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Zondag 1 november is kidsdag bij KLIK! Amsterdam Animation Festival. KLIK! verzamelde de
beste nieuwe korte animaties voor kinderen — zorgvuldig geselecteerd uit meer dan 1.800
inzendingen — en stelde twee fenomenale programma’s samen. Een aanrader voor
animatieliefhebbers van alle leeftijden, en bijzonder geschikt voor kinderen van 5 tot en met
12 jaar. Met een aantrekkelijk geprijsde Kids Pass genieten kinderen en hun familie deze
speciale kinderprogramma’s.

Speciaal voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar verzamelden we een bijzondere collectie
korte animaties die je niet snel zal tegenkomen op televisie. Bijna alle films zijn zonder
dialogen, of worden live in het Nederlands nagesynchroniseerd door stemacteurs Remco
Polman en Nienke Poiesz. Alle kinderen mogen bovendien hun stem uitbrengen op hun
favoriete film.

KLIK! heeft een speciale Kids Pass voor zondag 1 november. Deze pas geeft kinderen tot en
met 12 jaar (onder begeleiding van een volwassene) korting op een dag vol animatie.

Op zondag biedt EYE een speciale Family Pass aan, alleen verkrijgbaar bij de EYE kassa.
Deze pas geeft 4 personen (kinderen onder begeleiding van minstens 1 volwassene) toegang
tot 1 programma op zondag 1 november.

Van 27 oktober tot en met 1 november neemt KLIK! EYE over voor een wervelwind van
animatie. KLIK! presenteert een duizelingwekkende verzameling van ’s werelds beste korte
animaties en speelfilms, workshops, masterclasses en feestjes, en inspirerende presentaties.

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

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

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

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

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

RELEVANTE LINKS

AFBEELDINGEN



http://klik.pr.co/images/178234
http://klik.pr.co/images/177632
http://klik.pr.co/images/177630
http://klik.pr.co/images/177629
https://www.eyefilm.nl/
https://www.youtube.com/user/KLIKAmsterdam
https://instagram.com/klikanimationfestival/
https://twitter.com/KLIKAmsterdam
https://www.facebook.com/KLIKAmsterdam
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fklik.pr.co%2F114017-klik-presteert-speciale-kinderprogramma-s-en-kortingskaarten-voor-kinderen-en-families&text=Zondag+1+november+is+kidsdag+bij+KLIK%21+Amsterdam+Animation+Festival+in+EYE.&via=KLIKAmsterdam&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fklik.pr.co%2F114017-klik-presteert-speciale-kinderprogramma-s-en-kortingskaarten-voor-kinderen-en-families
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fklik.pr.co%2F114017-klik-presteert-speciale-kinderprogramma-s-en-kortingskaarten-voor-kinderen-en-families&title=KLIK%21+presteert+speciale+kinderprogramma%E2%80%99s+en+kortingskaarten+voor+kinderen+en+families&summary=Zondag+1+november+is+kidsdag+bij+KLIK%21+Amsterdam+Animation+Festival+in+EYE.&source=KLIK!%20Amsterdam%20Animation%20Festival


http://klik.pr.co/images/174650
http://klik.pr.co/images/178225
http://klik.pr.co/images/178230
http://klik.pr.co/images/178228
http://klik.pr.co/images/178231
http://klik.pr.co/images/178234
http://klik.pr.co/images/177632


http://klik.pr.co/images/177628
http://klik.pr.co/images/174646
http://klik.pr.co/images/174655
http://klik.pr.co/images/174660
http://klik.pr.co/images/178222
http://klik.pr.co/images/178229
http://klik.pr.co/images/178233
http://klik.pr.co/images/174650
http://klik.pr.co/images/178225


http://klik.pr.co/images/174735
http://klik.pr.co/images/174732
http://klik.pr.co/images/174734
http://klik.pr.co/images/177628
http://klik.pr.co/images/174655


Sarah Hagens
sarah@hagenspr.com 

020 6259685 

+31 6 245 88 455

Sarah Hagens

hagenspr

CONTACTPERSONEN

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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