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Welke tijdrovende animatievorm 
laat (veelal) poppen- of 
kleipersonages ‘bewegen’ door 
ze frame voor frame steeds een 
tikje te verzetten en die beelden 
versneld af te spelen? 
(4e letter)

In welke Britse film uit 2000 dreigden 
kippen die niet voldoende eieren 
produceerden in mevrouw Tweedy’s 
kippenpasteitjes terecht te komen?
(7e letter)

Hoe noemen we de populaire 
animatievorm uit Japan, die vaak 
gekenmerkt wordt door grote 
ogen, opmerkelijk bewegend haar 
en overduidelijke emoties?
(1e letter)

In welke Disneyanimatiefilm 
uit 2007 droomt een rat van een 
culinaire carrière in de keuken 
van een Frans restaurant?
(6e letter)
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De Mega Animatie
Welk Spider-Man-avontuur blonk 
in 2018 uit vanwege broodnodige 
diversiteit, frisse grappen en een 
geweldige animatievorm? 
(6e letter)

De guitige Minions zijn een 
begrip met eigen films en bergen 
franchisemateriaal. In welke 
animatiefilm verschenen ze voor het 
eerst, als hulpjes van een crimineel 
slechte hoofdpersoon?
(2e letter)

Welke luie rode kater met 
volwassen, maar niet al te keurige 
avonturen en schuine grappen 
werd in 2019 door een Nederlands 
animatieteam gecreëerd?
(2e letter)

Welke tekenfilmstudio kwam met 
tekenfilmseries als Scooby-Doo, 
Yogi Bear en The Jetsons op de 
proppen? Tip: bestaat uit twee 
achternamen…
(3e letter)

 In deze mix van liveaction en 
cartoonfiguren vraagt een van 
moord verdacht tekenfilmkonijn 
een detective om hulp om zijn 
onschuld te bewijzen. Hoe heette 
dit succesvolle avontuur uit 1988?
(4e letter)

Welke Disney-animatiefilm met een 
onverschrokken dame in de hoofdrol 
is gebaseerd op een Chinese 
legende? En kreeg vorig jaar een 
liveactionversie?
(5e letter)

Welke Nederlandse film van Michael 
Dudok de Wit uit 2000 ontving een 
Oscar voor beste korte animatie?
(3e letter)

Welk geliefd animatie-
figuur uit de stal van 
Pixar Animations staat 
ook wel bekend als 
‘Waste Allocation Load 
Lifter Earth-class’?
(2e letter)

Tekenfilms alleen voor 
kinderen? Gelukkig niet!  
Welk aan lager wal paard uit 
een fictief Hollywood werd 
ooit wereldberoemd in de 
sitcom Horsin’ Around? 
(4e letter)

Hoewel bioscopen nog even de deuren gesloten houden, wacht ons uiteindelijk 
natuurlijk een vers filmjaar. Om dit vast vrolijk in te luiden presenteert TVFilm een 

uitgebreide quiz waarin animatie centraal staat. Zoek de antwoorden op de volgende 
28 vragen over filmanimatie en ontdek zo onze verborgen zin. 
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Welke Disney-animatiefilm 
heeft het jaar 2000 in de 
titel?
(6e letter)

Deze zwart-witfilm uit 1928 met 
Mickey Mouse in de hoofdrol was 
een van de eerste tekenfilmpjes 
met geluid. Hoe heette deze ruim 
acht minuten durende cartoon?
(2e letter)

Bij ieder antwoord staat welke letter je moet onthouden. Zet die letters in chronologische volgorde 
achter elkaar en je treft het antwoord waarmee je een van de vijf Netflixbonnen kunt winnen.  

Ga naar www.tvfilm.nl klik op ‘winnen’ en vul je zin in. Succes!

Als je Elsa zegt, dan roep 
je daar natuurlijk gelijk 
achteraan…
(1e letter)

Scrat, de sabeltandeekhoorn 
uit animatieavontuur Ice 
Age, is voortdurend en met 
vaak desastreuze gevolgen 
op zoek naar voedsel. Welke 
boomvrucht zoekt hij eigenlijk?
(2e letter)

De stem van welk groen 
sprookjesmonster uit de koker 
van DreamWorks Animation 
werd ingesproken door 
lolbroek Mike Myers?
(1e letter)

Welk verhaal vol malle vossen-
streken van Wes Anderson werd 
ooit bedacht en geschreven door 
Roald Dahl?
(9e letter)

Onder welke Nederlandstalige 
titel werd in 2016 The Secret 
Life of Pets uitgebracht?  
(Zie ook pag. 122)
(1e letter)

Welk nummer met Elton John 
werd razend populair bij de uit-
breng van The Lion King in 1994?
(8e letter) Wat doen de kleine wezentjes 

met hun kleurrijke kapsels in 
Trolls het aller-, allerliefst?
(2e letter)
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In 1995 verscheen de eerste film 
uit de alom geliefde Toy Story-
filmserie. Naast ‘hoofdrolspeler’ 
cowboypop Woody plaatsten de 
makers een lollige  
ruimtereiziger. Wat is zijn  
achternaam?  (1e letter)

In welke Britse tekenfilm uit 
1954, naar een verhaal van 
George Orwell, ontketenen 
boerderijdieren een heuse 
revolutie die uitloopt op een 
nieuwe, al even ellendige situatie?
(4e letter)

Bambi werd in 1942 tot leven 
gebracht door Walt Disney. Wie 
was in deze klassieke tekenfilm 
de kleine sidekick van het 
moedige hertje?
(9e letter van de Nederlandstalige 
naam)

Hoe heet de animatiefilm 
waarin Jack Black de 
stem van Po inspreekt? 
Hint: zijn personage houdt 
van de keuken van zijn 
gesnavelde adoptievader 
en een zekere vechtkunst.
(8e letter)

Welke vreemde vogels 
verhuisden, na een 
succesvolle carrière als 
videogamefiguren, door 
naar de bioscoop?
(1e letter)

In welk animatieavontuur 
sprak comedian Chris Rock 
de stem in van een gestreept 
dier met de naam Marty?
(10e letter)
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