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Animatiefilmpje van Brugs cineasten
duo geselecteerd voor filmfestival
New York
Brugge  Een kort animatiefilmpje over een bij, gemaakt door
Bruggelingen Gustavo en Bo Catilina, heeft het tot in het Wildlife
Conservation Film Festival in New York geschopt.

“Tijdens het schrijven van beide scripts is
het idee gekomen om iets creatiefs te
doen om de problematiek van de
bijensterfte in kaart te brengen”, vertelt
Gustavo. “Het is niet lang bij een idee
gebleven. Al snel werd ‘The Flight of the
Humble Bee’ gemaakt, een
animatiefilmpje dat iets minder dan 4
minuten duurt. Het is dan ook een leuke
beloning, na vier maanden nonstop
filmen van beide langspeelfilms, dat ‘The
Flight of the Humble Bee’ geselecteerd is
voor het Wildlife Conservation Film
Festival in New York en daar op 19
oktober in wereldpremière gaat.
Het animatiefilmpje kan je ook nu al hier
bekijken.
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Gustavo en Bo Catilina, een koppel
filmmakers uit Brugge en hoofd van
BogusCat Productions, hebben zich in de
winter van 2014 voor enkele maanden
teruggetrokken in de Franse Alpen. Daar
werkten ze aan twee scripts voor twee
langspeelfilms, die deze zomer
opgenomen zijn in België en in Frankrijk:
‘Direction Lourdes’, een Franstalige road
movie en ‘Bonnie&Clyde Copycats’, een
Engelstalige actiefilm. Op 1 oktober is de
postproductie van beide debuutfilms van
start gegaan.
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