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De Jury bestaat uit Esther Duysker, Hedda Bruessing, Danielle Raaphorst, Leendert de Ridder, 
Annemarie van de Mond. 
 
Captain Nova 
Het bioscoop debuut van regisseur Maurice Trouwborst resulteert in een uniek en met lef 
gemaakt Sci-Fi avontuur. Captain Nova is werkelijk een lust voor het oog: een kinderfilm die 
zijn tijd lichtjaren vooruit is en tegelijkertijd een actuele, universele boodschap in zich draagt. 
Wat zwaar had kunnen worden wordt in deze spannende film ondervangen door het 
charmante en trefzekere spel van de twee jonge acteurs en het vliegende robotje ADD dat 
licht- en vrolijkheid brengt. Het jonge publiek wordt op een volwaardige en volwassen manier 
aangesproken en meegenomen. Dit getuigt van een scherpe visie op het serieus nemen van de 
kijker. De jury prijst de fijne cast en crew voor hun moed om zo groots te durven denken. 
 
  
Mijn Vader is een Saucisse 
Een eigenzinnig, authentiek en charmant vertelde feelgoodfilm die goed werkt voor de jeugd, 
maar waar je als volwassene evenveel van kan genieten. Het zeer sterke script van Jean-Claude 
Van Rijckeghem weet op een originele en ontroerende manier een ode te brengen aan 
vaderschap, aan “anders zijn” maar eigenlijk vooral ook aan het heel erg jezelf zijn. In alle lagen 
is voelbaar dat deze film zorgvuldig en met liefde gemaakt en afgewerkt is. Er is duidelijk 
geprobeerd om niet naar de meest voor de hand liggende keuze te grijpen. In Mijn Vader is 
een Saucisse is er door gezocht naar een eigenheid en een eigen stem. Hierin komen voor de 
jury vorm, inhoud en thematiek samen wat in iedere vezel van de film voelbaar is. Gewoon 
gaan en geloven totdat je gevonden hebt wat er bij jou hoort! 
  
  
Berend Botje 
Een lieve avonturenfilm die op een goede en soms ook gewaagde manier out of the box durft 
te denken. In het fijne script van de broers Derk en Mans van den Berg is Berend Botje een 
vastberaden en fantasierijk meisje met een belangrijke missie. Een sterke meisjesrol, in deze 
originele versie van Berend Botje. Gestuwd door het onverschrokken vertrouwen van opa 
Berend met zijn sterke zeemansverhalen, komisch en liefdevol gespeeld door Thomas Acda, 
leren Berend en haar vriendje Teus varen op hun lef en geloven in hun verbeelding. De film 
overstijgt hierdoor het beleven van avonturen en gaat daarmee nog meer over het tonen van 
moed en niet bang zijn. Berend Botje is een speelse ode aan de fantasie en aan het kind in 
ieder van ons. Een kinderfilm zoals ie hoort te zijn: avontuurlijk, moedig, fantasierijk en vol 
vriendschap! 


