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Filmvoorstellingen ALPY vzw 2015 
 

Praktische afspraken:  
- ALPY vzw heeft de auteursrechten voor het vertonen van onderstaande films in België. Wenst u één van 
deze films te vertonen neem dan contact op met ALPY vzw om de kostprijs te bespreken. De kostprijs wordt  
aangepast aan uw vraag en kan volgende zaken omvatten: auteursrechten, verzekering, onthaal, catering, 
inleidende presentatie, aansluitend debat, projectiemateriaal, administratie, communicatie en promotie.  
- ALPY vzw staat in contact met de regisseur en in sommige gevallen met de personages uit de film. Indien 
gewenst kan ALPY vzw vragen beantwoorden na de film.  
- Leden van ALPY vzw kunnen gratis de films huren, echter niet publiek vertonen. Raadpleeg hiervoor de 

bibliotheekvoorwaarden op onze website http://alpyvzw.wordpress.com.  

 
ALPY vzw zoekt steeds naar nieuwe films. Contacteer ons voor ons meest recente aanbod!! 
 
Prijscategorie A 
 
Bergauf, bergab (Hans Haldimann) 
 
2008, 97 min., Zwitsers gesproken, Engels of Frans ondertiteld 
 
Bergauf, Bergab is het portret van een familie die zich uit de slag trekt ondanks de nadelen van de 
moderniteit en de mondialisatie. De familie Kempf, bergboeren, woont op drie verschillende hoogtes. Naar 
gelang het seizoen wonen en werken ze op één van de drie boerderijen van het Urner Schächental: die in 
het dal, die van Bieler op 1120 meter hoogte en die van Pfaffen op 1720 meter hoogte. Samen met de kudde 
verhuizen ze zo 10 keer per jaar van boerderij naar boerderij om van de beste bodem te profiteren, die waar 
het gras het verst is. Het is een harde realiteit, maar ver van de stress van steden, met de voldoening zijn 
eigen baas te zijn en het plezier om zich in harmonie te bevinden met de kudde en de grandioze 
landschappen. Er zijn niet veel boeren meer die nog leven zoals de familie Kempf. Deze documentaire 
vertelt ons over de evoluties en de gevaren die de boeren bedreigen in geïsoleerde regio’s van de Zwitserse 
bergen. Het confronteert ons met de moed die nodig is om oude tradities in het leven te houden en te 
weerstaan aan de globalisering van de wereld die bereid is al wat ooit essentieel was op te offeren en te 
doen verdwijnen. 
 
Extra informatie  
 
Hans Haldimann is geboren in 1953. Zijn eerste beroep was dat van leraar in de primaire school. Na zijn 
studies geografie, geschiedenis en sociologie aan de Universiteit van Zurich werkte hij als onafhankelijk 
journalist. Vanaf 1986 werkte hij voor de Zwitserse televisie als reporter en auteur van documentaires. 
Vandaag is hij producer en auteur van documentaires waarvan hij zelf de beelden maakt. Bergauf, Bergab is 
zijn eerste film die de cinemazalen haalde. Hij won er ook de Zürcher Filmpreis mee in 2009.   
 
Fils de transhumance (Gérard Marot in opdracht van Maison de la Transhumance en Fédération 
Régionale Ovine du Sud-Est) 
 
 2008, 33 min., Frans gesproken, geen ondertiteling 
 
Juni 2003…. een kudde van 2000 schapen verlaten de droge vlakte van de Bouches-du-Rhône richting 
Alpes-de-Haute-Provence, waar ze meer dan 100 dagen zullen verblijven. Deze documentaire gaat over 
traditie en vernieuwing van het fenomeen “transhumance” waarbij elke lente miljoenen schapen door herders 
in gang worden gezet op weg naar vers gras van de alpenweiden. 
 
Extra informatie 
 
Maison de la Transhumance werd gesticht door veetelers, landbouwexperten, culturele en lokale actoren 
met de bedoeling kennis te produceren over het fenomeen transhumance, het beroep van schaapherder te 
ondersteunen, pedagogische en culturele acties op te stellen en de bevolking te verleiden, te informeren en 
te betrekken in het onderwerp.  
 
 

http://alpyvzw.wordpress.com/
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Les gardiens de nos troupeaux (Paul Aurélien COMBRE) 
 
2010, 9 min., Frans gesproken, geen ondertiteling 
 
Om hun kudde te beschermen gebruiken schaapherders opnieuw honden, deze honden worden door 
wandelaars niet altijd geapprecieerd. Om ons te sensibiliseren over het delen van de rurale ruimte voor 
landbouwactiviteiten en ontspanning werd deze film gemaakt met aanbevelingen voor wandelaars. De film 
informeert ons over schaapherders en het gedrag van de honden. Paul Aurélien Combre realiseerde de film 
met de medewerking van verschillende organisaties en ministeries in het kader van het Frans nationaal plan 
van acties betreffende de wolf. De opnames vonden plaats in 2009 in Rougon (Alpes de Haute-Provence) en 
de col de Vars (Hautes-Alpes). 
 
Extra informatie 
 
Het landbouwministerie in Frankrijk heeft in 2008 opnieuw een vierjarig Nationaal Actieplan van de wolf 
opgestart. Het definieert de principes, doelstellingen en middelen betreffende de wolf in het kader van 
internationale overeenkomsten voor het behoud van biodiversiteit en in een Franse context waar traditionele 
veeteelt een belangrijke activiteit is. De bedoeling is om de bescherming van de wolf te garanderen en de 
impact van zijn aanwezigheid op de veeteelt te beperken.  
 
Entre chiens et loups  
 
2004, 52 min., Frans gesproken, Engels ondertiteld 
 
De film toont unieke infraroodbeelden van een aanval van twee wolven gedurende één nacht en het werk 
van twee patous die de aanval afweren. Interviews en commentaren situeren de actie en geven extra uitleg 
zonder partij te kiezen voor de ene of de andere. Zowel wetenschappers, parkagenten als schaapherders 
komen aan het woord. Doel van de film was het gedrag van wolven en de waakhonden bij de schapen te 
bestuderen en te kennen. Het project werd gefinancierd binnen het Europees programma LIFE en werd in 
Italië, Canada, Noorwegen en de Verenigde Staten getoond in wetenschappelijke kringen. Sylvain Menoud 
realiseerde deze film in opdracht van het Nationaal Park Mercantour en het Ministerie van Milieu in Frankrijk. 
 
Extra informatie 
 
Sylvain Menoud koos voor dit beroep uit nieuwsgierigheid voor alles en iedereen die hem omringt. Wanneer 
hij een interview afneemt laat hij zich telkens overtuigen, want voor hem heeft iedereen gelijk, want iedereen 
heeft zijn eigen redenen, zijn persoonlijke geschiedenis. Daardoor hebben zekerheden geen plaats binnen 
zijn onderzoek, enkel de emotie van het project van de persoon inspireert hem. In twee woorden: hij doet dit 
beroep uit passie en uit weigering om machteloos toe te kijken.  
 
Eleveurs et bergers face au loup 

 
2004, Frans gesproken, Engels ondertiteld  

 
Deze film toont de acties ter bescherming van het vee tegen aanvallen van wolven: de voordelen, de kosten 
en de beperkingen in de verschillende momenten van de veeteelt (lammeren, transhumance,...). Het woord 
is aan diegenen die de verschillende beschermingstechnieken gebruiken. Schaapherders, veetelers en 
herders in loonverband getuigen over de verplichtingen en het extra werk wegens het permanente risico van 
aanvallen van wolven in de Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes en Savoie. 

 
Sylvain Menoud realiseerde deze film in opdracht van Florent Favier in het kader van het programma LIFE-
loup 2000/2003 en in samenwerking met CERPAM, FROSE en het Ministerie van landbouw in Frankrijk. Op 
het Festival du Film Les 7 Laux kreeg hij met deze film de Prix Louis Guimet 2004. 
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Ça sent le roussi (Arnaud Brugier)  
 
2007, 102 min., Frans gesproken, geen ondertiteling 
 
Begin jaren ’80 in een klein massief in Pyrénées-Orientales verenigen een groep mannen en vrouwen zich 
tegen het opbranden van hun land. Ça sent le roussi vertelt het tot stand komen van een politiek waarbij men 
het land wil beschermen tegen bosbranden en toont de tegenstelling tussen duurzame ontwikkeling en korte 
termijn beslissingen. Via deze film stelt de maker de vraag naar de toekomst van landbouw en 
herdersactiviteiten in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid die meer en meer voor toeristisch en 
residentieel gebruik begeerd worden. De film won verschillende prijzen: in 2007 de eerste prijs en 
publieksprijs op “Caméras des champs de Ville-sur-Yron” en de coup de coeur van het publiek op “Les 
conviviales de Nannay”; in 2008 de prijs van beste reportage en documentaire op “rencontres Cinéma-
Nature de Dompierre-sur-Besbre” en de Hérisson de Bronze op het “Festival International du film Nature et 
Environnement de Grenoble”. 
 
Extra informatie 
 
De vegetatie, de krachtige wind en het droge zonnige klimaat hebben het zuiden van Frankrijk altijd 
kwetsbaar gemaakt voor branden. De laatste 30 jaren nemen die branden echter ongekende dimensies aan. 
Wat is er dan veranderd? Voor veel specialisten is er geen twijfel. Als het zuiden zo vaak brandt is het omdat 
landbouwers en veetelers hun gronden verlaten hebben om in de steden te werken. De veranderende 
politiek heeft ervoor gezorgd dat in de jaren 50 de kleine boeren niet rendabel genoeg waren en niet konden 
concurreren en overleven. Zonder tussenkomst van de mens kreeg de vegetatie ruimte om de voormalige 
gecultiveerde gronden te overwoekeren. Massif des Aspres in Roussillon was de eerste die getroffen werd 
door een grote brand. Toen meer dan 10000 hectares in 1976 in vlammen opging was het gebrek aan 
preventiemaatregelen bestrijdingsmiddelen snel duidelijk. De shock die dit teweeg bracht bij de bevolking 
heeft ervoor gezorgd dat mensen zich gingen verenigen om dit nieuwe fenomeen te bestrijden. Veetelers, 
landbouwkamers, wetenschappers, locale groeperingen, eigenaars en boseigenaars en administraties 
hebben in de Pyrénées-Orientales een politiek in gang gebracht ter bescherming van het woud tegen 
branden. De eerste realisatie was een route van strategische punten met watervoorraad om het werk van 
brandweerlui te vereenvoudigen. Daarnaast speelden landbouwers en veetelers een belangrijke rol in de 
preventie. Ze kregen een vergoeding voor het opruimen van struikgewas. Dankzij deze financiële 
ondersteuning van de staat en van Europa ter bescherming van het milieu kwamen neoruralen zich in de 
regios vestigen. De ondersteuning is echter de laatste jaren opnieuw teruggesschroefd en veetelers zien hun 
inspanningen afnemen. Daar bovenop kwam de laatste jaren een nieuw fenomeen van toerisme en 
vakantieverblijven. Een nieuwe bevolking vestigt zich zowat overal verspreid over het territorium zonder de 
omgeving te onderhouden. Omdat brandweerlui in eerste instantie verplicht zijn om personen en hun 
bezittingen te beschermen zijn ze dikwijls genoodzaakt om het vuur zijn gang te laten gaan in het woud, met 
gigantische gevolgen vandien. In 2003 was deze factor bepalend in de Var, waar 20000 hectares bos 
vernield werden en verschillende personen het leven lieten. Vandaag worden we geconfronteerd met een 
maatschappelijke keuze. Moeten we het mediterrane achterland zich onder invloed van toerisme en 
buitenverblijven laten ontwikkelen? Moeten we proberen om een extensieve landbouw te bevoordelen en de 
diensten die landbouwers aan de gemeenschap leveren naar hun juiste waarde betalen? We zijn ons bewust 
van de problemen waarmee we geconfronteerd worden, maar we zijn niet bereid om onze prioriteiten te 
veranderen. In deze context kunnen we stellen dat bosbranden nog van hun zullen laten horen... 

Im Silberlicht der Blüemlisalp (Friedrich Alwin Hutzli) 
 
2010, 70 min., stille film, Duitse intertitels 
 
In de zomer van 1935 maakte Friedrich Alwin Hutzli in opdracht van het toerismekantoor Reichenbach-
Kiental deze culturele reclamefilm. Deze stille film is een bijzonder historisch document uit het Berner 
Oberland die tradities, gebruiken, activiteiten en vandaag verdwenen handwerk presenteert. Pater Hutzli 
zette zijn kennis over de omgeving en de bevolking om in indrukwekkende beelden die de schoonheid van 
de dalen, de fauna en flora en de bevolking weergeven. De enige bestaande kopie van de 16-mm-film 
bevindt zich in Lichtspiel (Kinematek Bern) en kon dankzij een bijdrage uit Fotomotion gerestaureerd en 
gekpieerd worden. De Berner pianist Christian Henking componeerde en speelde de muzikale begeleiding 
voor deze nieuwe kopie.  
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La Culla della Aquile (Alessandro Pugno en Massimiliano Ferrari) 
 
2008, 53 min., Italiaans gesproken, Engels ondertiteld 
 
La Culla della Aquile is het verhaal van een groep mensen die van de moderne wereld afgesloten leven en 
een pure en heldere geest houden in tegenstelling tot veel westerse stedelingen die deze geest verliezen 
aan een overdosis dagelijkse televisie. De karakters in deze film kiezen voor een natuurlijke levenswijze in 
de Liguriaanse Alpen. Afhankelijk van de omgeving waarin ze leven beschermen ze die omgeving voor 
toekomstige generaties.  
 
Extra Informatie 
 
De film werd verkozen tot Best Film of the Mountain Story op het 15de Film Festival della Lessinia, Festival 
del Cinema di Frontiera in 2008, kreeg een eervolle vermelding op het International Berg Film Festival 
Tegernsee in 2008 en werd vertoond tijdens het Salone del Gusto Torino 2008, Rassegna Piemonte Movie 
2009, Trento Film Festival 2009, Bansko Film Festival, Bulgaria 2009, Kathmandu International Film Festival 
2009 en het Festival della Montagna di Cuneo 2010. De documentaire is een productie van 
PAPAVEROFILMS en werd ondersteund door Slow Food, Global Reporters, Provincia di Imperia, Regione 
Piemonte en Italian Riviera Alpi del Mare Film Commission.  
Alessandro Pugno is geboren in 1983 in Piemonte. Hij studeerde filosofie in Bologna, waarna hij zich 
gedurende enkele jaren heeft toegelegd op zijn werkelijke vorming: reizen door Europa op zoek naar 
mensen, plaatsen en inspiratie. In 2006 publiceerde hij zijn eerste poëziebundel.  In 2008 keerde hij terug 
naar Italië om er de vereniging Papavero Films te stichten. De eerste film die hij binnen deze organisatie 
regisseerde is “La culla delle aquile”. 
 
Grande Traversata delle Alpi GTA (Gül Yavuz en Achim Burkart) 
 
2007, 42 min., Italiaans en Duits gesproken en ondertiteld 
 
Deze film vertelt over het Italiaans project “Grande Traversata delle Alpi” (GTA), een traject dat begint aan de 
grens Zwitserland/Italië en eindigt in Ventimiglia aan de Middellandse Zee. Deze GTA in Piemont is ontstaan 
in de jaren ’70 uit een initiatief van een groep excursionisten die een andere vorm van alpien toerisme willen 
promoten, geïnspireerd op het Franse voorbeeld “Grande Traversèe des Alpes”. Het gaat om wandeltochten 
die het mogelijk maken de regio te leren kennen, contact te maken met de plaatselijke bevolking en tradities, 
en geïsoleerde en vergeten valleien te ontdekken, waar de natuur domineert en stilte en rust deze plaatsen 
tot toegankelijke paradijzen maakt. De GTA is een bron van inkomsten voor de lokale bevolking en 
verhindert dat het ontvolkingsproces onomkeerbaar wordt. Prof. Dr. Werner Bätzing, gespecialiseerd in de 
cultuur van de Alpen geeft de nodige achtergrondinformatie. 
 
Extra informatie 
 
Achim Burkart is geboren in 1972, werkte als verpleger in verscheidene medische en sociale centra. Hij is 
autodidact muzikant en componist met 20 jaren band- en concertervaring. Sinds 2005 werkte hij mee aan 
verschillende filmprojecten. In 2007 studeerde hij Film in Berlijn. Grande Traversata delle Alpi is zijn 
debuutfilm. De film won de Andrea Morelli Prijs bij het 56

ste
 Trento Filmfestival in Italië. In 2005 wandelde hij 

van Berlijn naar Ventimiglia doorheen de Alpen. Sinds kort is hij zaakvoerder van Traversata Film, een jong 
en onafhankelijk productiehuis in Berlijn.  
 
Grande Traversée des Alpes 
 
2008-2012, 160 min., Frans gesproken 
 
Verzameling van clips en kortfilms over de GTA.  
 
Rond est le monde (Olivier Dekegel) 
 
2013, 41 min., geen tekst 
 
In het gezelschap van een ezelin en een super 8-camera trekt regisseur Olivier Dekegel door de natuur: 
Corsica, de Cevennen of de Pyreneeën. Het grofkorrelige resultaat is in niets te vergelijken met toeristische 
plaatjes. Geïnspireerd door het Zonnelied van Franciscus van Assisi. 
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12 pattes et 5 sacs à dos (Anne Versailles en Geoffrey De Schutter)  
 
45 min., Frans gesproken 
 
Van de Adriatische naar de Middellandse Zee. Een reisverslag van Anne Versailles en Geoffroy De Schutter 
die met hun twee kinderen gedurende 3 maanden door de Alpen stapten. Met prachtige beelden van de 
Karnische Alpen, de Dolomieten, de Bernina Alpen en de Maritieme Alpen.  
 
Zwischen Zorn und Zärtlichkeit, Die Geschichte des Biolandbaus in der Schweiz (Benno 
Hungerbühler & Thomas Alföldi) 
 
2012, 66 min, Duits gesproken 
 
De biolandbouw in Zwitserland heeft een bewogen honderdjarig bestaan waarop pionieren, visionairen en 
creatieve denkers hun stempel hebben gedrukt. Deze film verrijkt de chronologie van de bio-beweging met 
historisch beeld- en TV-materiaal. 
 
For the Alps (Alex Rowbotham) 
 
2012, 23 min. 
 
Dit bijzonder audiovisueel product is een eerbetoon aan de diversiteit in de Alpen: landschappen, culturen, 
levensstijlen en leefgebieden. Het vormt de basis van een dialoog tussen lokale actoren, administraties en 
bezoekers van beschermde gebieden. De “multivisie” neemt je mee op reis van oost naar west, van noord 
naar zuid door bewoonde en onbewoonde bergen en laat je achter met een diep gevoel van levensvreugde.  
 
Ein ladinisches Wintermärchen (Linda Röhl en Patrick Kofler) 
 
2009, 52 min., Duits en Ladinisch gesproken, Engels of Italiaans ondertiteld 
 
Een verhalenverteller wordt in het bergdorp La Pli in het ladinische Gaderdal (Zuid-Tirol) uitgenodigd om met 
een groep schoolkinderen rond het thema “angst voor vreemden” een verhaal in elkaar te steken. Wat met 
euforie en kinderlijk spel begint ontwikkelt zich al snel tot een proces met pieken en dalen waarbij de 
kinderen leren dat bij elk plezier ook ernst steekt en aan elke vrijheid grenzen gebonden zijn. Het resultaat is 
een sprookje over oorlog en vrede, heksen, krachten, magie, vrijheid en rechtvaardigheid. Deze 
documentaire is een sprookje in een sprookje, ergens tussen magie en de echte wereld.  
 
Campagne Perdu (Stéphane Goël) 
 
1997, 54 min., Frans gesproken, Duits ondertiteld   
 
Zes jonge boeren in een dorpje in het Zwitserse Canton de Vaud beslissen wegens de landbouwcrisis hun 
vee te groeperen in een gemeenschappelijke stal. De documentaire wil een ander beeld schetsen van de 
bergboer: die van een jonge generatie protagonisten die het werk van hun ouders in vraag moeten stellen en 
moeten aantonen dat samenwerken mogelijk en zelfs voordelig is.  
 
Le bonheur était dans le pré (Thomas Wüthrich en Sonia Zoran) 
  
2010, 52 min., Frans gesproken en ondertiteld 
  
Een klein weidevogeltje in de Zwitserse bergen dreigt te verdwijnen. Een lot dat gedeeld wordt door de 
boeren die zelf opgesloten zitten in het huidige economisch systeem waar het leven afhangt van prijzen. 
Thomas Wüthrich en Sonia Zoran geven een ontroerende kijk op een modern conflict dat de grenzen van de 
Zwitserse bergen overstijgt. 
 
Der Traum vom grossen blauen Wasser (Karl Saurer) 
 
1993, 85 min., Zwitsers gesproken, Frans of Duits ondertiteld 
 
Beelden en persoonlijke verhalen die ons ver van de rivier Sihl voeren om uiteindelijk terug te keren naar de 
bouw van een stuwdam aan de voet van de Etzel in Centraal Zwitserland in het jaar 1937. Elf vierkante 
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kilometer weiland en akkers, turf en moeras en 107 boerderijen gingen verloren en meer dan 1700 personen 
werden geraakt in hun bestaan. De film documenteert de ervaringen van de onteigende boeren en de 
arbeiders die de stuwdam bouwden. Er worden delen van de stille films van Othmar Bauer en Gottfried 
Schönbächler verwerkt, alsook belangrijke historische fotografie. De tegenstellingen en conflicten tussen de 
rurale bergregio en de indrustrialisering van het platteland, tussen regionale en nationale doelstellingen en 
tussen economische en ecologische belangen worden belicht verwijzend naar het nog actuele debat van de 
“kolonisatie van de Alpen”.  
 
Extra informatie  
 
Karl Saurer is in 1943 geboren in Einsiedeln en studeerde Media, Literatuur en Psychologie in Zürich, 
München, Keulen en Osnabrück. Sinds 1970 publiceert hij in Zwitserland en Duitsland.  
 
Pueblos Fantasmas - Villages fantômes (José Maria Cuesta) 
 
2002, 84 min., Spaans gesproken, Frans ondertiteld 
 
Van de 26.000 inwoners die Sobrarbe in het begin van de 20ste eeuw telde blijven er slechts 6.400 over. 
Deze film laat ons de emigratievormen ontdekken aan de hand van een studie van het landschap, van 
archieven en getuigenissen van de laatste overlevenden van de traditionele wereld.  
 
Por qué dejamos nuestro pueblo? (Carlos Baselga) 
 
Aragonees gesproken, Spaans ondertiteld 
 
In de vallei Solana in Sobrarbe (Spaanse Pyreneeën) werden in de jaren ’60 van de twintigste eeuw 14 
dorpjes verlaten omwille van een de herbebossingspolitiek en de bouw van de stuwdam Jánovas. Deze film 
brengt ons terug naar de tijd en vertelt het dramatisch verhaal van één van de vele families die hun beminde 
land moesten verlaten. 
 
Quiero vivir aqui (Hector Añaños en Patrizia Oriol) 
 
2004, 40 min., Spaans gesproken, Frans en Engels ondertiteld 
 
Deze documentaire gaat over de omstandigheden waarin de bewoners van het dorp Artieda verbleven door 
de bouw van de stuwdam op de rivier Yesa. De gemeente Artieda, de vereniging Río Aragón en enkele 
lokale organisaties ondersteunden deze productie. Héctor Añaños kreeg op de 32º Festival Internacional de 
Cine de Huesca de prijs "Los olvidados" voor zijn documentaire "Santander 128". 
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Prijscategorie B 
 
La montagne des reines (Barbara Erni) 
 
2006, 42 min., Frans gesproken, Engels of Duits ondertiteld 
 
Deze film belicht het bekende koeienras d'Hérens, de passie van de mens voor deze dieren en het belang 
van de dominante koe: de koningin. Zonder opsmuk of romantisering, bij zonneschijn en regen volgen we de 
kudde en de mensen in een periode van 100 dagen op de hoogste bergweiden met zijn betoverende 
uitzichten.  
 
Extra informatie 
Barbara Erni is geboren in Griekenland en leeft in de rego van Lausanne. Ze studeerde aan de Universiteit 
van Zurich, Wenen en Lausanne en werkte als lerares, vertaler, theatermaker en iconograaf. Gefascineerd 
door beeld en woord kiest ze na enkele jaren acquarelschilderen voor fotografie en film om het leven van 
mens en dier vast te leggen.  
 
Documentaires van Anne en Erik Lapied 
 
2011 - "Ils ont choisi d'être Berger" - 75 min  
2005 - "La Montagne aux sept Bergers" - 1h20  
2001 - "Animal Roc" - 28' 
2000 - "Les Sentiers du Petit Bonheur" - 65' 
1993 - “Le Couloir du Foin” - 22’  
1993 - “Piocheur de Gentiane” - 7’  
1993 - “Le Pré des Danses” - 35’  
 
Extra informatie 
Sinds hun ontmoeting in 1976 maakten Anne en Erik een 40-tal documentaires. Samen met hun dochter en 
zonder coproductie financieren ze de films vanuit hun eigen organisatie via de verkoop van DVD's en de 
organisatie van conférenties en voordrachten. Terwijl de ene reist verzekert de andere de dagelijkse werking. 
Alle drie bezitten ze het statuut van cinéast en spreker.   


