
UNICITEIT VAN HET JEUGDFILMFESTIVAL 

 

 

Jeff is uniek.  

Dit kunnen we eerst en vooral aanduiden in de feitelijkheden.  

Tot op heden is het Jeugdfilmfestival nog steeds het grootste filmfestival in Vlaanderen dat zich 

uitsluitend tot jonge filmliefhebbers richt. Hierbij trekken we volop de kaart van de Europese creaties. 

Het zijn meestal creaties die ofwel hun Vlaamse of Belgische première hebben op het 

Jeugdfilmfestival, creaties die niet gedistribueerd zijn in Vlaanderen of creaties die te vlug de cinema 

verlieten. Met het verdwijnen van steeds meer schermen daalt de verscheidenheid in het aanbod voor 

kinderen en jongeren. Het festival is vaak de enige plaats waar deze kunnen bekeken of beleefd 

worden. 

 

Het Jeff-DNA zorgt voor de Wauw-reflex 

“The information encoded in your DNA determines your unique biological 

characteristics, such as sex, eye color, age and Social Security number.” 

(Dave Barry – Pulitzerwinnaar, auteur en columnist) 

 

De uniciteit van het Jeugdfilmfestival zit vervat in de genen van het festival-

zelf. Het DNA zorgt ervoor dat het festival zijn unieke plaats heeft binnen 

het landschap. Het is een evenwichtige formule van 

 D - doen 

 N - nadenken 

 A – artisticiteit 

 

 

Het Doen-stukje slaat uiteraard op de actieve kant van wat er gebeurt. Deelnemers gaan actief 

aan de slag tijdens workshops of ondervinden aan den lijve wat het effect is van een bepaalde 

audiovisuele installatie. Het houdt ook verband met de techniciteit van de audiovisuele wereld. 

Door ontmoetingen met makers laten we vakmanschap ontdekken en door vrijwilligers warm te 

maken voor bepaalde taken bouwen ze al doende kennis op over de dingen die ze doen. Dit kan 

gaan van het begeleiden van jonge kinderen tot het bedienen van projectie-apparatuur. Daarnaast 

geloven we niet in het passief kijken naar film. Kinderen en jongeren gaan na deze ervaring vaak 

aan de slag met wat ze gezien hebben of er start een actief verwerkingsproces. 

 

Nadenken staat voor het reflectieve facet van het festival. We willen enerzijds onderbouw geven 

aan wat we doen. Dit kan via de filminleidingen, maar ook via onze catalogus en website. Het is 

omkaderend, maar kan ook uitdagend zijn. We willen hiermee de drempel verlagen maar in geen 

geval betuttelend zijn. Soms is deze reflectieve aard duidelijk wanneer we een conferentie 

organiseren met duiding en opinie rond bepaalde thema’s, maar soms zit het ook onderhuids 



wanneer jonge filmliefhebbers na een week samenwerken in de kinderjury sociale competenties 

hebben verworven. Ook door actieve participatie in onderzoek of door het zetelen in een raad van 

bestuur van een andere audiovisuele organisatie, denken we mee. Tot slot stimuleren we ook 

interne reflectie bij personeel, vrijwilligers en leden van de raad van bestuur. Vanaf nu willen we 

jaarlijks reflectie – of brainstormweekend organiseren voor vrijwilligers.  

 

Artisticiteit is misschien het meest voor de hand liggende bij een filmfestival. In ieder geval willen 

we creatieve audiovisuele uitingen programmeren en een alternatief bieden voor de mainstream 

die dagelijks te vinden is. Het is een balanceren tussen innovatie en nostalgie, waarbij we de hand 

van de maker vooropstellen. 

 

Elk stukje op zich creëert kansen. Jonge filmliefhebbers moeten bij ons de mogelijkheid krijgen om 

dingen te ontdekken, te doen en stil te staan bij bewust gekozen, artistiek verantwoorde audiovisuele 

producten. Verwondering moet zijn plaats hebben, want enkel iets aanschouwen (zoals vroeger het 

klassieke bioscoopbezoek) kan niet de finaliteit zijn van het Jeugdfilmfestival. Het moet onderbouwd, 

magisch en compleet zijn. Een belevenis. We streven ernaar om van elk Jeugdfilmfestivalmoment een 

belevenis te maken. 

 

Enkel wanneer de combinatie van Doen, Nadenken en Artisticiteit werkt, kunnen we inzetten op 

kansen en belevenissen. Dit resulteert in de Wauw-reflex. 

 

Dit DNA bouwt voort op het neergepende buikgevoel waarmee we in 2010 zijn beginnen 

experimenteren. Dat buikgevoel wordt verwoord in volgende 3 punten: 

1. Is wat we doen artistiek verantwoord? Herkennen we een vorm van artisticiteit in de film of 

workshop? Tonen we innovaties? Kan het festival een alternatief bieden aan het commerciële 

aanbod? 

2. Werkt onze actie aan een drempelverlaging van kwaliteitsvolle producten of projecten? We 

willen zo ook ons steentje bijdragen tot de ‘ontsluiting der kunsten’. Kunnen we mooie, 

artistieke producten op zo een manier kaderen, dat het voor iedereen behapbaar wordt? Door 

de afwisseling van ‘moeilijke en ‘makkelijke’ iedereen bereiken? Werken we mee aan de 

verhoging van mediageletterdheid? 

3. Herkenen we een soort van vakmanschap? Zit er een hand van een professional in de film die 

we tonen? Kunnen we het publiek een authentieke en kwaliteitsvolle ervaring aanbieden? 

 

Bij het terugkijken op de acties die reeds ondernomen zijn of die op de planning staan binnen het 

huidige team, is het streven naar dat DNA duidelijk. Natuurlijk kan niet alles even hoog scoren op die 

ladder, maar een gezonde mix is noodzakelijk. 


