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Sprookjes & Mythen is het hoofdthema van Kaboom Animation Festival 2022 
  
Van 28 maart t/m 3 april vindt in Amsterdam, Utrecht én online het Kaboom Animatie Festival 
plaats. De winnende animaties toeren aansluitend langs een tiental bioscopen door het hele 
land. Geniet van het beste dat topanimators uit de hele wereld te bieden hebben met 
honderden korte en lange films voor volwassenen en kinderen. Hoofdthema is Sprookjes & 
Mythen. 
  
Kaboom Animatie Festival presenteert de nieuwste en beste (inter)nationale 
animatieproducties. Het festival viert animatie in al haar geuren en kleuren met films die 
ontroeren, je laten lachen of verbluffen door de originele aanpak. 
  
In de hoofdcompetitie draaien onder meer de lange films Fortune Favors Lady Nikuko, een 
heerlijke Japanse anime over een extraverte moeder en haar verlegen dochter, en Poupelle 
of Chimney Town, een prachtige, kleurrijke animatie naar een populair jeugdboek. 
  
Aanraders bij de kortere films in competitie zijn onder meer de poppenanimatie The 
Shaman’s Apprentice, de film noir Ronde de Nuit, Boxballet over de ontluikende liefde tussen 
een fragiele ballerina en een brute bokser, het komische In Nature over alle mogelijk 
liefdesrelaties in het dierenrijk en The Ark over de excentrieke gasten op een cruiseschip. 
  
In themaprogramma Sprookjes en Mythen draaien verhalen uit diverse culturen die 
verbinden en generaties samenbrengen. Bijvoorbeeld de lange films Princes et 
Princesses (foto boven) met sprookjes in silhouetten en de klassieker Son of the White Mare en 
de kortere films Granny O’Grimm’s Sleeping Beauty en Disney’s The Big Bad Wolf. 
  
Bovenstaande is slechts een kleine greep uit het rijke en diverse aanbod van Kaboom. Zo zijn 
er, naast de vele films in competitie en themaprogramma’s, animaties voor kinderen en 
jongeren, diverse specials en installaties, tentoonstellingen en podcasts. Het hele, 
afwisselende programma verschijnt op de website van het festival. 
  
Kaboom Animatie Festival website, Instagram, Facebook 
  
Voor beeldmateriaal en persinformatie: Trix van Alphen & Margarétha Moerkerke 
tel: 020 612 7000, e: trix@publicy.nl, margaretha@publicy.nl 
www.ThePublicityCompany.com, Facebook, Twitter 
  



 
 


