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Beste Nederlandse Korte Animatie: 

 

1. Human Nature door Sverre Fredriksen 

De jury was erg onder de indruk van de originele animatiestijl die de regisseur heeft gekozen. 

Het design van de wereld heeft iets brutaals en spannends, wat goed aansluit bij het absurde 

gegeven en onderwerp van de film. De keuze om geen hoofdpersonage te volgen, maar losse 

scenes te schetsen, geeft het publiek veel ruimte om na te praten en biedt een interessante 

benadering van het thema. Vanwege de eigenheid en gedurfde keuzes in zowel het narratief als 

de animatiestijl hebben wij voor HUMAN NATURE gekozen als winnaar van de Beste 

Nederlands Korte Animatie Competitie.   

 

2. Spring door Andreas Goralczyk 

Qua productie valt er niets afte dingen op deze film, van het geweldige sounddesign tot de hoge 

kwaliteit van de 3D-animatie. Maar ook qua verhaal, character design en atmosfeer overtuigd de 

film, en hield de maker onze spanning gedurende de hele film vast. SPRING is bij uitstek een 

film die we in de bioscoop willen ervaren er waar we erg enthousiast over zijn dat dit in 

Nederland geproduceerd kan worden.  

 

3. Tidy Town door Dana Alink 

De jury was onder d

liefelijke wereld en karakters wisten te creëren, waarschijnlijk voor een iets jongere doelgroep, 

maar daarbinnen een urgent verhaal met een vrij donker einde durven te vertellen. De keuze 

om het onderwerp niet te simplificeren getuigd van durf, en toont ook dat de makers hun 

publiek durven uit te dagen.  

 

 

Beste Nederlandse Korte Live action: 

 

1. Onderhuids door Emma Branderhorst 

Mooi portret van een onzeker meisje dat leert voor zichzelf op te komen. De arena 

p treffende wijze in beeld gebracht. Mede door het 

sfeervolle camerawerk en het sterke spel van de jonge acteurs. 

 

2. Birdland door Ashgan El-Hamus 

Authentiek regiedebuut over een jong meisje dat net zo volwassen als haar moeder wil zijn.  De 

rauwe film neemt je mee naar een wereld waar kinderen hun eigen regels kunnen bepalen. Het 

is een ongemakkelijk film die de spanning goed weet op te voeren en toewerkt naar een 

onverwacht positief einde. In het prachtige lange eindshot laten de makers zien dat ieder kind 

erkenning en liefde nodig heeft, en dat ouders vergevingsgezind kunnen zijn.  

 

3. Zoentjesdief door Lidi Toepoel 

De liefde en loyaliteit van Amy voor haar dementerende oma ontroerde de jury. ZOENTJESDIEF 

kaart een serieus onderwerp aan, maar weet dat in een lichtvoetige stijl te brengen. De makers 

vertellen het verhaal consistent vanuit het kind perspectief en laten zo de geestige én moeilijke 

aspecten van dementie zien. Het script bevat en paar slimme wendingen. Uiteindelijk leert Amy 

een subtiele en wijze les: ze kan oma niet helpen - haar gezelschap houden is het beste wat ze 

kan doen.   



  

 

CONCLUSIE: De winnaar is ONDERHUIDS.  

ONDERHUIDS laat op filmische wijze zien hoe een jong meisje worstelt met haar identiteit en 

toer doen. De makers weten op intieme wijze de omgang 

tussen de meiden neer te zetten die herkenbaar is voor ieder kind. De synergie tussen de drie 

actrices is heel sterk.  

Als kijker kom je heel dichtbij Keesje en voel je elke verandering met haar mee. Er zitten gaten 

in de vertelling en niet alles wordt uitgelegd, dat geeft de kijker ruimte om de situaties zelf in te 

vullen. De makers weten de psyche van Keesje haarscherp te doorgronden. Daarom leven we 

mee met haar venijn dat ze achter haar mooie masker verbergt en voelen opluchting als ze 

eindelijk voor zichzelf opkomt. 

 

Beste Nederlandse Korte Documentaire: 

 

1. Timo moet wachten door Melliena Beckmann 

De jury is onder de indruk van deze korte documentaire, waarin we meeleven met Timo en de 

gevolgen van zijn woede uitbarstingen, waardoor hij niet meer welkom is op zijn basisschool. 

komen. De vraag wat er precies is gebeurd, is niet relevant en wordt dan ook door de maker op 

slimme wijze buiten de vertelling gehouden.  

 

2. Voorspel door Anne van Campenhout 

rondom seksuele gêne op lichtvoetige en oprechte wijze bespreekbaar te maken bij middelbare 

scholieren, neemt de maker ons mee in een belangrijke korte documentaire.  

Op volwassen manier wordt de verantwoordelijkheid in het gesprek rondom seks aan de 

scholieren gegeven. Als kijker duiken we als het ware in een tijdscapsule van de gedachtes van 

kinderen van nu, die vanuit hun hart spreken in deze bijzondere korte documentaire.  

 

3. Heilig Boontje door Eva Nijsten 

In HEILIG BOONTJE volgen we Merle (8) in haar reis naar haar communiefeestje. Op licht-

komische en slimme wijze neemt de film ons mee in een eeuwenoude traditie dat voor veel 

Nederlandse kinderen en volwassenen nieuwe inzichten zal bieden. De documentaire is met 

een groot hart gemaakt en de liefde van de maker voor haar onderwerp en personage is 

voelbaar. De jury was onder de indruk van de ijzersterke visie en sterke stijlkeuzes die gemaakt 

zijn bij de korte documentaire.   

 

CONCLUSIE: De winnaar is TIMO MOET WACHTEN. 

In deze korte documentaire weet de maker de complexiteit te vangen van een jong personage, 

die het beter wil doen na het maken van een fout  iets wat veel kijkers zullen herkennen. Ook 

vangt de film op intrigerende wijze het schoolsysteem vanuit het perspectief van een kind die 

tussen wal en schip valt. De jury was ontroerd door Timo en zijn openhartigheid, en is 

nieuwsgierig naar het aankomende werk van de filmmaker. 


