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Voor mij is HAFF Junior altijd het snoepje van het jaar. Het duwt je perspectief zachtjes een andere 
kijkrichting uit dan je alledaagse perspectief, zonder dat je meteen omvalt. Het neemt je mee in 
werelden waar kleine helden groot zijn en waar onverwachte samenwerkingen tot succes leiden. Hoe  
inspirerend is dat?! 
 
Ik zat tussen een groep leerlingen van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Millennials waarvan je 

verwacht dat ze alles dat er aan beeldtaal te koop is, online al wel hebben gezien. Wie schets mijn 

verbazing toen hun reacties net zo primair en meelevend bleken als die van een kind. Bemoedigend. 

In welke werelden raakten wij verzeild? 

Au revoir Balthazar 
Waar een dappere en aandoenlijke vogelverschrikker op avontuur gaat en na ontberingen zijn 
gedroomde bestemming bereikt. Of was het een droom? Er is wel iets gebeurd. 
 
Nez en moins disait Cléopatre 
Wie het Frans beheerst herkent de woordspeling in de titel. We zien hoe een ‘fout’ een onverwacht 
positieve draai geeft aan de gebeurtenissen. Hoewel, misschien niet voor iedereen… met een 
knipogende moraal als eindbeeld. 
 
Jubilé 
Met een verwijzing naar het zilveren jubileum jaar 1977 van koningin Elizabeth. Haar hondje en een 
acrobatische koninklijke wachter gaan een bijzondere samenwerking aan waarbij de Big Ben 
(onverwacht actueel) een centrale rol speelt. Van Franse makers, maar ten voeten uit Brits. 
 
Prince Ki-Ki-Do: a cup of tea 
Nog geen draak in beeld, maar de prins in dit dierenrijk drinkt wel thee van de drakenbron. Op deze 
dag redt hij als een inventieve krijger een varken en terloops de rest van de dieren in het bos. 
 
Il sogno del pagliaccio (The clown’s dream) 
Eindelijk een echte draak! Die zich laat ‘betoveren’ door de clown die daarna in de wolken is met zijn 
lieflijke trapezepartner.  
 
Charge the dragon 
Overal draken. Eénkoppig, meerkoppig, you name it. En een kleine blikkenridder die ze moeiteloos 
verslaat. Tot dat… 
 
Weasel 
Een hongerige wezel versus  een zwerm vogels in een eenzame boom. Gezworen aartsvijanden zou je 
zeggen. Maar het kan ook anders. Kijkt u even mee echte wereld? 
 
Weten waar het kind in jezelf ook weer was? Grijp dan zaterdag om 12:00 uur je laatste kans. 
Alle films zijn zonder dialoog. 
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