februari openen Hilde en Pommelien samen feestelijk het JEF festival in het Zuiderpershuis, Antwerpen. Na dit 
groots openingsweekend en twee weken vol schoolvertoningen kan het publiek tijdens de krokusvakantie (22 
februari t.e.m. 1 maart) een hele week lang terecht op de verschillende festivallocaties: 

● Antwerpen (Zuiderpershuis, Cinema Rix, Cultuurcentrum De Kern, Lumière cinema 
Antwerpen/Cartoon’s) 

● Brugge (Cinema Lumière, De Republiek) 
● Gent (Sphinx Cinema, Studio Skoop, KOPERGIETERY, CinéRABOT & Cine Rio ) 
● Kortrijk (tijdens Spinrag in Budascoop). 
● Leuven (Cinema Zed) 
● Roeselare (Cultuurcentrum De Spil) 

 
Wees er snel bij en boek je masterclasses en workshops vanaf vandaag op JEFfestival.be om je early bird ticket 
te scoren. Het volledige festivalprogramma vind je vanaf 9 januari op de website. 

 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie, interviewaanvragen en/of reportagevoorstellen voor JEF festival, contacteer: 
Gudrun Burie, gudrun@theprfactory.com 
Alice Goezu, JEF, alice@jeugdfilm.be 
 
Beeldmateriaal 
Foto Hilde De Baerdemaeker horizontaal / verticaal 
Foto Pommelien Thijs horizontaal / verticaal 
Festivalaffiche 
 

 

https://drive.google.com/file/d/10UMrKH0r3aRvNuO2OSMY8yCxX-7dNyFI/view
mailto:alice@jeugdfilm.be
https://drive.google.com/open?id=1qaGyWRAiUiv5tWkRNrhRlhcjmbp_9wpA
https://drive.google.com/open?id=1qii84MppkJWVcZU4sPnzTCWgoGV6yvfz
https://drive.google.com/open?id=1qXTA3SLz_nNt1ogUm91PC79iw_aY2_DN
https://drive.google.com/open?id=1q_tt_qIrK6hqnZHsEsbzGNMVgzBg0bDU
https://drive.google.com/a/jeugdfilm.be/file/d/13cuB3EMXTLjIr10HeFC_VvZMdG-7-fG5/view?usp=sharing

