
VERJAARDAGSFEESTJE 

OP HET JEF FESTIVAL? 

Het kan op onze festivallocaties! Je krijgt 

de beste plekken in de zaal, een versierde 

verjaardagsstoel én we zingen een liedje.  

Meer info? Geef ons een seintje via 

verjaardag@jeugdfilm.be. 

HONGER EN DORST  

VOOR OF NA DE FILM?

Geniet van een van de lekkere festival snacks  

op de verschillende festivallocaties.

Antwerpen

Brugge

MedialabWorkshops

Masterclasses

Gamelab

Gent

Brugge

Roeselare
Kortrijk

Leuven

Gent

Antwerpen

VERTONINGEN

TARIEVEN

Antwerpen
Zuiderpershuis
Film: € 7 / 
€ 4 (socio-culturele groepen,  
met kansentarief A-kaart)
→  Met je filmticket kan je  

gratis naar het medialab.
Medialab: € 3
Masterclass: € 10 per dagdeel 
Workshop: € 7
Je kan met cash of mobiel 
betalen. Op deze locatie is  
geen bancontact.

Cinema Rix 
Film: € 5 /  
€ 2 (kansentarief met A-kaart).
 →  Met je filmticket kan je  

gratis naar het medialab  
in het Zuiderpershuis.

CC De Kern 
Film: € 6 /  
€ 2 (kansentarief met A-kaart).
→  Met je filmticket kan je  

gratis naar het medialab  
in het Zuiderpershuis.

Lumière Antwerpen / 
Cinema Cartoon’s
Film: € 9 /  
€ 8 (studenten of 65+).
→  Met je filmticket kan je  

gratis naar het medialab  
in het Zuiderpershuis.

Brugge
Lumière Brugge 
Film: € 7 /  
€ 4 (socio-culturele groepen)
Gamelab: gratis
Masterclass: € 10 per dagdeel 
Je kan met cash of mobiel 
betalen. Op deze locatie is  
geen bancontact.

Gent 
Sphinx Cinema 
Film: € 7,5 /  
€ 4 (socio-culturele groepen) /  
€ 1,9 (UiTPAS met kansentarief)
Gamelab: gratis 

Studio Skoop
Film: € 7,5

KOPERGIETERY
Krokusatelier met master - 
class 3D animatie: via  
theateratelier@kopergietery.be

Kortrijk
Budascoop
Film: € 6,5 /  
€ 1,3 (UiTPAS kansentarief)

Leuven
Cinema ZED
Film: € 7 

Roeselare
CC De Spil
Film: € 7 / € 3,5 (Vrijetijdspas)

Antwerpen
Zuiderpershuis 
Waalsekaai 14  
2000 Antwerpen 

Cinema Rix 
De Gryspeerstraat 86  
2100 Deurne

CC De Kern
Kern 18
2610 Wilrijk

Lumière Antwerpen
Waalsekaai 47  
2000 Antwerpen

Cinema Cartoon’s
Kaasstraat 4
2000 Antwerpen

Brugge
Cinema Lumière 
De Republiek
Sint-Jakobsstraat 36 
8000 Brugge

Gent
Sphinx Cinema
Sint-Michielshelling 3 
9000 Gent

Studio Skoop
Sint-Annaplein 63 
9000 Gent

KOPERGIETERY
Blekerijstraat 50
9000 Gent

Cine Rio
Meibloemstraat 86 
9000 Gent

Kortrijk
Budascoop 
Kapucijnenstraat 10 
8500 Kortrijk

Leuven
Cinema ZED
A. Vesaliusstraat 9c 
3000 Leuven 

Roeselare
CC De Spil 
H. Spilleboutdreef 1 
8800 Roeselare

TOEGANKE-
LIJKHEID

Rolstoel-
gebruikers
De meeste locaties zijn 
toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers, maar soms 
zijn er hindernissen. 
Actuele informatie vind  
je op onze website  
of we helpen je graag 
verder via 03 303 43 13.

Blinden en 
slechtzienden
Earcatch app voor  
blinden en slechtzienden 
bij De club van lelijke 
kinderen, Mijn bijzonder 
rare week met Tess, 
Zeven kleine criminelen  
en De Libi.

Ieder jaar kan je tijdens de krokusvakantie  
terecht op het JEF festival, hét festival  
voor jeugdfilm en audiovisueel experiment.  
Ontdek het zelf in Antwerpen, Brugge, Gent  
en Kortrijk. En ook in Roeselare en Leuven  
kan je een dag het JEF festival beleven.

Een beetje dit, een beetje dat. Zwart of wit,  
bestaat dat wel? Of zijn we allemaal een mix 
van eigenschappen? Met die vraag gaan  
we dit jaar op het JEF festival aan de slag.  
We mixen erop los, met onze films, in het  
medialab of op een van de andere exclusieve 
events voor en door kinderen en jongeren. 

ZUIDERPERSHUIS CC DE KERN CINEMA RIX LUMIÈRE  
ANTWERPEN10:00  

zaal 2
10:30  
zaal 1

10:30  
zaal 2

11:00  
zaal 2

13:30  
zaal 1

14:00  
zaal 1

14:00  
zaal 2

15:00  
zaal 2

16:00  
zaal 1

16:00 
zaal 2

19:30  
zaal 1

14:00 16:00 14:15
CINEMA

CARTOON’S
za 15.02 Openingsfilm: 

Marona  
8+  

Openingsfilm: 
Marona  
8+  

C
heck onze festivalw

ebsite voor  
het volledige program

m
a op deze locaties.

zo 16.02 Jouw  
aller eerste  
filmconcert 
1,5+  

Jouw  
allereerste 
film concert  
1,5+  

Jouw  
allereerste  
filmconcert 
1,5+  

za 22.02 Ket & doc 
deel 1  
9+  

Hoe word ik 
een viking? 
7+ 

Ket & doc 
deel 2  
9+  

Choums 
odyssee  
3+ 

Ridder  
Muis  
5+  

Unieke  
diertjes  
3+ 

System 
Crasher  
14+  

zo
 23.02 De beroemde 

beren invasie  
van Sicilië  
8+

Casper en 
Emma op 
jacht naar de 
schat  3+ 

JEF  
makersdag  
6+  

Willy op de 
onbekende 
planeet  
6+  

Studenten-
films  
12+  

ma 24.02 TKKG  
10+ 

Rita &  
krokodil 3  
3+

Cyclomax  
8+  

Jovanna 
ForFuture  
9+  

Shoplifters  
12+

Draak Dries 
& De slak 
en de walvis 
3+ 

Skate  
kitchen  
14+ 

di 25.02 Sune  
vs Sune 
8+  

Buurman  
& Buurman: 
experimente-
ren er op los 
4+ 

Mijn familie  
en de wolf  
8+ 

Minuscule 2  
5+ 

Mijn bijzonder 
rare week 
met Tess 
8+ 

Choums 
odyssee  
3+ 

Psychobitch 
12+ 

wo 26.02 De reis  
van de prins  
8+ 

Ridder  
Muis  
5+ 

Hoe word  
ik een viking? 
7+ 

Zeven kleine 
criminelen 
9+ 

Buurman  
& Buurman: 
experimente-
ren er op los 
4+ 

Your name 
12+

Minuscule 2  
5+

do 27.02 Mier  
9+ 

Moomin vallei 
6+ 

Carwash 
10+  

De club  
van lelijke 
kinderen  
9+ 

King of  
the Belgians 
11+

De Libi  
15+

Het varken, 
de vos en  
de molen  
3+

Minuscule  2 
5+

vr 28.02 De club 
van lelijke 
kinderen  
9+  

Solan &  
Ludwig reis 
naar de maan 
5+ 

Whitestar  
7+ 

Casper en 
Emma op 
jacht naar  
de schat  
3+ 

In de mix  
10+  

Casper en 
Emma op 
jacht naar  
de schat  
3+ 

Marona  
8+ 

za 29.02 Willy op de 
onbekende 
planeet  
6+ 

De Freggels 
3+

Les  
misérables  
14+

The dark  
crystal  
10+

The muppet 
movie  
7+

masterclass 
resultaten

zo 01.03 De beroemde 
beren invasie 
van Sicilië  
8+

Paniek in  
het dorp: de  
grote land-
bouwbeurs  6+

Prijsuitreiking 
& winnende 
kortfilms  
6+ 

Moom invallei 
6+ 

 

CINEMA LUMIÈRE

10:30  
rode zaal

13:30  
blauwe zaal

13:30  
rode zaal

13:30  
groene zaal

15:30  
rode zaal

15:30  
groene zaal

16:15  
groene zaal

19:00  
zaal 4

za 22.02 Openings-
film: Marona 
8+  

zo 23.02 Mijn bijzon-
der rare 
week met 
Tess  8+ 

De beroem-
de beren-
invasie van 
Sicilië  8+

Casper & 
Emma op 
jacht naar 
de schat 
3+ 

Ket & doc 
deel 1  
9+ 

Ridder 
Muis  
5+ 

ma 24.02 Sune  
vs Sune  
8+  

Mijn familie 
en de wolf 
8+ 

Buurman  
& Buurman: 
experimen-
teren er op 
los  4+ 

System 
Crasher  
14+  

di 25.02 Mier  
9+ 

TKKG  
10+ 

Draak Dries 
& De slak 
en de walvis  
3+ 

Skate  
kitchen  
14+ 

wo 26.02 De reis van 
de prins  
8+ 

Hoe word 
ik een 
viking? 
7+ 

Choums 
odyssee 
3+ 

Psycho-
bitch  
12+ 

do 27.02 Jovanna 
ForFuture 
9+ 

De club 
van lelijke 
kinderen  
9+  

In de mix  
10+  

Your  
name 
12+

vr 28.02 Whitestar 
7+ 

Moomin-
vallei  
6+ 

The dark 
crystal  
10+

Het varken, 
de vos en 
de molen 
3+

De Libi  
15+

za 29.02 Paniek in  
het dorp: de  
grote land-
bouwbeurs 6+

Jouw 
allereerste 
filmconcert 
1,5+  

Ket & doc 
deel 2  
9+  

Willy op de 
onbekende 
planeet 
6+ 

Unieke  
diertjes 
3+ 

Master-
class 
resultaten

STUDIO SKOOP SPHINX CINEMA CINE RIO

14:45
zaal 1

11:00  
zaal 2

11:00  
zaal 3

14:30  
zaal 2

14:30 
zaal 3

14:30

za 22.02 Marona  
8+ 

Jouw allereerste  
filmconcert  
3+  

zo 23.02 Het varken  
de vos en de molen  
3+

Casper & 
Emma op jacht 
naar de schat 
3+ 

Hoe word  
ik een viking?  
7+ 

Mijn bijzonder 
rare week  
met Tess  
8+ 

Buurman & 
Buurman: ex-
perimenteren 
er op los  4+ 

ma 24.02 De club van lelijke 
kinderen  
9+ 

Rita &  
krokodil 3  
3+

Willy op de 
onbekende 
planeet  6+ 

di 25.02 Choums  
odyssee  
3+ 

Casper & 
Emma op jacht 
naar de schat 
3+ 

Ket & doc  
deel 1  
9+  

wo 26.02 De club van  
lelijke kinderen  
9+ 

Unieke diertjes  
3+ 

Ridder muis  
5+ 

In de mix  
10+  

do 27.02 Het varken, de vos 
en de molen  
3+

Psychobitch 
12+ 

Willy op de 
onbekende 
planeet  6+ 

vr 28.02 Ket & doc  
deel 2  
9+ 

Buurman & 
Buurman: ex-
perimenteren 
er op los  4+ 

Whitestar  
7+ 

za 29.02 Choums  
odyssee  
3+ 

The dark 
crystal  
10+

The muppet 
movie  
7+

specials competitie geselecteerd door jongeren  gasten  première
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 15.02→
01.03

ZUIDERPERSHUIS

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
za 22.02 workshop ready-

set: alter-ego!  
6–9 JAAR

workshop ready-set: 
alter-ego!  
3–6 JAAR

zo 23.02 Masterclass  

documentaire 9–14 JAAR
workshop ready-set: 
alter-ego!  
6–9 JAAR

workshop ready-set: 
alter-ego!  
9–12 JAAR

di 25.02 Masterclass  
video mapping  
3–6 JAAR

Masterclass  
video mapping  
3–6 JAAR

Masterclass  
video mapping  
3–6 JAAR

wo 26.02 Masterclass Terra nova 6–9 JAAR Masterclass Terra nova 6–9 JAAR

do 27.02 Masterclass 3D animatie 9–12 JAAR Masterclass 3D animatie 9–12 JAAR 

Studiobezoek bij 3D-studio Cyborn

vr 28.02 workshop ready-
set: alter-ego! 
6–9 JAAR

workshop ready-set: 
alter-ego!  
3–6 JAAR

za 29.02 workshop ready-
set: alter-ego! 
3–6 JAAR

workshop ready-set: 
alter-ego!  
9–12 JAAR

ma 24.02 – vr 28.02 Masterclass medialab (9–12 JAAR)

di 25.02 – zo 01.03 Medialab (4 –99 JAAR)

CINEMA LUMIÈRE

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

di 25.02 Masterclass Terra nova 6–9 JAAR Masterclass Terra nova 6–9 JAAR

do 27.02 Masterclass  

video mapping 
3–6 JAAR

Masterclass  
video mapping 
3–6 JAAR

Masterclass  

video mapping 
3–6 JAAR

vr 28.02 Masterclass 3D animatie 9–12 JAAR Masterclass 3D animatie 9–12 JAAR

za 22.02 – za 29.02 Gamelab (4–99 JAAR)

KOPERGIETERY

10:00 11:00 12:00 14:00 16:00 17:00 18:00

di  25.02 – vr 28.02 Krokusatelier met master-
class 3D animatie  10+

SPHINX CINEMA

za 22.02 – za 29.02 Gamelab (4-99 JAAR): kom voor en na elke vertoning langs!

TICKETS 

Online 
JEFfestival.be 

Aan de festivalkassa
30 min. voor aanvang van de film  
zijn er op alle locaties tickets  
te koop. Info: 03 303 43 13 of  
festival@jeugdfilm.be

LOCATIES  
Het JEF festival vindt dit jaar plaats op een record 
aantal locaties!  Op welke locatie(s) kom jij langs?

PR
AK
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SC

H
E

Maak kennis met onze meters 
Pommelien Thijs (#LikeMe)  
en Hilde De Baerdemaeker  
(Campus 12). Ze zijn te gast op  
de feestelijke opening van het 
JEF festival op 15 februari. 
Geniet met hen van Marona (8+), 
leef je uit in het medialab en loop 
hen misschien wel tegen het lijf 
tijdens de rest van het festival!

Pommelien Thijs

 
Hilde de Baerdemeker 

BUDASCOOP

10:30
zaal 3

10:30
zaal 4

14:30
zaal 3

14:30 
zaal 4

zo 23.02 Unieke diertjes  
3+ 

Hoe word ik een viking? 
7+ 

The dark crystal  
10+

Casper & Emma op jacht 
naar de schat  3+ 

ma 24.02 Buurman & Buurman: 
experimenteren er  
op los  4+ 

In de mix  
10+  

Rita & krokodil 3  
3+

Mijn bijzonder rare  
week met Tess  
8+ 

di 25.02 Ridder muis  
5+ 

Ket & doc: deel 1  
9+ 

Het varken, de vos  
en de molen  3+

Marona  
8+ 

wo 26.02 Het varken, de vos  
en de molen  3+

De beroemde beren-
invasie van Sicilië  8+

Unieke diertjes  
3+ 

Ket & doc: deel 2  
9+  

do 27.02 Rita & krokodil 3  
3+

Willy op de onbekende 
planeet  6+ 

Ridder muis  
5+ 

De beroemde beren-
invasie van Sicilië  8+

vr 28.02 Casper & Emma op 
jacht naar de schat  3+ 

Mijn bijzonder rare  
week met Tess  8+

The muppet movie  
7+

In de mix  
10+  

za 29.02 The muppet movie  
7+

The dark crystal  
10+

Willy op de onbekende 
planeet  
6+ 

Buurman & Buurman:  
experimenteren er op los  
4+ 

zo 01.03 Het varken, de vos  
en de molen  3+

Marona  
8+ 

Jouw allereerste  
filmconcert  3+  

Hoe word ik een viking? 
7+ 

DE SPIL 

10:00 10:00
zo 01.03 De beroemde 

bereninvasie 
van Sicilië  8+

Het varken,  
de vos en  
de molen  3+

CINEMA ZED

10:00 10:30 14:30 15:00
di 25.02 Hoe word 

ik een 
viking? 
7+ 

Ridder 
muis  
5+ 

Casper en 
Emma op 
jacht naar 
de schat 
3+ 

The  
muppet 
movie  
7+

Wat is het
JEF festival?

Meters

JEF festival.be 
Check de website voor extra gasten,  
nieuwtjes en updates over het programma!

INFO



& masterclasses
Masterclass  
video mapping 3–6 JAAR
Wandel rond in je eigen tekening! Met de video  - 

mappingtechniek worden jouw tekeningen in het 
groot geprojecteerd. Een tekenaar begeleidt je  
stap voor stap bij het experimenteren met kleuren  
en vlakken. Samen maak je een visueel kunstwerk. 
Kom je mee kriebelen en wiebelen?

DE MASTERS: STUDIOPOC EN MAXLAB

Terra nova 6–9 JAAR
Hoe ziet jouw toekomstige planeet eruit?  

In deze masterclass gaan we niet digitaal, maar  
met echte materialen zoals klei, hout en karton aan 
de slag. Daarna zorgt een 3D-scanner ervoor dat 
jouw futuristisch bouwwerk een digitaal model wordt. 
Samen bouwen we aan een kleurrijke fantasieplaneet!

DE MASTERS: NOU&HERKAUW

Masterclass  
3D-animatie 9–14 JAAR
Zelf een figuur bedenken en meespelen in  

een korte animatie? We gaan met jouw tekening of 
3D-figuur aan de slag. De camera neemt je gezicht 
en stem op en vertaalt dit naar jouw zelfgemaakte 
personage. We werken zoals echte animatiestudio's 
dat doen. 

DE MASTER: HUNSK

Masterclass  
documentaire 9–14 JAAR
Word een documentaire expert! Samen met  

Daphne van den Blink bekijk je documentaires  
en bestudeer je typische stijlelementen. Ontdek  
hoe zulke films gemaakt worden, experimenteer  
met technieken en film zelf een scène.

DE MASTER: DAPHNE VAN DEN BLINK

Masterclass  
medialab 9–12 JAAR
Gamefan, computertalent of creatief knutselaar? 

Onder leiding van ‘techmaster’ Lucas Dewulf duik  
je 5 dagen lang in ons game- en filmuniversum  
vol apps en technologische snufjes. Je maakt er  
een game en zet het om naar virtual of augmented  
reality. Je wandelt buiten als een volleerd kunstenaar  
in gamedesign!

DE MASTER: LUCAS DEWULF

Studiobezoek bij  
3D-studio Cyborn  9–12 JAAR
Benieuwd hoe een 3D-animatiestudio werkt? 

Kom mee naar Cyborn! Je start de dag met een  
filmvertoning van Pluisje, waarvoor Cyborn de 
3D-productie deed. Na de middag ga je achter de 
schermen en ontdek je hoe 3D-animatie gemaakt 
wordt. We eindigen met eet een demo van de  
gloednieuwe VR-game Hubris!

DE MASTER: CYBORN

Workshop  
Ready-set: alter-ego!   
3–6 JAAR, 6–9 JAAR & 9–12 JAAR
Wie ben je, of wie droom je te zijn? Met die vraag  

gaan we aan de slag. We creëren jouw persona, 
inclusief superkrachten en knotsgekke lichaams-
delen. En we gaan nóg een stapje verder: wat als 
jouw persona tot leven komt, en je ermee op de  
foto kan? Haal die gekke bekken maar boven!

WORKSHOPBEGELEIDER: LIESBETH DE MEY

Jouw allereerste 
filmconcert 1,5+

 PREMIÈRE  Reeks animatiefilms uit verschillende 
landen, zonder dialoog, 30 min, 2017-2019

Bij deze unieke vertoning voorzien we een live 
soundtrack, speciaal op maat van de allerkleinsten! 
Een leuke, prikkelende eerste kennismaking met  
de donkere filmzaal, een plek vol verrassingen  
en geheimen.

Casper & Emma  
op jacht naar de schat  3+

 PREMIÈRE  Film van Aurora Gossé en Arne Lindtner Næss 
uit Noorwegen, Nederlands gesproken, 65 min, 2019

Wanneer Casper en Emma bij opa op vakantie 
zijn, vinden ze in het strandhuis een oud kistje  
met daarin een mysterieus raadsel. Casper en 
Emma ontdekken de grootste schat die er  
bestaat: vriendschap.

Choums odyssee 3+

 PREMIÈRE  Animatiefilm van Julien Bisaro uit 
Frankrijk, Nederlands gesproken, 37 min, 2020 

Babyuil Choum komt uit het ei gekropen en 
wordt meteen uit het nest geblazen. Met een extra 
ei op de rug, trippelt Choum het moerasbos in,  
vastbesloten om een moeder te vinden voor hem  
en het ei. Na Choum’s odyssee zie je nog twee  
kortfilms met vogels in de hoofdrol.

De Freggels 3+

 FOCUS JIM HENSON  Serie van Jim Henson uit de Verenigde 
Staten, Verenigd Koninkrijk en Canada, 75 min, 1983

De Freggels zijn een creatie van poppenfilmer 
Jim Henson. De tv-serie is voor sommigen pure 
nostalgie, maar aan het jongste publiek bieden  
de Freggels een trip naar een maffe wereld vol 
kleurrijke personages. 

Draak Dries &  
De slak en de walvis 3+

 PREMIÈRE  Reeks animatiefilms door Max Lang en Daniel 
Snaddon uit het Verenigd Koninkrijk, 54 min, 2018-2019 

De makers van De gruffalo en Gruwelijke rijmen 
zitten niet stil! Deze kortfilms zijn hun nieuwste 
creaties. Zet je schrap voor hartver warmende 
verhalen en snoezige animatie van deze veelbe-
kroonde en Oscargenomineerde producenten.

Deze film wordt live gedubd!

Het varken, de vos  
en de molen 3+

Reeks animatiefilms van Erick Oh uit de Verenigde 
Staten, zonder dialoog, 50 min, 2019

Boven op de berg woont een klein varkentje 
met zijn papa. Wanneer papa op pad gaat om die 
boosdoener te verjagen, is hij plots verantwoordelijk 
voor de molen en eigenlijk voor het hele dorp. 

Rita & Krokodil 3  3+

Reeks animatiefilms van Siri Melchior uit Denemarken, 
Nederlands gesproken, 45 min, 2019

Verveling bestaat niet voor wie zijn verbeelding 
de vrije loop laat. En dat doen Rita & Krokodil!  
In hun derde reeks korte filmpjes nodigen ze  
de jongste kijkers opnieuw uit om mee te gaan  
in de allergekste fantasieën.

Unieke diertjes 3+ 
 PREMIÈRE  Reeks animatiefilms uit verschillende landen,  
zonder dialoog, 45 min, 2019 

Brul, blaf of blaat er maar op los, want we 
verzamelden weer een hele beestenboel aan 
dierenfilmpjes! De keuze viel op enkele ongewone 
figuren. Hoewel... wat is ongewoon? Moeten tijgers 
per se altijd strepen hebben? 

Elke vertoning wordt gevolgd door  
een voorleesmomentje.

Buurman & Buurman:  
ex perimenteren er op los 4+

 PREMIÈRE  Reeks animatiefilms van Marek Beneš  
uit Tsjechië, Nederlands gesproken, 60 min, 2019

Waarom zou je naar de carwash gaan als je  
er ook zelf eentje kan bouwen? Geen uitdaging  
is te gek voor Buurman & Buurman. Maar soms  
zijn ze een beetje te ijverig.

Minuscule 2:  
het tropisch avontuur 5+

Animatiefilm van Hélène Giraud en Thomas Szabo 
uit Frankrijk, zonder dialoog, 92 min, 2019

Wanneer de eerste sneeuwvlokken vallen, is  
het tijd om de wintervoorraden aan te vullen. Maar 
in alle drukte merkt niemand dat een lieveheers-
beestje vastzit in een pakket met bestemming...  
de Caraïben! Bzz, bzz! In het Zuider pershuis  
geven we voor de film de personages zelf geluidjes 
met allerlei voorwerpen.

Bekijk deze film, net als alle kortfilms in compe-
titie, ook op het platform JEF in het ziekenhuis. 
Meer info? Kijk op JEFinhetziekenhuis.be.

Ridder Muis  5+

 PREMIÈRE  Animatieserie van Tom Van Gestel uit België, 
Nederlands gesproken, 45 min, 2019  

Een nieuwe Ketnet-serie over twee beste 
vriendinnen –  een vurige muis en een zachtaardige 
draak – en hun dolle avonturen in de verre,  
duistere maar oh zo grappige Middeleeuwen.  
(i.s.m. Ketnet Junior) Je ziet deze nieuwe Ketnet -
serie hier als eerste!

Solan & Ludwig:  
reis naar de maan 5+

Animatiefilm van Rasmus A. Sivertsen uit Noorwegen, 
Nederlands gesproken, 80 min, 2018

Met de raket van hun vriend en uitvinder  
Reodor vertrekken Solan & Ludwig op ruimte missie! 
Maar met geheime passagiers en misdadige 
plannen aan boord wordt het lef van onze helden 
zwaar op de proef gesteld.

Moominvallei  6+

 PREMIÈRE  COMPETITIE  Animatieserie van Steve 
Box uit Finland en Verenigd Koninkrijk, Nederlands 
gesproken, 66 min, 2019  + kortfilm: Cloudy

De Moomins wonen met de hele familie in het 
magische landschap, de Moominvallei. Helemaal 
afgesloten van de moderne wereld, in de idyllische 
vallei beleven ze grootse avonturen. Maak kennis 
met hen en hun nieuwe vrienden.

Paniek in het dorp: de  
grote landbouwbeurs 6+

Animatiefilm van Stéphane Aubier en Vincent Patar 
uit België, Nederlands gesproken, 2019, 60 min

Cowboy en Indiaan hebben erg hun best 
gedaan om op het einde van het schooljaar een 
goed rapport te halen. Als beloning mogen ze naar 
de Grote landbouwbeurs. Maar door een ongeval 
is paard zijn geheugen kwijt. Cowboy en Indiaan 
bouwen dan maar een teletijdmachine om terug 
te keren in de tijd, op zoek naar de tickets. Als dat 
maar goed komt. Deze film wordt live gedubd

Willy op de  
onbekende planeet 6+

 PREMIÈRE  Animatiefilm van Eric Tosti uit Frankrijk,  
Nederlands gesproken, 90 min, 2019 

Willy is met zijn ouders op expeditie wanneer 
hun ruimteschip stuk gaat. Helemaal alleen met 
de robot Buck, belandt Willy op een onbekende 
planeet. En dan is Bucks batterij plots leeg...  
Blijft Willy alleen achter? 

Hoe word ik een viking? 7+

 PREMIÈRE  COMPETITIE  Film van Gustaf Åkerblom  
uit Zweden, Nederlands gesproken, 97 min, 2018  

+ kortfilm: The kite

Vikings zijn niet enkel woeste krijgers. Het zijn  
ook vrolijke kerels die graag eten en drinken, en  
dol zijn op feesten. Ondanks al het zwaardgekletter 
in de bossen, gaat dit avontuurlijke verhaal over 
solidariteit en vriendschap.

The muppet movie 7+

 FOCUS JIM HENSON  Animatiefilm van James Frawley uit  
de Verenigde Staten, Nederlands ondertiteld, 91 min, 1979 

De muppets zijn absolute grootmeesters in 
chaos en verwarring. Op het grote scherm hebben 
Gonzo, Fozzie, Animal en hun vrienden plaats 
genoeg om wild tekeer te gaan. 

Films 1,5+

Films 3+

Films 6+

Whitestar 7 +
 PREMIÈRE  COMPETITIE  Film van Jamel Aattache  
uit Nederland, Nederlands gesproken, 82 min, 2019  
+ kortfilm: Teofrastus

Megan werkt bij de stal van de bikkelharde 
paardenhandelaar Alex. Megan droomt ervan om 
een succesvolle dressuurruiter te worden. Wanneer 
het afgedankte paard Whitestar op haar pad komt, 
lijkt haar droom uit te komen.

Cyclomax 8+

 PREMIÈRE  Webserie van Daniel Lambo uit België, 
Nederlands gesproken, 50 min, 2020

Er werd nog nooit zoveel gepraat over het 
klimaat, maar helaas wordt er nog steeds weinig 
gedaan. Daarom maken twee Brusselse ketjes  
een game om iedereen meer te laten fietsen. 
Cyclomax to the rescue!

De beroemde beren - 
 invasie van Sicilië  8+

Animatiefilm van Lorenzo Mattotti uit Frankrijk en Italië,  
Nederlands gesproken, 82 min, 2019

De zoon van de berenkoning werd ver moedelijk 
meegenomen door mensen! Wanneer de beren en 
mensen dichter naar elkaar toegroeien, vinden de 
beren het steeds moeilijker om nee te zeggen tegen 
een luxueus mensenleven. 

De reis van de prins  8+

 PREMIÈRE  COMPETITIE  Animatiefilm van  
Jean-François Laguionie en Xavier Picard uit Luxemburg 
 en Frankrijk, Nederlands ondertiteld, 77 min, 2019  
+ kortfilm: Jetski + Florigami

Een gewonde prins spoelt aan op een onbe-
kend land. Daar wordt hij gevonden door Tom,  
een jonge aap. Tom neemt Prins Laurent mee naar 
de stad, waar hij zich vergaapt aan de omgeving. 
Maar daarachter gaat een zieke wereld schuil, 
verstard en kil.

Marona 8+

 PREMIÈRE  COMPETITIE   

Animatiefilm van Anca Damian uit Frankrijk,  
Roemenië en België, Nederlands gesproken, 92 min, 2019

 

In haar laatste momenten denkt Marona  
terug aan haar leven. Aan de schattige puppy 
die ze ooit was en aan alle mensen waar  
ze onvoorwaardelijk van heeft gehouden.
Deze film is de openingsfilm van het JEF 
festival. Kom naar onze feestelijke opening  
voor een kwispelende en onvergetelijke dag!

Mijn bijzonder rare  
week met Tess 8+

Film van Steven Wouterlood uit Nederland, 
Nederlands gesproken, 82 min, 2019

Tijdens de zomervakantie ontmoet Sam Tess, 
een ongrijpbaar meisje met een groot geheim. 
Vrienden worden met Tess is leuk, maar ook een 
uitdaging, want haar gekke gedachten stellen  
hun relatie voortdurend op de proef.

Mijn familie en de wolf  8+

 PREMIÈRE  COMPETITIE  Film van Adrìa Garcia uit  
Frankrijk en België, Nederlands ondertiteld, 80 min, 2019  
+ kortfilm: Wolfpaths

Op het verjaardagsfeestje van zijn 80-jarige 
oma komt Hugo voor heel wat verrassingen te 
staan. Oma vertelt dat een grote wolf haar binnen-
kort komt halen. Hugo trekt erop uit om de wolf in 
de val te lokken.

Sune Vs Sune 8+

PREMIÈRE  COMPETITIE  Film van Jon Holmberg uit Zweden, 
Nederlands gesproken, 89 min, 2018 + kortfilm: Boje

Op de eerste schooldag wacht Sune een  
vervelende verrassing: er is een nieuwe jongen 
die ook Sune heet, en die alles is waar Sune van 
droomt: hij komt uit Amerika, hij is stoer en populair, 
en hij heeft een oogje op Sune’s beste vriendin.

De club van lelijke 
kinderen 9+

 PREMIÈRE  COMPETITIE  Film van Jonathan 
Elbers uit Nederland, Nederlands gesproken, 
91 min, 2019 + kortfilm: Cat lake city

“Hou het schoon!” Al wie niet voldoet aan  
het schoonheidsideaal van President Isimo, wordt 
opgepakt en opgesloten. Maar Paul en enkele 
andere ‘lelijke’ kinderen bereiden een opstand voor.

JovannaForFuture  9+

PREMIÈRE  COMPETITIE  Reeks documentairefilms uit 
Nederland, Nederlands gesproken, 45 min 2018-2019

Kess, Jovanna en Merle hebben alledrie hun 
eigen verhaal. Kess verwerkt het recente verlies 
haar zus, Jovanna staakt iedere vrijdag voor het 
klimaat en Merle doet over enkele weken haar 
eerste communie.

Ket & doc:  
deel 1 & deel 2 9+

 PREMIÈRE  COMPETITIE  Reeks documentairefilms 
uit België, Nederlands gesproken, 45 min, 2020

In Fien, Jip & Fien wordt een hechte band 
tussen broer en zus op de proef gesteld door de 
eerste liefde. In Circus zonder tent heeft de dochter 
van een circusfamilie grote dromen en ambities en 
in Radio Felix leert een kind met autisme de wereld 
te begrijpen door zijn radioprogramma. In Bertha 
en de Wolfram leert een kind omgaan met een 
slepende ziekte. En Papamagneet gaat over  
iemand missen (je papa, je beste vriend,…).  
(i.s.m. Ketnet en het VAF)

In deel 1 tonen we Fien, Jip & Fien, Radio Felix 
en Circus zonder tent. In deel 2 tonen we Fien,  
Jip & Fien, Papamagneet en Bertha en de wolfram.

Ket & Doc, dat is ieder jaar vijf nieuwe kinder-
documentaires van Vlaamse makelij. In dit 
unieke format bekijk je de wereld telkens  
15 minuten lang door de ogen van een kind.  
De vertoningen in Antwerpen worden gepre-
senteerd door Kristel Verbeke!

Mier  9+

 PREMIÈRE  COMPETITIE  Film van Julien Rappeneau uit 
Frankrijk en België, Nederlands ondertiteld, 105 min, 2019  
+ kortfilm: I’m not scared of the crocodile

Theo, bijgenaamd de Mier, is de beste  
voetballer van zijn team. Sinds de scheiding van 
zijn ouders zit Theo’s vader erg in de put. Om  
hem op te vrolijken zegt de Mier dat hij bij een 
beroemde voetbalclub mag spelen, maar wat als 
zijn leugentje uitkomt?

Zeven kleine criminelen 9+

 PREMIÈRE  Serie van Rob Lücker uit Nederland,  
Nederlands gesproken, 200 min, 2019

Kom mee de leukste Nederlandse jeugdserie 
van het afgelopen jaar bingewatchen! Ocean’s 11  
op maat van het jonge publiek. Op het einde  
van de dag ben je zelf een vol leerde bankrover…  
of misschien toch maar niet.

Zoals bij elke bingewatch voorzien we snacks!

Carwash 10+

Verschillende kortfilms uit Slovenië,  
geen dialoog, 65 min, 2019

Een kortfilmcompilatie uit Slovenië. “Slovenië?”, 
horen we je denken. Maar wacht tot je deze film-
selectie – inclusief een carwash, vleermuizen en 
planeten vol monsters – hebt gezien! De films zijn 
uitgekozen door Rok Govednik van de Sloveense 
Academy of arts. Hij zit in onze professionele jury.

In de mix 10+

 PREMIÈRE  Reeks kortfilms uit verschillende landen, 
Nederlands ondertiteld, 60 min, 2014 - 2019

Hoe moeten jongens en meisjes zich gedragen? 
We halen er de mixer doorheen! Want niets hoeft  
te zijn zoals anderen het zeggen. Maak kennis  
met een heleboel meisjes en jongens die de dingen 
aanpakken op hun manier. 

The dark crystal 10+

 FOCUS JIM HENSON  Film van Jim Henson en Frank Oz uit 
de Verenigde Staten, Nederlands ondertiteld, 93 min, 1982

In deze fantasy klassieker zijn ‘goed’ en ‘kwaad’ 
een keuze, en die is zeker niet onom keerbaar. Met 
een stoet schitterende creaturen uit Jim Hensons 
legendarische muppet factory.

Films 9 + TKKG 10+

 PREMIÈRE  COMPETITIE  Film van Robert Thalheim  
uit Duitsland, Nederlands ondertiteld, 95 min,2019  
+ kortfilm: The wiremen

De vader van Willi wordt ontvoerd. Willi trommelt  
de politie op, maar daar vertrouwt zijn vriend Tim 
niet op. Hij mobiliseert de slimme politiedochter 
Gaby en de intellectuele outsider Karl om de zaak 
zelf op te lossen. Samen vormen ze TKKG!

King of the Belgians 11+

 FILM FEST GENT  Film van Jessica Woodworth en  
Peter Brosens uit België, Nederland en Bulgarije,  
Vlaams gesproken, 94 min, 2016

Als Wallonië zich plots onafhankelijk verklaart, 
moet Koning Nicolas III in allerijl terugkeren van zijn 
staatsbezoek in Istanboel. Maar door een zware 
zonnestorm belanden ze in een undercover odyssee 
doorheen de Balkan.

Psychobitch 12+

 PREMIÈRE  GESELECTEERD DOOR JONGEREN  Film van Martin 
Lund uit Noorwegen, Nederlands ondertiteld, 111 min, 2019

Frida is het buitenbeentje van de klas. Wanneer 
ze voor een klasopdracht gekoppeld wordt aan 
perfecte leerling Marius daagt ze hem uit en stelt  
ze zijn geduld op de proef. Maar hoe meer ze 
samenwerken, hoe meer vonkjes er heen en  
weer knetteren.

Shoplifters 12+ 
 FILM FEST GENT  Film van Hirokazu Kore-Eda uit Japan,  
Nederlands ondertiteld, 121 min, 2018

Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste winkel - 
diefstal weer onderweg naar huis zijn, komen ze 
buiten in de kou een verloren klein meisje tegen, 
dat al snel wordt opgenomen in het hechte gezin. 
Een Gouden Palm-winnaar met een lichte toets en 
daarachter een treffende melancholie die weinigen 
onberoerd zal laten.

Your name 12+

 GESELECTEERD DOOR JONGEREN  Film van Makoto 
Shinkai uit Japan, Nederlands ondertiteld, 107 min, 2016

Er gebeuren bizarre dingen op de dag dat het 
sterren regent. Ben je nog jezelf wanneer je iemand 
anders bent geworden? Misschien wel de grootste 
succesfilm ooit uit de Japanse anime traditie.

Les misérables 14+

 FILM FEST GENT  Film van Ladj Ly uit Frankrijk, 
Nederlands ondertiteld, 104 min, 2019

Stéphane is een groentje in de anti-criminaliteits-
brigade van Montfermeil, een licht ontvlambare wijk 
in Parijs. Samen met twee ervaren collega’s doet 
Stéphane een interventie, die dreigt te ont sporen. 
Een jongen uit de buurt legt met een drone het 
politieoptreden op film vast.

Skate kitchen 14+

 PREMIÈRE  GESELECTEERD DOOR JONGEREN   

Film van Crystal Moselle uit de Verenigde Staten, 
Nederlands ondertiteld, 106 min, 2018

Een doorleefde film, met actrices die uit de 
echte Skate Kitchen crew komen. Deze meisjes 
laten zich door niemand de les spellen! Gefilmd  
op locatie in de skateparken van New York en 
gemonteerd door de Belg Nico Leunen.

Test je skate-skills na de film op ons  
skate-event in het Zuiderpershuis.

Studentenfilms 14+

 COMPETITIE  Studentenfilms door verschillende regisseurs  
uit België, Nederlands gesproken of ondertiteld, 74 min, 2019

Hier zie je de nieuwste films van opkomend 
talent! Enkele films zijn op 72 uur tijdens het JEF 
festival gemaakt. Daarnaast tonen we zes kortfilms 
in competitie, waarvan er eentje bekroond wordt 
door de professionele jury.

System crasher  14+

 AVANT- PREMIÈRE  GESELECTEERD DOOR JONGEREN  

Film van Nora Fingscheidt uit Duitsland, 
Nederlands ondertiteld, 111 min, 2019

Benni is te jong voor een instelling en te  
agressief voor een pleeggezin Maar meestal is 
ze veel te lief om aan haar lot over te laten. Haar 
mentor Micha is de vaderfiguur aan wie ze zich 
vastklampt, maar Micha heeft al een gezin.

De Libi 15+

 GESELECTEERD DOOR JONGEREN   
Een film van Shady El-Hamus film uit Nederland,  
Nederlands gesproken, 102 min, 2019

24 uur lang volgen we drie branieschoppers  
op een komische roadtrip door Amsterdam en leren 
we de hele stad kennen: van de bordelen in de 
uitgaansbuurt tot de torenflats in de voorsteden.

Films 12 +

 FOCUS JIM HENSON 
Het is je misschien al opgevallen,  

maar er prijken wel wat bekende poppen 
op het programma dit jaar. De freggels, een resem Skeksis en Gelflings en uiteraard  
de muppets. Het zijn stuk voor stuk creaties van Jim Henson. Een ideaal moment om  
de grootvader van het moderne poppenspel in de verf te zetten. 

 FILM FEST GENT 
Kinderen en volwassenen genieten 

samen enorm van onze jeugdfilms. Maar 
ook het omgekeerde is waar: sommige 
“grotemensenfilms” zijn de ideale familie- 
uitstap. Onze vrienden van Film Fest Gent 
tippen 3 films uit hun archief.

PRIJSUITREIKING

Zondag 1 maart, 14u, Zuiderpershuis, Antwerpen

We sluiten het festival af met de prijs uit

reiking. We vertonen de winnende kortfilms  

en daarna smullen en borrelen op de receptie 

in het medialab.

JEF MAKERSDAG
Zondag 23 februari, 14u, Zuiderpershuis, Antwerpen

Op de JEF makersdag kom je samen met 

je vrienden en familie genieten van de geweldige 

creaties van jonge filmmakers. Na een goed-

gevulde filmnamiddag kom je te weten wie de 

winnende JEF makers van 2020 zijn, gevolgd 

door een feestelijke receptie. Daarnaast valt 

er nog vanalles te beleven. We kijken er alvast 

naar uit om jullie te verwelkomen.

Workshops 

M E D I A L A BHou je vast, want dit jaar mixen we er op los! De audiovisuele installaties in het medialab staan volledig in het teken van jou. Van klassieke videogames spelen met acht personen tot een hologram van jezelf maken, je hebt nog nooit zó deel uitgemaakt van technologische innovatie!

G A M E L A B Je zal ervan schrikken wat voor wonderlijke games er dit jaar in het gamelab verzameld zijn. Maak kennis met alle verrassende, speelse toepassingen van technologische innovaties zoals augmented reality en mixed reality. 

Peuters
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