
KLIK! haalt animatiegrootheden PES, Johnny Kelly en
Tomm Moore naar Nederland
Van 27 oktober tot 1 november vindt in EYE de achtste editie van het KLIK!
Amsterdam Animation Festival plaats.
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SAMENVATTING

Van 27 oktober tot 1 november vindt in EYE de achtste editie van het KLIK! Amsterdam
Animation Festival plaats. Zes dagen lang brengt KLIK! daar de voorhoede van de
animatiewereld bijeen. Ook dit jaar heeft het festival weer een opzienbarend en zeer
uiteenlopend programma met ‘s werelds beste animaties, workshops en presentaties
samengesteld. In de verschillende competities op het festival worden animaties uit 80 landen
vertoond, bijgewoond door experts, makers en liefhebbers van over de hele wereld.

Net als in voorgaande jaren is KLIK! ook er weer in geslaagd om vooraanstaande makers te
strikken om naar Amsterdam te komen. Zo komt animatie-superster PES tijdens een
showcase uitgebreid over zijn werk vertellen. PES is bekend van Fresh Guacomole, de kortste
film die ooit genomineerd werd voor een Oscar. De Ierse animator en ontwerper Johnny Kelly
zal een inkijkje geven in zijn werk bij het toonaangevende Nexus Productions, waar hij o.a. de
prijswinnende stop-motion animatie Back To The Start maakte.

Nederlandse première
De Ierse illustrator, strip- en filmmaker Tomm Moore houdt een showcase over zijn aandeel in
de indrukwekkende animatiefilm Kahlil Gibran’s The Prophet. Deze langverwachte speelfilm is
een verfilming van het wereldberoemde boek van Kahlil Gibran en werd geproduceerd door
actrice Salma Hayek. The Prophet zal op KLIK! haar Nederlandse première beleven. Voor
deze film regisseerde Tomm Moore het hoofdstuk 'On Love'. Eerder ontving hij Academy
Award nominaties voor zijn speelfilms The Secret of Kells en Song of the Sea.

Early Bird 
Tot 7 september is het nog mogelijk om voor een aantrekkelijke prijs early bird tickets voor het
festival aan te schaffen via Ticketscript.

“Animatie is een soort poëzie, een zorgvuldige constructie van beelden en geluiden. Deze
korte films bevatten buitengewoon krachtige waarheden en ideeën, in staat om zowel hilarisch
als serieus te zijn - vaak binnen dezelfde film. Er is nog zoveel te ontdekken in de wereld van

https://shop.ticketscript.com/channel/web2/get-timeslots/rid/7TP7U9L4/eid/265454/format/html/date/20151027/language/en
http://www.gibransprophetmovie.com/
https://twitter.com/tommmoore
http://www.mickeyandjohnny.com/johnny/
https://www.youtube.com/watch?v=dNJdJIwCF_Y
http://pesfilm.com/


animatie: er zijn net zoveel verschillende animatiestijlen en verhalen als verschillende
animatoren!" - Yvonne van Ulden, Creative director KLIK!

Over KLIK!
Het KLIK! Amsterdam Animation Festival is een jaarlijks terugkerende viering van animatie in
al haar verschijningsvormen. KLIK! geeft een podium aan animatie in de breedste zin van het
woord en vertoont speelfilms, korte films, commercials, videospellen en installaties. De achtste
festivaleditie vindt plaats van 27 oktober - 1 november 2015 in EYE, Amsterdam. Voor haar
competities ontving KLIK! dit jaar meer dan 1800 inzendingen uit 80 landen.

Website KLIK!
http://www.klikamsterdam.nl

Facebook KLIK!
https://www.facebook.com/KLIKAmsterdam

Instagram KLIK!
https://instagram.com/klikanimationfestival

Twitter KLIK!
https://twitter.com/KLIKAmsterdam

Youtube KLIK!
https://www.youtube.com/user/KLIKAmsterdam

Website PES
http://pesfilm.com/

Website Tomm Moore
http://www.cartoonsaloon.ie/
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Website Johnny Kelly
http://www.mickeyandjohnny.com/johnny/

Website EYE
https://www.eyefilm.nl/

Ticketscript
https://shop.ticketscript.com/channel/web2/get-timeslots/rid/7TP7U9L4/eid/265454/format/html/date/20151027/language/en
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"Animatie is een soort poëzie, een zorgvuldige constructie van beelden en geluiden.
Deze korte films bevatten buitengewoon krachtige waarheden en ideeën, in staat om
zowel hilarisch als serieus te zijn - vaak binnen dezelfde film. Er is nog zoveel te
ontdekken in de wereld van animatie: er zijn net zoveel verschillende animatiestijlen en
verhalen als verschillende animatoren!"
— Yvonne van Ulden, Creative director KLIK!
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WOORDVOERDER

OVER KLIK! AMSTERDAM ANIMATION FESTIVAL

KLIK! Amsterdam Animation Festival is an annual celebration of all things animated. KLIK! likes to showcase
animation in all of its shapes and sizes, giving a platform to animated feature films, shorts, commercials, video
games and installations. KLIK! will celebrate its 8th festival edition 27 October – 1 November 2015 at EYE in
Amsterdam. This year’s international competition received over 1800 entries from 80 countries.
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