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SINOPSI 

 
BREU SINOPSI 

La Binti té 13 anys i somia a convertir-se en una youtuber famosa, com la seva ídola Tatyana. Però, quan la policia 

registra casa seva i intenta deportar el seu pare, es veuen forçats a fugir. La Binti es troba amb l'Elias, amb qui 

s’inicia una amistat. Mentre la Binti ajuda l'Elias a fer videoblogs sobre el seu club 'Salvem els ocapis', trama el pla 

perfecte: el seu pare ha de casar-se amb la mare de l'Elias i així podran quedar-se a Bèlgica. 

SINOPSI 

La Binti (12) va néixer al Congo, però ha viscut amb el seu pare Jovial (40) a Bèlgica des que era molt petita. Malgrat 

no tenir documents legals, la Binti vol viure una vida normal i el seu somni és convertir-se en una youtuber famosa 

com la seva ídola Tatyana. L'Elias (11) dirigeix el seu club "Salvem els ocapis" sense el suport del seu pare, qui s'ha 

traslladat al Brasil després de divorciar-se de la mare de l'Elias, la Christine (42). Quan el pesat del seu veí convida 

la Christine a un viatge romàntic a Paris, l'Elias, descontent i enfadat, s'amaga a la seva cabana a dalt d’un arbre. Al 

mateix temps, la policia intervé la casa de la Binti i en Jovial, fent que tots dos hagin de fugir i la Binti es trobi al camí 

de l'Elias a la seva cabana de l'arbre. Quan els seus pares es coneixen al cap de poc temps, ràpidament la Binti veu la 

solució perfecta a tots els seus problemes. Si pogués fer que el seu pare i la mare de l'Elias s’aparellessin, es podrien 

casar i, així, ella i el seu pare podrien romandre a Bèlgica. La Binti s'uneix al club pels ocapis de l'Elias i, quan 

organitzen una campanya de recaptació de fons, la Binti comença el seu pla secret per a fer que la Christine 

s'enamori d’en Jovial. Fins que l'Elias descobreix el que la Binti realment vol aconseguir. 
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NOTA DE LA DIRECTORA 
FREDERIKE MIGOM 

 

Em fascinen els personatges valents, en aquest cas, una nena i un nen que lluiten per allò que saben que es 

mereixen. Que tenen una veu que mereix ser escoltada, si algú els passés el micròfon. Jo era petita quan pensava 

que sabia el que volia fer a la vida, i vaig viure a un entorn que em va permetre fer exactament allò. Cada dia, em 

sento agraïda per aquesta raó. Perquè, imagina: ets una adolescent que somia a compartir un futur amb tots els 

seus amics i amigues. Però mentre aquests tenen la llibertat de desenvolupar els seus talents, tu no tens ni tan sols 

la llibertat de mostrar el teu document d'identitat, perquè no en tens. La Binti de 12 anys somia a fer-se famosa 

(quin/a adolescent de 12 anys no hi somia? Jo en vaig ser una!), però sobre els papers, la Binti no existeix. En canvi, 

a la xarxa, la Binti té més de mil seguidors. I això, simplement, indica que alguna cosa no va bé. 

La Binti es troba amb l'Elias, un noi belga amant dels animals que vol salvar els ocapis i encara està fent front al 

divorci del seu pare i la seva mare. Ella vol aconseguir que, el seu pare i la mare de l'Elias es facin parella, perquè 

creu que d’aquesta manera podrà continuar vivint a Bèlgica. L'Elias té el somni d'organitzar una col·lecta de fons 

per salvar els ocapis, però no pot fer-ho ell sol. Malgrat que al principi tenen objectius diferents, aviat se n'adonen 

que han d'ajudar-se l'una a l'altre, que es necessiten mútuament i que és millor la companyia que no la soledat. 

Binti és una pel·lícula en la qual dos infants aprenen que es necessiten mútuament per a assolir els seus somnis.  

Malgrat la seriositat del tema, Binti és un film entretingut i proper, ple de colors, humor, amistat i amor. Fa una 

aposta per l'èxit d'una societat multicultural i per la persecució dels propis somnis. És un drama social amb un gir 

positiu, combinat amb l'energia i l'humor de la comèdia romàntica. 

 
 
 

 

“Que tota nena i tot nen puguin 

somiar. Per sensibilitzar sobre la 

immigració. Per promoure la 

diversitat a les nostres pantalles. 

Per l'esperança d'una societat 

multicultural d'èxit. Pels ocapis, 

per l'amor, per la Binti i per l'Elias.” 
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INTERPRETACIÓ 

 
BINTI BEBEL TSHIANI BALOJI 

ELIAS MO BAKKER 

CHRISTINE JOKE DEVYNCK 

JOVIAL BALOJI 

FLORIS FRANK DIERENS 

MAAIKA ALIX KONADU 

ZOË VERONICA VAN BELLE 

FARID ABOUBAKR BENSAIHI 

PAPA ELIAS KUNO BAKKER 

TATYANA TATYANA BELOY 
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PERSONATGES PRINCIPALS 

 
BEBEL TSHIANI BALOJI és BINTI 

La Binti (12) és una nena enèrgica, alegre i intel·ligent d'origen congolès que 

ha viscut a Bèlgica tota la seva vida. Amb el seu mòbil, la Binti enregistra 

vídeos breus per al seu canal de YouTube, que edita a ordinadors públics a 

botigues o biblioteques. Publica cada setmana vídeos d’ella mateixa fent 

coses divertides com provar-se roba, experimentant amb esmalts d’ungles, 

etc. L’ídola de la Binti és la Tatyana (Beloy), una youtubera molt popular. La Binti 

és conscient que el camí que té per davant és molt difícil, ja que viu en condicions 

molt dures, però està preparada per a lluitar pel que vol i està convençuda 

que amb determinació i força de voluntat tot és possible. La Binti i el seu pare 

Jovial mai no han pogut obtenir els papers oficials a Bèlgica, després de 

moltes sol·licituds que sempre els han estat denegades. La Binti rep un suport 

important per part de Maaika, una noia ocupa i treballadora social amb qui 

ha estat convivint el darrer any.  

 
 
 

MO BAKKER és ELIAS 

L'Elias (11) és un noi belga intel·ligent i alhora una mica solitari. S'estima més 

passar el temps al bosc estudiant les fulles i els insectes, i observant els ocells 

des de la seva cabana a dalt d’un arbre. Juntament amb la seva mare, 

Christine, l'Elias viu als suburbis de Brussel·les, a l’antiga casa familiar a tocar 

d'un bosc. El pare de l'Elias treballa per a una organització ambiental  i viu al 

Brasil amb la seva nova esposa. 

 
Amb el seu pare, l'Elias va crear el club “Salvem els ocapis”, incloent-hi la 

pàgina web, un compte bancari i la cabana de l'arbre com a seu del club. 

L'Elias desitja que el seu pare torni i espera que es presenti a l'acte benèfic de 

"Salvem els ocapis”, tot i que en el fons sap que no passarà. Amb la presència 

inesperada de la Binti a la seva vida, l'Elias aprendrà finalment a defensar-se ell 

mateix i a les altres persones. També aprendrà que la unió fa la força, i 

començarà a entendre millor les necessitats de la seva mare Christine. 
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JOKE DEVYNCK és CHRISTINE 

La Christine (42) és la mare de l'Elias (11) i la Zoe (19). Dissenya moda infantil, 

que ven a través d’Internet. Quan el pare de l'Elias es va traslladar de manera 

permanent al Brasil, la Christine va quedar devastada. De sobte, es va trobar 

com a única responsable de l'Elias, un nen tranquil que idealitza el seu pare i 

que ella amb prou feines entén i encara menys aconsegueix connectar-hi. 

Malgrat que ella té el mateix interès per la natura que ells, sempre se n'ha 

sentit exclosa. Se sent tremendament dolguda pel fet que no li és permès 

l'accés a la cabana de l'arbre de l'Elias. 

 
Floris, el veí de tota la vida, coneix molt bé la situació i se n'aprofita. En el 

fons, la Christine sap que en Floris no és una bona parella per a ella, i encara 

més quan coneix en Jovial. La Christine se sent immediatament atreta per ell, 

tot i que li preocupa la seva difícil situació, motiu pel qual manté una actitud 

reservada. A més a més, ja que en Jovial sembla més aviat distant. 

 
 
 

BALOJI és 
JOVIAL 

 

En Jovial (40), el pare de la Binti, és un home tranquil i amable. Va néixer a 

l'inestable regió del Congo de l'Est. Al llarg de la seva vida, ha hagut d’acarar 

la violència i la guerra, i ha hagut de fer front a la mort en múltiples ocasions. 

Per al futur de la seva filla, va decidir marxar a Europa i començar-hi una nova 

vida. Malauradament, les coses no van sortir com ell esperava. Els van 

denegar l'estatut de refugiats, ja que en Jovial no va poder provar la veritat 

sobre la seva vida al Congo. Quan s'aproximava el dia de la seva deportació, 

en Jovial va decidir fugir amb la seva filla. Ara viuen amagats i sense papers. 

Quan coneixen l'Elias i la Christine, ell es mostra inicialment molt reservat. 

No vol ser una càrrega per a ells ni causar-los problemes. Aquest sentiment 

l'inquieta. La prioritat d'en Jovial és amagar-se de la policia i fer que la seva 

filla sigui feliç, tot i que el que realment necessita fer és obrir el seu cor a 

l'amor i a la diversió, malgrat la difícil situació, i aprendre a escoltar de nou 

la seva filla. 
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BIOGRAFIA DE LES ACTRIUS I ACTORS PRINCIPALS 
 
 

 

BEBEL TSHIANI BALOJI no només interpreta una nena 

enèrgica, alegra i intel·ligent, sinó que també s'hi assembla 

força a la vida real. La Bebel fa el seu debut com a jove actriu 

a “Binti”. 

 
 
 
 

MO BAKKER va fer el seu debut l'any 2014 al curtmetratge 

"August". També ha interpretat papers als films "Zie Mij 

Graag and Belle en Sebastiaan III" (2017), "Niet Schieten" 

(2018) i ara a "Binti". 

 
 
 
 
JOKE DEVYNCK és graduada a l'estudi Herman Teirlink i va 

començar la seva carrera als escenaris de teatre. Ha 

interpretat papers a produccions televisives importants, 

flamenques i internacionals, com "Flikken", "Vermist", 

"Stockholm Requiem" i "Mortem". A la grans pantalles, ha 

participat a diverses produccions com "Zot van A.", 

"Vleugels", "Het Vonnis", "Booster", "Suspect" i "All of Us". 

 
 

BALOJI és músic, poeta, actor i director. Va néixer a 

Lubumbashi (República Democràtica del Congo) i va créixer a 

Bèlgica. Al 2008, va publicar el seu àlbum "Hotel Impala". El 

seu primer curtmetratge, "Kaniama Show" va ser estrenat al 

març de 2018. Baloji es troba actualment desenvolupant en 

el seu primer llargmetratge com a director. 



 
 
 
 
 
 

FRANK DIERENS 

 
 
 
 
 
 
 

ALIX KONADU 

 
 
 
 
 
 
 

VERONICA VAN BELLE 

 
 
 
 
 
 
 

ABOUBAKR BENSAIHI 

 
 
 
 
 
 
 

KUNO BAKKER 

 
 
 
 
 
 
 

TATYANA BELOY 
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EQUIP 

 
GUIONISTA I DIRECTORA: FREDERIKE MIGOM 

PRODUCTORA: KATLEEN GOOSSENS 

CO-PRODUCTORES: ANNABELLA NEZRI 

FLOOR ONRUST 

PRODUCCIÓ EXECUTIVA: WIM AH GOOSSENS 

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ: DORIEN ONSEA 

PRIMER ASSISTENT DE DIRECCIÓ: JOHAN IVENS 

GESTIÓ DE LOCALITZACIONS: JANA MANNAERTS 

DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA: JOACHIM PHILIPPE 

CAP D'ELÈCTRICS: MATTIJS NACKAERTS 

MUNTATGE: CLEMENCE SAMSON 

DISSENY DE PRODUCCIÓ: TALINA CASIER  

DISSENY DE VESTUARI: SOFIE CALLAERTS 

PERRUQUERIA I MAQUILLATGE: INGEBORG VAN EETVELDE 

COMPOSICIÓ MUSICAL: LE MOTEL 

ENGINYERIA DE SO: COEN GRAVENDAAL 

SUPERVISIÓ DE L'EDICIÓ DE SO: JAN SCHERMER 



 

FREDERIKE MIGOM 

GUIONISTA I DIRECTORA 
 

 

Frederike Migom és directora, guionista i 

actriu. Després d'estudiar interpretació i 

treballar a Nova York, es va traslladar a París, 

on va estudiar cinema, i va treballar en 

diversos projectes tant a París com a d'altres 

llocs.  

 
 

Al 2011 aterra a Brussel·les, on resideix 

actualment i on va treballar com a assistent de 

producció abans de proposar-se dirigir el seu 

primer curtmetratge, "Malakim", al 2013. 

Seguint els passos de "Malakim", va realitzar 

els films "Adam & Everything" (2014) i "Nkosi 

Coiffure" (2015). El darrer ha sigut projectat a 

Tribeca, BFI i molts altres festivals de cinema i 

ha guanyat premis a Valladolid, Washington i 

Brussel·les, entre d'altres. 

 
Després, Frederike va dirigir el curtmetratge 

documental "Si-G", que ha estat projectat a 

festivals arreu del món. "Binti" és el primer 

llargmetratge de Frederike. 

 

 

FILMOGRAFIA 
 
BINTI (2019): 
Llargmetratge. Guionista i directora. 

VALIES VOL DROMEN (2017): 

Curtmetratge documental per a 4x7, CANVAS. 

Si-G (2017):  

Curtmetratge documental. Guionista i directora. 

Premi de la premsa del Brussels Short Film Festival, 

2018; Sel·lecció Oficial a l’Internationaal 

Kortfilmfestival, Leuven, 2018.   

OUTFIT VAN ME DADDY (2017): 

Vídeo musical per al grup Zwangere Guy. 

MIJN SUPERHELD (2017): 

2 episodis de la sèrie de Ketnet "Mijn Superheld". 

NKOSI COIFFURE (2015): 

Curtmetratge. Guionista i directora. Tribeca Film 

Festival, BFI London FF, Flickerfest, Montreal World 

film Festival, Guanyadora del premi Canal+, Brussels 

Film Festival. Guanyadora del premi "Punto de 

encuentro" al millor curtmetratge al Festival 

Internacional de Cine de Valladolid. Guanyadora del 

premi al millor curtmetratge al Washington DC 

International Film Festival. Guanyadora al New 

Renaissance Film Festival Amsterdam. Guanyadora al 

Festival Internacional de Cinema de São Tomé. 

ADAM & EVERYTHING (2014): 
 
Curtmetratge. Guionista i directora. Guanyadora de 

la competició de micropresentacions per a 

curtmetratges televisius al Festival internacional de 

curtmetratges de Leuven al 2013. 

MALAKIM (2013): 

Curtmetratge. Guionista i directora. Guanyadora del 

premi al millor curtmetratge al Festival Internacional 

de Cinema de Xangai. 
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PRESENTACIÓ DE LES PRODUCTORES 
BULLETPROOF CUPID va ser fundada al 2008 per la productora Katleen Goossens (EAVE 

2012) i productor de serveis Wim AH Goossens, després que tots dos exercissin com a 

autònoms a molts projectes audiovisuals durant més d'una dècada. L'empresa va 

començar com a proveïdora de serveis, però aviat es va orientar cap a la producció dels 

seus propis projectes. Un dels primers curtmetratges que van produir va ser Swimsuit46, 

que va guanyar el Premi del Jurat a la competició oficial del Festival de Cannes. Després 

van produir el llargmetratge Cloudboy (estrenat internacionalment al TIFF, sel·lecció 

oficial) i Binti i actualment estan desenvolupant els films Slopie (Vincent Bal), Life after 

Zoro (Raf  Reyntjens) i el curtmetratge Hearts of Stone, del director nominat a l'Oscar 

Tom Van Avermaet. Entre les seves co-produccions internacionals, s'hi troben els 

llargmetratges Storm (Phanta Vision, Països Baixos; Iris Productions, Luxemburg), 

Redbad (Farmhouse, Països Baixos) i Bloody Marie (Family Affair Films, Països Baixos). 

 
KWASSA FILMS Kwassa Films és una productora novella establerta a Brussel·les, 

especialitzada en ficció i cinema documental. La seva missió es portar projectes 

innovadors, creatius i accessibles al gran públic. També es proposa contribuir a 

l'emergència del talent jove belga als escenaris internacionals. Kwassa Films ha co-

produït projectes com Face B, de Leila Albayaty, o Jumbo, de Zoé Wittock, així com el 

film Binti de Frederike Migom (estrena al 2019). Actualment, desenvolupen la producció 

dels llargmetratges d’Eve Duchemn, Olivier Pairoux i Eusebio Larrea, Edith De Paule i 

Philippe Blasband... Els documentals produïts per Kwassa Films es diferencien pel seu 

enfocament educatiu i arriscat ("J'adore les Belges [I Love Belgians], ...), i per la seva 

ambició ("Les routes de l'esclavage" [Rutes de l’esclavatge], ...) El documental "En 

Bataille, portrait d'une directrice de prison" [En la lluita: retrat de la directora d'una 

presó] per Eve Duchemin va guanyar el premi Magritte al Millor Documental l'any 2017. 

 
FAMILY AFFAIR FILMS. Family Affair Films és una productora audiovisual establerta a 

Amsterdam, especialitzada en ficció contemporània de gran qualitat artística, amb un 

fort enfocament de cinema d'autor. Els seus treballs inclouen Light as Feathers 

(Toronto, 2018), Beyond Words (Toronto, 2017), History's Future (IFFER, 2016), Life 

According to Nino (Cinekid, 2014), i Code Blue (Quinzena de realitzadors de Cannes, 

2011). Bloody Marie s'estrena a principis de 2019. 
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PRODUCTORES I SÒCIES 

 
BINTI és una producció de BULLETPROOF CUPID, en coproducció amb KWASSA FILMS, 

KETNET i FAMILY AFFAIR FILMS. La realització d'aquest film ha rebut el suport del 

Flemish Audiovisual Fund (VAF), Telenet, del Centre du Cinema et de l'audiovisuel de la 

federation Wallonie-Bruxelles, així com de The Netherlands Film Production Incentive. 

BNP Paribas Fortis Film Finance ha invertit com a sòcia del Belgian Tax Shelter. 

 

SOBRE LEVELK 

 
LevelK gestiona les vendes internacionals i la distribució del film. S'especialitzen en la 

optimització dels drets que es reflecteixen en un enfocament innovador de distribució 

multiplataforma i internacional, que combina mitjans cinemàtics i tradicionals amb la 

distribució digital i el màrqueting. El seu objectiu és portar els films al mercat amb una 

estratègia individual, de manera que el film trobi el camí adequat per a arribar al seu 

públic. 

 
Establert a Copenhaguen, l’equip es defineix per la passió i per l’orientació a 

l'establiment de relacions de llarga durada i de col·laboració professional i transparent. 

LevelK és un agregador de continguts audiovisuals de preferència a tot el món. 
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CONTACTE 
 
 
 

 
 

DISTRIBUCIÓ 

 
   Pack Màgic 

93 216 00 04 
www.packmagic.cat 
 

 

PREMSA 

  
Good Movies Cominicació 
Teresa Pascual 
Anne Pasek 
info@goodmovies.cat 
636 539 258 

 

 

  

WEB I XARXES 

 
www.bintithefilm.com  
facebook.com/bintithefilm 
instagram.com/bintithefilm  
#bintithefilm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DETALLS TÈCNICS 

 
TÍTOL: BINTI  

FORMAT: DCP 2K 
DURADA: 90 minuts 

RELACIÓ D'ASPECTE: 2.39:1  
IDIOMES: NEERLANDÈS I FRANCÈS  

SUBTÍTOLS: NEERLANDÈS, FRANCÈS I ANGLÈS 
PAÍS D'ORIGEN: BÈLGICA I PAÏSOS BAIXOS 

http://www.packmagic.cat/
mailto:info@goodmovies.cat
http://www.bintithefilm.com/


20 

 


