
CINÉ DE OUWER
Ka psa Ion Romy + Binti

Datum: donderdag 6 januari 2022 |
Jeugdfilmfestival |
Toegangsprijs:   3, 50 - 0, 70 per film ;

Kapsalon Romy
(13. 15 uur - 50 + 41 min.) Vanaf 9 jaar

Elke dag na school moet Romy naar haar oma. In de
meeste kapsalons is het gezellig, maar hier niet.
Oma heeft het druk, is streng en heeft geen zin om
op de Romy te passen. Alles verandert wanneer ze
haar kleindochter een geheim toevertrouwt: oma
lijdt aan de ziekte van Alzheimer.

Elk verhaal heeft meerdere kanten, en dat geldt
zeker voor het verhaal van Romy en haar oma. Het
is een vriendschap die generaties overstijgt. Een film
van de oerbekwame Mischa Kamp (Het paard van
Sinterklaas, Jongens) naar een boek van Tamara Bos.

Binti
(15. 15 uur -50+40 min.) Vanaf 8 jaar

De 12-jarige Binti droomt ervan om een bekende
vlogger te worden zoals haar idool Tatyana. Maar
wanneer ze op een dag met haar papa Jovial moet
vluchten voor de politie, die hen het land wil
uitzetten, ontmoet ze Elias. Terwijl Binti hem al
vlaggend helpt met zijn Red de OkapiClub, rijpt er
bij haar een perfect plan: haar papa moet trouwen
met Elias z'n mama, zodat ze in het land kunnen
blijven.

Kinderen kunnen al vlaggend hun dromen
waarmaken. Zoals Binti, die het recht opeist om te dromen, net zoals haar leeftijdsgenoten. Binti is een
Vlaamse jeugdfilm vanFrederike Migom met o.a. Bebel Tshiani Baloji (Binti), Mo Bakker (Elias), Joke
Devynck (mama Elias), Baloji (papa Binti), Tatyana Beloy en Aboubakr Bensaihi.

Winnaar Beste Film (door professionele jury) op het JEF festival, winnaar Beste Film en eervolle
vermelding door kinderjury op FIFEM (Internationaal Kinderfilmfestival Montréal), winnaar Beste Jeugdfilm
op de Ensors, Openingsfilm Cinekid 2019, winnaar Teen Choice award op Filmfestival Malta.


