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1. François Theurel
2. Tatiana Vialle

3. Christophe Taudière
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2. Sébastien Petit
3. Christelle Mahy

PERSCONTACT

BARBARA VAN LOMBEEK
barbara@theprfactory.com
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Het BSFF stelt met veel plezier de juryleden voor die de moeilijke taak op zich hebben genomen om de films 
in de verschillende competities van het festival te beoordelen. Stuk voor stuk bijzondere figuren met een 

scherpe blik die actief ziijn in het filmlandschap! Moge de beste winnen...
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Avant que de tout perdre
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Bérangère McNeeseStéphan CastangSteve Driesen

Steve Driesen 
studeerde in 
1995 af aan het 
IAD en startte 
zijn carrière 
in het theater.
Van Shakespeare 
tot Molière,    van 
Martin Crimp 

tot Boris Vian, via Crommelynck en Mari-
vaux, speelde hij in een veertigtal produc-
ties, en werd genomineerd voor de Prix 
du Théâtre 2003 voor L’Exemple du Dr 
Korczak van David Greig. In 2013 speelde 
hij samen met Marie Gillain in Landes, de 
eerste langspeelfilm van François-Xavier 
Vives. Deze film leverde hem een nomi-
natie op voor de Magritte du Cinéma. 
Na de kortfilms Bowling Killers (genomi-
neerd voor een Magritte du Cinéma in 
2014) en Les petites mains (César voor 
Beste Kortfilm 2018), valt hij op in ver-
schillende TV-series waaronder Section 
Zéro van Olivier Marchal, L’Outsider 
van Christophe Barratier, Le temps des 
aveux van Régis Wargnier, Les témoins 
van Hervé Hadmar, Prise aux Piège 
van Karim Ouaret, Victor Hugo, Enne-
mi d’Etat van Jean-Marc Moutout, Je 
voulais juste rentrer chez moi van Yves 
Rénier... Hij speelde samen met Vincent 
Cassel en Eva Green in Liaison van Ste-
phen Hopkins en is net klaar met de TV-
series Germinal van David Hourrègue 
en TouTouYouTou van Julien Patry.

werkte hij samen met het gezelschap 
L’Artifice (Lettres d’amour de 0 à 10,  
die de Molière 2005 kreeg voor Beste 
Voorstelling voor Jong Publiek). Daar-
naast schreef en regisseerde hij: Jeu-
nesses françaises (2011, geselecteerd 
voor de Berlinale in 2012, in de selectie 
van de Césars 2013 en bekroond op de 
festivals van Pantin, Nice, Lille... ), Service 
compris (2014), Fin de campagne (2015), 
Panthéon Discount (2016, in de selectie 
van de Césars 2018, geselecteerd in 100 
festivals en bekroond in Clermont-Fer-
rand, Alès, Brest, Seoul, Stuttgart... ) en 
Finale (2020, geselecteerd in vele fes-
tivals waaronder Clermont-Ferrand, en 
bekroond in Pantin, Trouville en op het 
BSFF...). Op dit moment bereidt hij de 
opnames voor van zijn eerste langspeel-
film, Vincent doit mourir, geproduceerd 
door Capricci en Bobi Lux, met Karim Le-
klou en Vimala Pons.

Als theaterac-
teur speelde 
Stéphan Cas-
tang met Marion 
Guerrero, Benoît 
Lambert, Ivan 
Grinberg, Thomas 
Poulard... Als ac-
teur en dramaturg

nadien ook speelfilms. Ze vertolkte éen 
van de hoofdrollen in Le Viol, een TV-
film van Alain Tasma. Ze speelde ook in 
de films van o.a. Alexandre Coffre, Cé-
cilia Rouaud, Giovanni Aloi, François 
Pirot, Pascal Elbé en Nicolas Bedos. 
Ze speelde in verschillende TV-se-
ries zoals Like Moi (France Télévi-
sions), Le roi de la vanne, Le Bureau 
des Légendes (Canal+), HPI (TF1), Bra-
queurs (Netflix). Binnenkort is ze te 
zien in twee nieuwe TV-reeksen van 
de RTBF: Fils de, en Des Gens Bien. 
In 2015 regisseerde ze de kortfilm Le 
Sommeil des amazones. Haar tweede 
kortfilm, Les Corps Purs, waarin ze eve-
neens acteert, kwam uit in 2017. Vervol-
gens maakte ze Matriochkas, waarvoor 
ze de Magritte 2020 ontving voor Beste 
Kortfilm, de Grand Prix in Palm Springs en 
de Prijs voor Beste Regie in Rhode Island. 

Bérangère Mc 
Neese is actrice, 
scenarioschrijf-
ster en regisseuse. 
Als Belgische en 
Amerikaanse be-
gon ze als actrice 
voor reclames-
pots, kortfilms en  

The Letter Room
Elvira Lind
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Partir un jour
Amélie Bonnin

Géraldine DoignonStéphane BissotMorgane Dziurla-Petit

Morgane Dzi-
urla-Petit is ge-
boren in Frank-
rijk. Na haar 
filmstudies in 
Parijs en Cannes 
vestigde ze zich 
in Zweden in  

2017. Ze regisseerde verschillende 
veelgeprezen kortfilms die zich op 
de grens tussen documentaire en 
fictie bevinden. Haar tweede kort-
film Excess Will Save Us, won onder 
meer de Internationale Grand Prix 
op het BSFF. Haar kortfilms (onder 
meer Le Jour en Grab Them) werden 
in totaal op meer dan 100 festivals 
vertoond. In 2022 kwam Excess Will 
Save Us uit, een langspeelfilm die 
gebaseerd is op haar gelijknamige 
kortfilm. De film werd geselecteerd 
voor de Competities van het Rot-
terdam International Film Festi-
val en het Göteborg Film Festival.

verlangens en zich niet beperkt tot een 
bepaald genre. Ze heeft gewerkt met 
Joachim Lafosse, Jean Marc Veroort, 
les frères Dardenne, Julie Lopez Cur-
val, Stéphane Robelin, Nicolas Cuche, 
Gabriel Le Bomin, Valérie Lemercier, 
Gérard Pautonnier, Germinal Roaux, Ju-
lien Rambaldi, Marc Fitoussi, Stéphane 
Demoustier, Leila Marrakchi, Inti Calfat, 
Ady El Assal, Bruce MacDonald, Phillipe 
Lefèvre en Boris Baum. Na 34 langspeel-
films en 7 kortfilms, 19 tv-films en -series 
(warronder Melting Pot Café), 21 toneel-
stukken, lezingen, performance, is ze nu 
te bewonderen in de eerste kortfilm van 
Julien Dewitte, Bière Amère, aan de zi-
jde van Jean Jacques Rausin en Isabelle 
de Hertogh. Verder speelt ze in Nous, 
les Grosses van Guillaume Druez in het 
Théâtre de la Vie en in Kvetch van Rob-
ert Bouvier op het Festival d’Avignon. 

Als veelzijdig ac-
trice en theat-
ermaakster past 
zij zich aan de 
gevoelighden die 
haar pad kruisen, 
waarbij ze altijd 
tracht te luisteren 
naar haar eigen

op het BSFF, waarna deze geselecteerd 
werd voor andere internationale festivals, 
waaronder Clermont-Ferrand in 2003. 
Daarna regisseerde ze Comme personne 
en Le syndrome du cornichon, twee ko-
rtfilms die ook internationaal bekroond 
en geselecteerd werden. Haar eerste 
langspeelfilm, De leur vivant, is een low 
budget productie dat uitkwam in België 
in 2012, na selecties over de hele wereld. 
In 2016 werd haar 2de langspeelfilm 
Un homme à la mer, bekroond met een 
Magritte. De film werd een succes bij zow-
el de filmcritici als het publiek en zette 
de regisseuse mee op de lijst van Belgis-
che regisseurs om in de gaten te houden. 
Haar project Lenny n’a pas l’âge werd in 
2018 geselecteerd voor het Boost Camp, 
waarna ze aan het einde van de work-
shops de Prix SACD en Proximus prijs in 
ontvangst nam. Sinds 2019 werkt ze aan 
twee nieuwe projecten: de documentaire 
We are family en de fictie Devenir grande.

Géraldine Doignon 
is een Brusselse 
scenariste en re-
gisseuse, afges-
tudeerd aan het 
IAD in 2000. Haar 
eerste kortfilm, 
Trop jeune, won   
de Grand Prix
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Christophe TaudièreTatiana VialleFrançois Theurel 

François Theurel 
is auteur, regis-
seur en web-
videograaf. Na 
een doctoraat 
in de sociologie, 
behaald in 2011
aan de

Universiteit van Avignon, creëerde 
hij in 2012 het youtubekanaal “Le 
Fossoyeur de Films” (« De film-
grafdelver »), gewijd aan de cin-
ema. Door de jaren heen, is het 
kanaal gediversifieerd met het ex-
ploreren van hybride formaten, 
tussen documentaires, speelse 
montage-experimenten, mash-up 
kortfilms en meer traditionele analy-
ses. In 2020 wijdt François Theurel 
zijn boek Camera Obscura, gepub-
liceerd door Hoëbeke, aan de mys-
teries van het beeld in de cinema.

malen in films (onlangs nog in 
Aurore van Laetitia Masson).
In 1996 regisseerde zij Les Eaux et 
forêts van Marguerite Duras met 
Elisabeth Depardieu, die haar vervol-
gens de leiding van de acteurswork-
shop van Emergence toevertrouwde. 
In 2010 bewerkte en regisseerde ze 
voor het theater Une femme à Ber-
lin met Isabelle Carré en Swann Ar-
laud; in 2013 regisseerde ze Pren-
dre le risque d’aller mieux, een tekst 
van Bruno Nuytten, met Swann 
Arlaud en Capucine Lespinasse.
In 2017 regisseerde ze samen met 
Swann Arlaud een kortfilm: Venerman. 
In 2018 schreef en regisseerde ze 
Belle-fille, vertolkt door Maud Wyler, 
voor het Festival van Avignon. In 2020 
regisseerde ze Executor 14, een tekst 
van Adel Hakim met Swann Arlaud en 
Mahut, in het Théâtre du Rond-Point.
In 2021 schreef en regisseerde 
ze Le cabaret impromptu. 

Tatiana Vialle, 
die aanvanke-
lijk actrice was, 
werkte als cast-
ingdirector voor 
een zestigtal 
films, en ver-
scheen enkele 

zoekt graag naar nieuwe invalshoe-
ken en nieuwe schrijfstijlen, zowel in 
fictie als in documentaire en animatie.
De Afdeling korte film van France 
Télévisions geeft het hele jaar door, 
via haar twee wekelijkse tv-program-
ma’s Histoires Courtes  op France 
2 en Libre court  op France 3, een 
kans aan beginnende filmmakers 
die ons met een andere blik laten 
kijken naar levensfragmenten, die 
van de indringende kortfilm en die 
van het moment dat ons verrast.

Christophe is 
hoofd van de 
Afdeling ko-
rte film bij 
France Télévi-
sions sinds 2011.
Hij houdt van 
durf en ver-
nieuwing en 

Fratres
Jean-Benoit Ugeux
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Christelle MahyBea Catteeuw

Kunsten. In 2005 besluit Bea haar 
eigen productiemaatschappij op 
te richten: DENZZO Brussels is ge-
boren en zal in 2012 volledig haar 
eigendom worden. Sinds de start 
van DENZZO produceerde Bea een 
honderdtal commercials en bewust-
makingscampagnes, de langspeelf-
ilm Sinner en drie wereldwijd bek-
roonde kortfilms, waaronder Beau 
Monde en Binge Loving die onlangs 
de Ensor voor beste kortfilm won.   

gisseur in fictie en in reclame. 
In 2005 maakte ze de over-
stap naar productiemanage-
ment, voornamelijk voor fictie en 
op internationale coproducties.
Sinds 2015 heeft de wens om 
langetermijnprojecten te ontwik-
kelen haar geholpen betrokken te 
worden bij de creatie en de opnames 
van de twee seizoenen van de serie 
UNITE 42 en om samen te werken 
met talrijke scenaristen voor versc-
heidene productiemaatschappijen.
Christelle is sinds 2016 lid van de film-
commissie van de Fédération Wal-
lonie-Bruxelles en sinds 2020 vice-
voorzitter van de kortfilmcommissie. 

Na haar studies 
fotografie aan 
de hogeschool 
“75” in Brus-
sel, vervoegde 
Christelle al 
snel de filmsets 
als assistent-re

Lily <3 
Jimena Muhlia

Bea is geboren 
in Gent, in de 
jaren 60. Ze is 
in 1987 afges-
tudeerd aan 
het RITCS met 
een Master in 
Audiovisuele 

Sébastien Petit

eerste jaren als elektronicus, cam-
eraman, monteur en regieassistent. 
In 2004 lanceerde hij het Atelier 
Pelloche, dat de productie van ko-
rtfilms met mentaal gehandicapte 
volwassenen mogelijk maakte. Daar-
naast richtte hij het productiehuis 
Boîte Noire op, dat hem de kans gaf 
zijn eerste projecten te realiseren. In 
2007 keerde hij terug naat de film-
stets, eerst als regieassistent en ver-
volgens als regisseur, voornamelijk in 
de reclame. In diezelfde tijd draaide 
hij verschilllende kortfilms, Chaos in 
2010 en Bowling Killers  in 2013, als 
ook genomineerd voor de Magritte 
voor Beste Kortfilm in 2014. Hij werkt 
momenteel aan Eliot, zijn eerste lang-
speelfilm geproduceerd door Patrick 
Quinet voor Artemis Productions.

Sébastien stu-
deerde in 1999 
af aan het IN-
R A C I / H E L B 
in de richt-
ing filmweten-
s c h a p p e n . 
Hij werkte de 


