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Het Jeugdfilmfestival selecteert de beste films en audiovisuele creaties uit Europa 

voor een breed publiek vanaf drie jaar. In de verschillende programma’s staan 

vernieuwing (echter niet zonder terug te blikken naar het verleden, eigenheid, 

kwaliteit en diversiteit voorop. Aangezien het festival met en rond het medium film 

werkt, is het drempelverlagend en voor iedereen toegankelijk. Langspeelfilms, 

kortfilms, kunstfilms, videoclips, documentaires en audiovisuele installaties die door 

hun inhoud en vorm erin slagen te communiceren met het publiek krijgen een 

platform tijdens de activiteiten van Jeff. 

 

In het samenstellen van de verschillende programma’s wordt het DNA van Jeff nooit uit het 

oog verloren. De criteria die leiden tot de beslissing om een film/audiovisuele installatie te 

selecteren zijn volledig terug te vinden in het DNA van Jeff.  

 

De inhoud van een film is belangrijk, de keuze van verschillende thema’s, 

onderwerpen en culturen biedt de kijker een blik op de wereld. Een film kan het 

publiek stimuleren door  vanuit een nieuwe,onbekende of originele invalshoek na te 

denken. 

 

De filmische criteria of de vorm van een film geven deze een persoonlijke stijl; de 

visie van de maker(s). Hierbij wordt gekeken naar het script (de structuur, de 

dialogen, ontwikkeling van de personages) en de uitvoering of realisatie 

(acteerprestaties, camera, geluid, montage, muziek). In een film zijn vorm en 

inhoud echter niet ondergeschikt aan elkaar. De eigenheid van een creatie geeft de 

artistieke excellentie en het vakmanschap weer, deze kunnen het publiek 

inspireren en verwonderen.  

 

Er wordt ook rekening gehouden met de leeftijdsgeschiktheid van een film. Elke 

film wordt bekeken vanuit de kennis van een doelgroep. Is de inhoud voor de 

doelgroep te bevatten? Zijn de technische eigenschappen van de film te begrijpen, 

denkende aan montage, camerawerk en structuur? Kan de doelgroep het abstracte 

en het concrete van elkaar onderscheiden? Zonder te betuttelen geven we een 

leeftijdsindicatie mee die richtinggevend kan zijn voor de ouders. 

 

Naast kleine, mooie onbekende Europese films tonen we ook films die 

drempelverlagend zijn. Net door een lichtvoetige film te plaatsen (of samen te 

werken met een bekende meter of peter) genereren we media-aandacht die 

meteen ten goede komt aan de “moeilijke” films. 

 

Jeff legt ook sterk de nadruk op beleving. Tijdens het Jeugdfilmfestival komt men 

niet enkel naar een voorstelling, de interactie met het publiek wordt groter door het 

aanbod van de verschillende audiovisuele installaties en de interviews na de film 

met de makers. Het Jeugdfilmfestival presenteert artistieke creaties met kennis van 

zaken en stimuleert participatie. 
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