
  

 
 
De Jury:  
 
Sebastian Korteweg 
Tosca Menten 
Niek Teunissen 
Pauline Kleijer 
Steven Wouterlood 
 
Genomineerd:  
AMIRA door Elza Jo Tratlehner 
 
Amira is een rauw portret van een 10-jarige kickbokskampioen die wedstrijd na wedstrijd wint. 
Filmmaker Elza Jo komt zo dichtbij dat we echt door de ogen van Amira Tahri een kijkje 
krijgen in haar leven als vechtmeisje en de band met haar vader en coach. Hoe is het om zo 
talentvol te zijn? Hoe ver ga je als ouders? Een fascinerend stukje subcultuur met een 
bikkelharde prinses in de ring. Met een lengte van 50 minuten voelt dit als slechts het eerste 
hoofdstuk. Tot over een paar jaar Amira! 
 
Genomineerd:  
BULADÓ door Eché Janga 
 
Buladó is een gedurfde film, die geen klassieke vertelstructuur hanteert of de kijker al te veel 
wil uitleggen. Zeker geen typische familiefilm, maar wel een cinematografisch hoogstandje, 
waarin regisseur Eché Janga kalm laveert tussen het nieuwe en oude Curaçao, het rationele 
en het spirituele. Met prachtig camerawerk, sterk spel en indrukwekkende locaties vertelt hij 
een ontroerend verhaal over verwerking en verbintenis. Magisch realisme zoals we het zelden 
in Nederland te zien krijgen.  
 
Winnaar:  
JACKIE EN OOPJEN door Annemarie van de Mond 
 
Jackie en Oopjen is een zeer originele, meeslepende, grappige en spannende jeugdfilm over 
een onmogelijke vriendschap tussen het Amsterdamse meisje Jackie en de door Rembrandt 
geschilderde Oopjen. De film is zichtbaar met veel liefde, zorg en aandacht gemaakt. Het 
verhaal wordt geloofwaardig neergezet en de vertolkingen van de gehele cast zijn ijzersterk. 
Doordat je het Rijksmuseum ziet door de ogen van Jackie die daar kind aan huis is, krijgt de 
film moeiteloos en zonder dat het er dik op ligt educatieve waarde: je krijgt gewoon zin om 
naar het museum te gaan. De film zit vol grappige fantasie en ontroerende scenes en kent 
een paar heerlijke slapstickmomenten waar iedereen hardop om zal moeten lachen.  
 
Samengevat: een topfilm voor het hele gezin, waarbij je je geen moment verveelt. 


