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De jury bestaat uit Sverre Fredriksen, Melliena Beckmann, Patou ten Cate, Annelot Tijs, Charlotte 
Hoogakker.  
 
SPIEGELING | Sanna de Vries | Studio Pupil 
 Spiegeling is een bijzondere, prikkelende animatiefilm over zelfbeeld en de spiegels die wij onszelf 
voorhouden. Een universeel en tijdloos verhaal, dat tegelijkertijd relevanter en urgenter is dan ooit. Het 
verhaal ontvouwt zich op een haast onstuimige manier en de dynamische animatiestijl vraagt 
oplettendheid van kijkers. Een film om vaker dan één keer te kijken, die zowel jong als oud een spiegel 
voorhoudt, en waar iedere kijker iets anders uit zal halen. Spiegeling ís een spiegel, en daartoe dient 
kunst niet in de laatste plaats. Opvallend is de sublieme keuze voor en uitvoering van de 
animatietechniek en originele getekende animatiestijl. Deze versterken het verhaal en de vertelling zo 
perfect (en vice versa), dat de film naar een hoger niveau wordt getild. Een winnaar: origineel, relevant 
en animatie in optima forma. 
 
AERONAUT | Leon Golterman | Pedri Animation 
Aeronaut neemt ons op speelse en uitnodigende wijze mee in het verhaal van de 7-jarige Kevin, die 
ervan droomt piloot te worden. De stopmotiontechniek is prachtig uitgevoerd, en het lieve, ronde 
verhaal - met een duidelijke moraal - sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen. Door de 
herkenbare situaties, het ontbreken van dialoog en de innemende animatiestijl zal deze film 
ongetwijfeld ook buiten de landsgrenzen harten doen smelten. Een verhaal met een kop en een staart, 
in een goed uitgevoerde stijl, die de kijker – jong én oud - achterlaat met glimlach op het gezicht. 
  
  
KunstSTUK  | Joost van den Bosch & Erik Verkerk | Ka-Ching Cartoons 
KunstSTUK slaagt er ogenschijnlijk moeiteloos in een grappig verhaal te vertellen en de kijker van begin 
tot eind geboeid te houden. Je wordt als kijker voortdurend op het verkeerde been gezet. Een leuk en 
grappig concept dat bovendien slim is uitgevoerd. De constante wisselingen van perspectieven, de 
animatiestijl, de timing en de goed gekozen muziek en sound design; alles is perfect op elkaar 
afgestemd en staat in dienst van het verhaal. Een geslaagde, vermakelijke film die zonder twijfel een 
groot (jong) publiek kan bekoren. 
 
 


