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VOORWOORD

ARYA TARIVERDI
Festivaldirecteur/oprichter SCENECS

SCENECS biedt een podium aan 
nieuwe talenten, verrassende films 
en bijzondere verhalen. Actualiteiten, 
meningen en taboes komen op het 
witte doek tot leven. Verhalenvertellers 
presenteren hun visie op de wereld. De 
filmmaker ontwikkelt zich verder en de 
filmliefhebber verbreedt zijn blik. 

SCENECS bestaat intussen 12,5 jaar. Wij 
zijn er trots op debuterende filmmakers 
een podium te bieden en het publiek 
kennis te laten maken met nieuwe parels 
in de filmindustrie. In de afgelopen jaren 
hebben we ons verbreed. Met onze part-
ner Bibliotheek Hilversum organiseerden 
we maandelijks filmvertoningen; met het 
Mediapark werkten we samen aan een 
drivein bioscoop. Met onze partner Quin-
dici19 uit Italië, reikten we een SCENECS 
Award uit op het debutantenpodium in 
Rome. Zo gaat SCENECS de wereld rond, 
op zoek naar verborgen talenten. Onze 
programmeur heeft ook dit jaar met zijn 
team een selectie gemaakt van de meest 
getalenteerde films, met als resultaat een 
gevarieerd programma vol innovatieve 
films en interessante verhalen. Mijn 
respect en waardering gaan uit naar alle 
collega’s van het festival. Dankzij hun 
intense en passievolle bijdrage is dit 
evenement tot stand gekomen.

Ik wens u veel kijkplezier en hoop u 
tijdens het festival persoonlijk te ontmoe-
ten.

Arya Tariverdi
Festival Directeur SCENECS

ALBERT JAN VOS
Lid Raad van Toezicht SCENECS

In 2011 kreeg ik, als voormalig directeur 
van JT bioscopen voor het eerst te ma-
ken met SCENECS. Ik had de eer om het 
festival van 2011 te mogen openen met 
Festivaldirecteur Arya Tariverdi. JOY was 
de openingsfilms in een stampvolle zaal 
van het Grand Theater in Amersfoort. 

SCENECS laat een breed beeld zien van 
internationale speelfilms en documentai-
res van beginnende filmmakers. In 2011 
waren er 93 inzendingen. In 2018 zijn 
het er meer dan 800. Het geeft aan dat 
SCENECS niet alleen bij de filmmakers 
zelf een enorme plek heeft veroverd, 
maar ook bij het publiek, sponsoren en 
de gemeente Hilversum. Zij omarmden 
het festival in 2015 waardoor het kon 
doorgroeien. Een begrijpelijke keuze van 
Hilversum. SCENECS is hot, SCENECS is 
sexy en SCENECS is serieus bezig om het 
internationale filmpodium in Hilversum 
te verankeren. Op grote filmfestivals in 
de wereld is SCENECS geen onbekende 
meer. Er worden prijzen naar SCENECS 
vernoemd of films vertoond die prijzen 
hebben gewonnen bij SCENECS. Een 
enorm compliment aan het management-
team, onder leiding van Arya Tariverdi, 
maar nog meer aan de enorme hoeveel-
heid vrijwilligers die SCENECS onder-
steunen. Het was een bijzonder zwaar jaar 
voor de organisatoren mede vanwege de 
gedwongen verhuizing uit de oude City 
bioscoop naar de Honingstraat. Maar het 
is weer gelukt! Hilversum staat zeven 
dagen in de spotlights van film, filmbele-
ving, workshops, Q+A’s en de spetteren-
de finale in Studio 21. De parels van de 
filmindustrie zijn deze week te zien op de 
grote schermen van VUE Hilversum en 
het Filmtheater Hilversum. De toekomst 
van films is de komende zeven dagen te 
beleven tijdens SCENECS 2018. Ik wens u 
heel veel filmplezier!

Albert Jan Vos
Lid Raad van Toezicht SCENECS

WIMAR JAEGER

Wethouder Media en Cultuur

Deze week is de Mediastad ook de 
Filmstad van Nederland, met de komst 
van het SCENECS International Debut 
Film Festival. Een week lang wordt in 
Hilversum een prachtig programma 
gepresenteerd waarin een nieuwe 
generatie internationale filmmakers laat 
zien wat ze in huis heeft. Creatief talent 
dat een verhaal te vertellen heeft dat de 
moeite waard is. Doorzetters die niet 
stoppen voor ze een podium vinden. 

Dat past bij Hilversum: een stad van  
mediamakers waar verhalen gemaakt 
worden die de wereld over gaan. Online, 
via social media, door apps, op schermen 
in de stad en natuurlijk ook via film, radio 
en televisie. Het lijkt vanzelfsprekend dat 
content voor ons als consument 24 uur 
per dag beschikbaar is, maar er zit een 
spannende en innovatieve industrie ach-
ter. Die heeft voortdurend nieuw talent 
nodig en Hilversum investeert daarom in 
talentontwikkeling in de media. Door Me-
diaperspectives (www.mediaperspectives.
nl) dat bestaand en nieuw talent bijschoolt 
en opleidt voor de snelle veranderingen 
in de mediasector en door Live Hilver-
sum (www.livehilversum.nl) dat al dat 
talent constant op het podium zet, zodat 
iedereen kan zien hoe mooi het media vak 
is en blijft.
SCENECS en Hilversum willen het beste 
in elkaar naar boven halen: lef, innovatie, 
hard werken, plezier en exposure. U kunt 
mij deze week regelmatig op de locaties 
tegenkomen, of het nu Vue of het Filmthe-
ater of Bibliotheek Hilversum is. Ik laat me 
inspireren door een nieuwe generatie me-
diamakers, waarvan ik nu al weet dat ze de 
verhalen van de 21e eeuw gaan bepalen.

Wimar Jaeger
Wethouder Media en Cultuur
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Hilversum Mediastad
het podium voor talent
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DE JURYLEDEN

Jeroen Beker
Deze geboren 
Hilversummer is 
ruim twintig jaar 
filmproducent. In 
die tijd maakte hij 
ruim zestig films 
en series, waaron-

der Alles is Liefde, Zwartboek, De Pool-
se Bruid en Alleen Maar Nette Mensen. 
Beker heeft driemaal een Gouden Kalf 
gewonnen en is regelmatig genomi-
neerd geweest voor de Nederlandse 
filmprijs. Momenteel is Beker werkzaam 
als producent bij Submarine Film.
 

Farhad Vilkiji
Vilkiji is een 
Iraanse filmmaker 
en heeft in 2010 
de prijs voor beste 
Art Director in de 
wacht gesleept 
voor zijn bijdragen 

aan de film Farewell Baghdad. Zijn car-
rière bracht Vilkiji naar Nederland, waar 
hij inmiddels een indrukwekkende lijst 
van producties heeft opgebouwd: twee 
documentaires, zeven videoclips, twee 
films over dans en choreografie en een 
fictiefilm. Synchronized is zijn laatste, 
korte film die online te bekijken is.

Eric Goosens
Eric J.A. Goos-
sens is docent 
film, media en 
communicatie 
voor verschillen-
de hogescholen. 
Daarnaast is Eric 

oprichter van de Rhinemont Academy 
voor Audiovisuele Media, Storytelling 
en Creatieve Communicatie in Rot-
terdam en heeft hij eerder de Dutch 
Filmers Academy in Hilversum opgezet. 
Als afgestudeerd organisatie antropo-
loog heeft Eric een fascinatie voor (mas-
sa)communicatie, publieksbeïnvloeding 
en een grote passie voor film.

Bart Dokter
Bart Dokter 
regisseert al 
zo’n tien jaar 
korte films en 
commercials. 
Daarnaast werkt 
hij regelmatig als 

regieassistent; 2nd unit regisseur voor 
bioscoopfilms en TVseries. Ook organi-
seert en produceert hij sinds 2013 The 
48 Hour Film Project in Leeuwarden. 
Momenteel werkt hij aan zijn nieuwste 
korte film Aurora die zich afspeelt in 
IJsland met acteurs Maartje Remmers 
en Raymond Thiry.

DOCUMENTAIRE

Alma Oldert
Alma Oldert 
studeerde in 
1995 af aan de 
UVA als Film en 
tvwetenschapper 
en is sindsdien 
werkzaam als 

producent in de regionale en landelijke 
televisie. Zij heeft ruim tien jaar ervaring 
met het aankopen van documentaires 
voor RTV NH. Zij keek hierbij altijd uit 
naar de afstudeerfilms van de nieuwe 
lichting makers van de Nederlandse 
Filmacademie, omdat daar hele mooie 
documentaires tussen zaten. 

Maaike Broos
Maaike Broos is 
een onafhankelijke 
filmmaker en be-
drijfsantropoloog. 
In haar documen-
taires blijft ze zo 
dicht mogelijk bij 

de werkelijke ervaring van het gefilm-
de moment. Haar passie is om vanuit 
haar antropologische interesse films 
te maken die mensen spiegelt met hun 
eigen leefwereld of mensen confron-
teert met een voor hen nog onbekende 
wereld van mensen en organisaties. In 
november 2015 was Broos zelf deelne-
mer van het SCENECS filmfestival, waar 
haar documentaire Onomkeerbaar in 

première ging en de Publieksprijs heeft 
gewonnen. In Onomkeerbaar staat de 
worsteling om werk en leven weer op 
te pakken na het genezen van kanker 
centraal.

Mohammed 
Chaara
Mohammed 
Chaara is in Am-
sterdam geboren. 
Als zoon van Ma-
rokkaanse ouders 
heeft hij vanaf 

zijn geboorte zowel de Nederlandse als 
Marokkaanse nationaliteit. Veel van zijn 
films gaan dan ook over het samenspel 
tussen die twee culturen. Als regis-
seur en acteur is Chaara onder andere 
bekend van de films Hush Hush Baby 
en Schnitzel Paradijs. Chaara werkte als 
acteur en regisseur mee aan acht films 
en tien series. 

John Driedonks
H.G.J. (John) 
Driedonks is sinds 
2006 als docent 
verbonden aan 
de School voor 
Journalistiek, 
Hogeschool 

Utrecht. John ontwikkelde met collega 
Brian Maston de cursus “CampusDoc”. 
Deze zogeheten “minor” biedt twintig 
studenten de kans een documentaire 
te maken. Tijdens de twintig weken 
durende cursus verblijven de studenten 
twee weken in New York. Op de City 
University of New York CUNY krijgen 
zij colleges “storytelling”, belichting en 
inhoudelijke editing. De eindproducties 
zijn te zien tijdens het CampusDoc Film 
Festival. Driedonks was de afgelopen ja-
ren gastdocent in Beijing, Doha (Qatar), 
Madrid, Cork, New York, Grahamstown 
(Zuid Afrika) en Shanghai. John was tot 
2006 hoofdredacteur van RTV Utrecht. 
Hij begon zijn journalistieke loopbaan bij 
Radio Utrecht als verslaggever en werd 
later eindredacteur Nieuws en Sport 
bij Radio M Utrecht. Eerder werkte hij 
in Mexico en op Curaçao. Driedonks 
studeerde antropologie in Utrecht.

FICTIE

	

	

Enter Media
lokale nieuwsbladen

SP zegt vertrouwen op in college

Donderdag 
17 mei 2018 Verliezen is geen optie voor Rugby Club Hilversum. Zondag verwacht de ploeg de vierde landstitel op rij in de wacht te slepen. �27

HILVERSUM 
Concentratie 
in de aula van 
het Comenius 
College dins-
dagmiddag 
tijdens het 
eindexamen 
Engels voor 
havo-scholie-
ren. Ook in de 
Hilversumse 
scholen zijn 
deze week de 
eindexamens 
van start ge-
gaan. Vooraf 
kwam er wel 
een stevige 
waarschu-
wing: dit jaar 
zijn er strenge 
controles 
op mobiele 
telefoons en 
andere devi-
ces, zoals de 
smartwatch.

Concentratie: eindexamens voortgezet onderwijs begonnen

HILVERSUM Te vaak heeft het hui-dige college van burgemeester en wethouders naar de mening van de SP zich niet aan gemaakte afspraken gehouden. Dat is onbehoorlijk be-stuur. Daarom heeft de oppositiepar-tij woensdagavond het vertrouwen in het gemeentebestuur opgezegd.

De maat is vol, zo geeft fractievoorzitter Bianca Verweij aan. Gisteravond diende de SP een motie van wantrouwen in te-gen het hele college. De druppel om deze 

stap, die niet lichtzinnig is genomen, te nemen is het schenden van de afspraken rond de koopzondagen in het centrum. Zondag 6 mei was de laatste koopzon-dag die Stichting Centrum Hilversum mocht opnemen. Zij mocht alle acht-tien beschikbare koopzondagen direct in 2018 opnemen in afwachting van een nieuwe winkeltijdenverordening. Hier-over neemt de raad op woensdag 6 juni een besluit. Dat het college gedoogt dat de ondernemers in de tussenliggende tijd op zondag open mogen is tegen de 

afspraken in. “Het gaat ons niet om de koopzondagen zelf, maar wel over het proces.”
Volgens Verweij is het veel vaker ge-beurd dat het college gemaakte afspra-ken niet nakomt en deadlines niet haalt. Als voorbeelden noemt zij de marktgel-den en de Clemenskerk. De motie is te-vens een waarschuwing naar het nieuwe college. “Het gaat om de continuïteit van het stadsbestuur”, aldus Verweij.Tijdens de behandeling van de motie was deze krant al naar de drukker.

Foto: Bastiaan Miché

Gesprek met de 
nieuwe coalitie 
‘gemiste kans’
HILVERSUM De verschillende buurtverenigingen uit Hilver-sum-Oost waren maandagavond niet van de partij tijdens het zogenaamde ‘stadsgesprek’ waarin Hilversummers de vier onderhandelende partijen voor een nieuwe coalitie van advie-zen konden voorzien. “Ik dacht er wel aan om te komen, maar als ik dat had gedaan, was ik niet zo vriendelijk geweest”, ver-telt Patrick Weening van buurt-vereniging OSP.

De buurtverenigingen en de poli-tieke partijen die nu niet aan de onderhandeltafel zitten, hadden de vier partijen Hart voor Hilver-sum, D66, VVD en GroenLinks opgeroepen om tijdens die on-derhandelingen met de inwoners in gesprek te gaan. Het stads-gesprek van maandagavond in Heelo - waar tien inwoners hun visie/idee/voorstel presenteerden - was hiervan het resultaat. En dat leidde tot ophef. Immers, aldus Weening, er was nu geen sprake van een gesprek of dialoog. “Nee, mensen mogen vijf minuten pra-ten en moeten daarna hun mond houden. Bovendien, de mensen waarmee we wilden praten, wa-ren er niet.”

Namelijk, niet de onderhandelaars zelf - zoals Karin Walters van Hart voor Hilversum, Wimar Jaeger van D66 of Floris Voorink van de VVD - waren bij het stadsgesprek, maar de minder bekende politici. De grote namen hadden vanwege die onderhandelingen geen tijd. Weening spreekt daarom van een schijnvertoning. “Ze hebben tij-dens de campagnes allemaal hun mond vol van burgerparticipatie, maar nu zijn diezelfde sprekers stil. Dit was een gemiste kans.”

Fractievoorzitter Bianca Verweij van de SP was wel van de partij, net als Femke van Drooge van de PvdA. Maar, zegt Verweij, “dit was een karige variant van wat we wellicht voor ogen hadden. Maar het is iets. Grote vraag is nu na-tuurlijk hoe de onderhandelaars laten weten wat er met de input van vanavond is gebeurd.”

 �3

Eigen schuld...
Parkeeroverlast komt door bewoners. Hun gedrag moet anders, aldus bewonersvereni-ging Geuzenbuurt.

 � 11
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Ook in deze krant
het gemeentenieuws van

All-in menu’s
	Voor 12 uur besteld, 
 morgen in huis!
	GRATIS bezorgd in NL & BE!
	We nemen de afwas mee!
	Altijd vers en koel geleverd!

barbecue.nl

KIJK OP barbecue.nl Of bel 077 467 72 00

€12,10p.p.

De HilverZorg Krant
Verderop in deze krant:

Met interessante artikelen over o.a. Ontmoeten, Dagzorg,  nieuwe technologieën en daguitjes

Extra
bijlage

 speciaal voor ouderen in de regio
Vraag naar onze mogelijkheden en laat u vrijblijvend informeren!
Enter Media: (035) 694 52 08

Vind je nieuwe 
collega vandaag nog! 

Via onze krant. Want 81% van de mensen leest het lokale 
huis-aan-huisblad!

 
Snel en zorgeloos:
-  Opmaak snel en vakkundig-  Op maat
-  Persoonlijk contact
-   Zeer voordelige doorplaatsingstarieven naar onze goed gelezen websites.-   Groot lokaal en regionaal bereik, aantrekkelijke doorplaatsing mogelijk in aangrenzende regio’s.

Welkom in Weesp.nl | 2017    
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Op het kruispunt van aantrekkelijke Lange Afstand Wandelpaden en mooie fietsroutes door het Naardermeer of het plassengebied bevindt zich de luxe Bed & Breakfast and ConferenceroomBoeren-stede De Overhorn. In dit rijks-monument aan de rand  van Weesp met rivier De Vecht als overbuurman en het Naardermeer in de achtertuin, is het heerlijk verblijven. 

Hartelijk welkom
Boerenhofstede De Overhorn is een van de eerste B&B’s in Weesp. Hier vind je rust, luxe, gastvrijheid en landelijkheid. De B&B beschikt over volledig ingerichte apparte-menten en luxe kamers.

Op deze idyllische locatie betekent gastvrijheid nog dat het je als gast aan niets ontbreekt. Een plek waar aan de gemeenschappelijke ontbijttafel de meest leuke verhalen worden verteld. Tijdens het ontbijt worden gasten verwend met biologische producten: eieren van eigen kippen, appelsap van appels uit eigen boomgaard, eigengemaakte jam, en kaas van biologische kaasboerderij De Groene Griffioen. Verbaas je niet als je op de ruim één hectare grond  loslopende schapen, paarden of  kippen ziet. Een plek om ver-liefd op te worden.

Sloepje
Met de sloep onderweg en toe aan een heerlijk bed? Op korte loopafstand van Boerenhofstede De Overhorn bevinden zich twee sloepensteigers, waar bootjes 

rustig mogen overnachten. Voor wie op de fiets de mooie omgeving wil ontdekken staat een huurfiets klaar. Met de ligging nabij de N236 is het Gooi, de Johan Cruijff Arena en Ziggodome op steenworpaf-stand en met de trein sta je in 17 minuten in hartje Amsterdam.  

Vergaderen in de natuurNatuur inspireert en een andere omgeving laat bedrijven out of the box denken. Boerenhofstede De Overhorn beschikt over een grote Conferenceroom tot 25 personen en een kleinere tot 8 personen, die voor zakelijke doeleinden zijn te reserveren. Elk vergaderarrangement gaat 

gepaard met een uitgebreid, huisgemaakt lunchbuffet en vanzelfsprekend zijn beide vergaderruimten voorzien van WiFi, beamer en een scherm. Een unieke en inspirerende plek zo dicht bij de natuur.

Rust, luxe, landelijk en  gastvrijheid

Boerenhofstede de Overhorn’s-Gravelandseweg 50-51   1381 HK Weesp

60287.indd   10
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Zomergids van het  
WeesperNieuws 2017

 Uitgave Enter Media, bijlage WeesperNieuws, losse nummers € 3,7558989.indd   1
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33e Goois Jazz Festival, Zaterdag 19 maart Spant!

WWW.STOA.NL       tel. 020 689 02 21

Begeleiding OndernemingsplanAanvraag Krediet
Korte Cursussen

 ook voorUWV WW - WIA ZW

BRINKLAAN 5, 1404 EP BUSSUM035-6951433, paul@kuitdesign.nl

Grafisch ontwerp met veel plezier!

A new beginning
VolVo XC90made by sweden

vanaf 15% bijtellingBuitenweg Officeel Dealer Volvo Cars | Baarn | Naarden | Hilversum | www.buitenweg.nl.nl

grammofoonnaalden -  pick-up elementen  platenspelers -  hoofdtelefoons - accessoires voor onderhoud van vinyl

www.tonar.eu

Geniet van de details in de muziek van uw favoriete artiest en beleef de concertzaal in uw woonkamer.

www.teamvervoort.nl      023-542 21 24

Kapsalon Anne

Kapsalon Anne

Landstraat 121401 EN Bussum035-6918225

Geopend van 9:00 tot 17:30 uurZaterdag van 8:30 tot 16:00 uur
Dinsdag, Woensdag, Zondag gesloten

Amersfoort • Amstelveen • Heemstede • Hilversum • Naarden • Noordwijk 

Van Poelgeest

2018 A0 GJF 84x118cm_8.indd   1

25-01-18   10:55

NOTARISKANTOOR GOOSSENSBegin maart is in Bussum Notariskantoor Goossens officieel van start gegaan. Het nieuwe full-service notaris kantoor is opgericht door Inez Goossens. Zij en haar team, bestaande uit louter vrouwen, hebben meer dan 20 jaar ervaring in ondernemingsrecht, onroerend goed en personen- en familierecht. 

Notariskantoor Goossens kenmerkt zich door een praktische, voortvaren-de aanpak en begrip voor de (nieuwe) business en commerciële aspecten met de ‘vrouwelijke touch’. De toegevoegde waarde van het notaris- kantoor zit in haar betrokkenheid bij de cliënt en het vermogen juridische kennis te kunnen vertalen naar een praktische oplossing toegesneden op  de specifieke situatie van u als cliënt.   
Inez Goossens: “Wij zijn allemaal gewend te werken met hetzelfde  arbeidsethos als de grote kantoren op de Zuidas maar zijn door onze ligging in het Gooi makkelijker bereikbaar. Veel (internationale)  bedrijven weten ons dan ook te vinden, net als particuliere cliënten die voor kwaliteit en service kiezen.”

Notariskantoor GoossensBrediusweg 20  |  T (035) 303 71 67 info@notarisgoossens.nl  |  notarisgoossens.nl

Team Goossens: (op de foto van links naar rechts) José, Denise, Inez en Karin

GOOISDRUKWERK.NL, HOOGSTE KWALITEIT TEGEN LAAGSTE PRIJS
Flyers, visitekaartjes, roll-up banners, foto’s op canvasdoek. Je regelt het goed, snel én goedkoop op www.gooisdrukwerk.nl

GooisDrukwerk.nl is de handige online druk-kerij van Enter Media, ideaal voor grote en kleine bedrijven én particulieren. U vindt er bijna alles op het gebied van print- en druk-werk. Van briefpapier tot brochure en van vlaggen tot stempels. Allemaal van uitsteken-de kwaliteit en voor uiterst scherpe tarieven. Kijk gerust eens rond in onze uitgebreide drukkerij op www.gooisdrukwerk.nl. U zult verrast zijn van het aanbod. Keuze gemaakt? Dan is bestellen heel simpel. Met slechts vier klikken is alles geregeld.Onze prijzen behoren tot de laagste van Euro-pa. Hoe dat kan? Slim orders van diverse klanten combineren op grote vellen, en dan drukken. Op de beste machines, met de beste mensen en met hoge snelheid. Dankzij slimme automatisering en procesoptimalisatie kunnen wij onze lage prijzen garanderen. 

www.gooisdrukwerk.nl
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  VOORJAAR 2017 • BussumsNieuws/ NaarderNieuws •

EXCLUSIEVE VLOEREN IN TREK BIJ HOLLAND PARKET
Van onze redactie – Tevreden kijkt Wijnand van Beek terug op de uitbreiding van  zijn parketlijn Holland Landhuisdelen. De unieke lijn met exclusieve designs, hand-picked door Holland Parket en speciaal voor hen geproduceerd, valt erg in de smaak. De heer Van Beek onderschrijft het succes aan de toegenomen vraag naar vakmanschap, kwaliteit en zekerheid bij de aanschaf van een houten vloer.Hij legt uit: “De consument oriënteert zich nog steeds voornamelijk op internet.  Gelukkig zijn wij goed vindbaar en krijgen wij erg veel aanvragen binnen voor prijzen en voorradigheid van type vloeren. Uiteraard verschaffen wij deze infor-matie graag, maar wij hameren er al jaren op dat de aanschaf van een vloer iets is waar je een specialist bij wil raadplegen. Een winkelbezoek of een vrijblijvende afspraak bij de klant thuis is daarbij sterk aan te raden.U kunt bij Holland Parket tevens terecht voor raamdecoratie. Ook hier biedt Holland Parket diverse betaalbare mogelijkheden.

Holland Parket  De Clinge 3  |  1401 EV Bussum  |  035 692 1267Showroom is donderdag t/m zaterdag geopend.

MAATWERK DOOR DE LEVENSFASEMAKELAARNAARDEN – Bart de Jong is makelaar in Naarden en gespecialiseerd in de  begeleiding van mensen in de derde levensfase waarin belangrijke stappen ge-zet worden voor wonen in de toekomst. “Bewust omzeil ik de term ‘ouderen’ of ‘senioren’ want deze termen doen geen recht aan de mensen om wie het gaat.”Mensen in hun derde levensfase wonen vaak al jarenlang in een huis dat grote emotionele waarde voor hen heeft, los van de financiële waarde die in de woning besloten zit. Daarnaast gaat de gezondheidssituatie een rol spelen bij het woon-genot, en zijn er ook toekomstige financiële vooruitzichten om rekening mee te houden. Speciaal voor die mensen is Bart de Jong de partner om een eventuele volgende stap op de woningmarkt te begeleiden. 

Vanuit zijn achtergrond als deskundige in Verandermanagement begeleidt Bart de Jong zowel mensen die willen verhuizen als kinderen van ouders die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het complexe proces van afstemming van wensen en mogelijkheden vraagt veel tijd, begeleiding en aandacht van een makelaar.  Bart de Jong: “Ik bied deze aandacht en neem alle tijd om de besluitvorming  professioneel te begeleiden. Maatwerk is bij mij de standaard.”

Bel Bart de Jong voor een afspraak voor een verblijvend kennismakingsgesprek: telefoonnummer 035 – 6214274. Of bekijk het filmpje op www.bartdejongmakelaardij.nl

MODE         
WONEN 
BIJOUTERIE
BEAUTY         
LIFESTYLE
GEZONDHEID
          

Bijlage van  het BussumsNieuws en NaarderNieuws | voorjaar 2017

Wilt u ook adverteren in één van onze specials?

Wilt u informatie over het plaatsen van een advertentie in één van onze specials? Bel dan Enter Media: (035) 694 52 08 of mail naar verkoop@entermedia.nl

Proef zit erop; winkels toch open

Woensdag 

9 mei 2018
Voetbal is de basis en van daaruit zet Stichting 

MZS zich in voor het goede doel. Momenteel is 

dat de ouderenzorg in Hilversum.
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HILVERSUM 

In groten 

getale stond 

het publiek, 

jong en oud, 

zondagmid-

dag langs de 

weg. De grote 

stoet leger-

auto’s met 

daarin enkele 

oorlogsvete-

ranen kregen 

applaus en 

high fives op 

de Gijsbrecht 

van Amstel-

straat. Het 

Gooi Bevrijd, 

de jaarlijkse 

herbeleving 

van de be-

vrijding, kon 

weer rekenen 

op een warm 

onthaal.
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Opnieuw warm onthaal voor de bevrijders

HILVERSUM Hoewel de achttien koop-

zondagen van het centrum erop zit-

ten, wil dat niet zeggen dat de winkels 

de komende vier zondagen niet open 

zijn. Ondernemers mogen in afwach-

ting van het raadsbesluit gewoon de 

deuren opengooien. Volgens de ge-

meente is daar niets ongebruikelijks 

aan.

Centrummanager Kjeld Vosjan meldt 

aan deze krant dat de Stichting Centrum 

Hilversum niet gaat communiceren dat 

de winkels dicht zijn de komende zon-

dagen. Sterker nog: de meeste onderne-

mers zullen hun deuren vast openen. 

Dat is opmerkelijk gezien de afspraken 

die er met de gemeente zijn gemaakt. 

De stichting heeft toestemming gekre-

gen van het college van burgemeester en 

wethouders om alle beschikbare koop-

zondagen in één klap op te nemen in 

2018, in de hoop dat de raad daarna het 

aantal koopzondagen vrij wil geven.

Dat voorstel komt 6 juni in de raad. Een 

meerderheid van de politieke partijen 

is hier voor. Ondernemers moeten zelf 

bepalen of ze dan hun toko open wil-

len doen. Dat de komende vier zonda-

gen de winkeliers gewoon open mogen 

zijn, is niet nieuw. Wethouder Wimar 

Jaeger zegt die verbazing totaal niet te 

begrijpen. Al vier jaar lang gedoogt de 

gemeente zondagopenstelling. Als voor-

beelden daarvan noemt hij de bouw- en 

supermarkten en de bakker op de Gijs-

brecht van Amstelstraat.

 �5

Foto: Bastiaan Miché

‘Ramadan heeft 

ook dit jaar onze 

aandacht’
HILVERSUM Om overlast voor te 

zijn tijdens de ramadan heeft de 

gemeente opnieuw maatregelen 

genomen. Met diverse partijen 

zoals bewoners, moskeeën, poli-

tie en welzijnsinstanties zijn ge-

sprekken gevoerd en jongeren-

centrum De Mix gaat ‘s avonds 

open.

Dinsdag 15 mei begint de rama-

dan, de maand van bezinning 

voor moslims. De laatste jaren was 

er vooral in Oost sprake van jon-

gerenoverlast tijdens deze maand. 

“Ook dit jaar heeft het onze aan-

dacht”, aldus de gemeente, die 

voor dezelfde aanpak kiest als vo-

rig jaar, met onder meer de inzet 

van jeugdboa’s en het organiseren 

van een zaalvoetbaltoernooi.

Geluidsscherm

Bewoners van de West-Indische 

buurt lijken weer terug bij af 

voor wat betreft hun wens van 

een geluidswal langs de A27.
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media

Ook video, audio, dia & foto.

!
barbecue.nl

KIJK OP barbecue.nl 

Of bel 077 467 72 00

Moederdag Tip!
	Voor 12 uur besteld, 

 morgen in huis!

	GRATIS bezorgd in NL & BE!

	We nemen de afwas mee!

	Altijd vers en koel geleverd!

€12,10
p.p.

Ook in deze krant

het gemeentenieuws van

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN 

SERRE - TUINKAMERS

RUIME DAKKAPELLEN

Elst (U) // Loosdrecht // Zeist

(0318) 47 21 14 // ESSEVELD.NL

Kromme Rade 6,
Kortenhoef
kwekerijomejoop.nl

Koningsdag open
Kruiden & vaste planten 

Hemelvaartsdag 

Open

SPRONGS VERF
ALLEEN DEZE WEEK

25% KORTING OP

SIKKENS BUITENLAKKEN

BOSDRIFT 46 - HILVERSUM

Korting op Sikkens buitenlak mei 2018.indd   1

8-5-2018   10:58:20Lees meer op pagina 20

Onze krant is elke week 
spannend! 

Gooi en Eembode 
de krant van Hilversum

+ 
elke dag het laatste nieuws online
www.gooieneembode.nl

Een uitgave van Enter Media 
mediapartner van 
SCENECS Film Festival

www.entermedia.nl
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Een bekende en veel gehoorde naam in de filmindustrie 
is Ron Sterk. De voorzitter van het Abraham Tuschinski 
Fonds, CEO van Vue bioscopen en jarenlange partner van 
SCENECS vertelt over zijn passie voor film, de bioscoop en 
het belang van debutanten in de filmwereld. 

“Mijn passie voor film is ooit ontstaan in een klein filmhuis in 
Enkhuizen. In deze tijd waren films nog niet digitaal en draai-
de ze nog op een filmrol. Er ratelde een projector in de zaal 
en de spoelen moesten nog gewisseld worden. In dit filmhuis 
zag ik mijn eerste films; films waarvan ik nu de titels niet meer 
zou weten. Hier ontstond mijn passie en in de loop van de 
jaren is dit alleen maar verder gegroeid. Het kijken van een 
film, een verhaal van twee uur waarbij je even helemaal weg 
bent, is een avontuur dat je beleeft met meerdere mensen 
tegelijkertijd. De bioscoop, een zaal vol met mensen, geeft 
een ander gevoel en een andere dimensie dan als je een film 
alleen thuis op de bank bekijkt. Deze passie heeft zich alleen 
maar verder ontwikkeld: In 1991 ben ik voor het eerst in een 
bioscoop op de Haarlemmerdijk in Amsterdam gaan werken. 
Daarvoor heb ik een aantal jaar als filmproducer gewerkt. 
Ondertussen ben ik al een kleine 30 jaar beroepsmatig met 
film bezig, terwijl ik van huis uit eigenlijk leraar geschiedenis 
ben. 

Ik vind het belangrijk dat medewerkers van de bioscoop ook 
bij het produceren van de films betrokken zijn en dat zij hun 
kennis vanuit de markt kunnen delen. We moeten namelijk 
oppassen dat we niet afhankelijk worden van alle films die 
in Hollywood voor ons gemaakt worden, maar dat we ook 
lokaal blijven produceren. Ik ben dan ook voorzitter van het 
Abraham Tuschinski fonds. Het fonds helpt specifiek met het 
produceren van Nederlandse films. Voornamelijk de grote ti-
tels, denk bijvoorbeeld aan films als “Bankier van het verzet”.  
Zulke films proberen wij te ondersteunen met dit fonds.
Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat jonge mensen 
kansen blijven krijgen. Het is van belang dat er steeds meer 
nieuwe debutanten komen. Zodat we over 30 jaar ook nog 
de bioscoop kunnen vullen met mooie films. Wij als bioscoop-
bedrijf draaien voornamelijk hele grote films. Grote Holly-
wood blockbusters en prachtige Nederlandse films. Maar 
al deze films zijn tot stand gekomen door mensen die ooit 
gedebuteerd zijn. Daarom is het belangrijk om deze jonge 
debutanten een podium te geven, zodat ook deze films het 
podium krijgen dat ze verdienen. Films die met zoveel passie 
en energie gemaakt zijn, verdienen het om op het grote doek 

vertoond te worden, dat geeft een extra waarde aan de film. 
In de bioscoop kan je pas echt het gevoel van de film meema-
ken. Dat gevoel is niet te vergelijken met het bekijken van een 
film op je laptop of telefoon schermpje. 

Ik kijk dan ook uit naar een hele mooie nieuwe ronde van het 
SCENECS International Debut Film Festival.”

In gesprek met  
RON STERK

INTERVIEW

Tekst: Deborah Nies

Lichtmacht, 
waar de inhoud belicht wordt!

facilitair 
verhuurbedrijf 
van lichthardware 
en crew met 
de focus op:

> Kwaliteit
> creativiteit
> Kennis
> passie
> service

voor de 
professional... 
specialist
in het 
verhuren van:

> licht 
> vakmensen
> Grips
> rigging
> studioruimte

advies en uitvoerinG 
voor producenten, 
reGisseurs, omroepen, 
d.o.p en particulieren bij o.a.
> televisie
> film 
> commercials, bedrijfsfilms
> installaties binnen en buiten
> events, beurzen
> theater

nieuwe havenweg 75a, 1216 bn hilversum
telefoon: 0294 - 255 711 e-mail: info@lichtmacht.nl

www.Lichtmacht.nL
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Rob op de Beek heeft Datavideo, een fabrikant van video 
apparatuur, mede doen uitgroeien tot een bedrijf van 
wereldformaat. Als bijna 66 jarige is Rob nog steeds actief 
voor Datavideo. Nu meer achter de schermen. Datavideo 
levert video apparatuur aan bedrijven, omroepen en de in-
dustrie in een concurrerend prijssegment. Van beeldmixers, 
camera’s, streaming tot encoders en decoders. Datavideo 
is een van de grootste sponsors van het eerste uur van 
SCENECS. Al 12,5 jaar lang.

Wat bracht je bij Datavideo?
Zo’n 22 jaar geleden liep ik Jack Lin uit Taiwan tegen het lijf. 
Hij had acht jaar daarvoor Datavideo opgericht. Hij is de Pre-
sident. Zakelijk was de klik goed en we gingen samenwerken. 
Ik werd bij Datavideo verantwoordelijk voor het gebied van 
de Noord Kaap tot Kaapstad en van IJsland tot Vladivostok. 
Intussen is Datavideo uitgegroeid tot een bedrijf met 300 
medewerkers, actief in 92 landen. 

Reis je veel?
Ja, ik moet veel reizen voor mijn werk, maar daar houd ik van. 
Afgelopen 2de Pinksterdag vloog ik met mijn zakenpartner 
Johan Lieffers naar Taiwan, daar hadden we drie dagen lang 
vergaderingen. Vrijdagnacht vlogen we terug en de volgende 
morgen zat ik om half negen weer aan het ontbijt met mijn 
vrouw. 

Hoe maak je van een klein bedrijf een groot bedrijf?
Dat doe je door goede mensen om je heen te verzamelen. Je 
kan zelf nog zo hard werken, maar daarmee red je het niet. 
Je moet de juiste mensen aan je weten te verbinden die jouw 
verhaal oppakken, uitdragen en verder helpen uitbouwen. 
Dat kun je echt niet alleen.

Heb je iets met film?
Eerlijk gezegd niet, mijn vrouw wel. Ik zie alleen op reis films 
in vliegtuigen. Dan kijk ik graag naar James Bondachtige 
films. Thuis heb ik er nooit de rust voor. Korte documentaires 
kan ik wel waarderen.

Wat zijn je plannen voor na je pensioen?
Ik blijf actief in de Board of Directors van Datavideo voor 
de VS, Singapore, Taiwan en India. Meer strategisch op de 
achtergrond, niet meer operationeel. Ik kan goed loslaten. Als 
ik de deur van kantoor uitloop, ben ik mijn werk kwijt en denk 
ik aan heel andere dingen. We hebben een vakantiehuisje op 

een eiland in Loosdrecht, met een zeilboot. Daar zijn we veel 
met de kinderen, kleinkinderen, vrienden en familie. En we 
reizen veel. We komen tijd tekort. Postzegels verzamelen zit 
er bij mij echt niet in!

Je bent actief voor een school in Kenia
Ja. Ik ben gestopt met alle andere vormen van liefdadigheid. 
Mijn vrouw en ik stoppen nu alles in de opbouw van een 
school in de sloppenwijk Kibera in Nairobi, Kenia. Dat is 
een concreet doel waar we de resultaten van zien en zeker 
weten dat er niet van alles aan allerlei strijkstokken blijft 
hangen. We hebben een eenvoudig schooltje laten bouwen, 
waar inmiddels 50 kinderen heen gaan die daar ’s morgens 
en ’s middags een maaltijd krijgen. Met een lege maag, kun 
je immers niet leren. Het is geweldig voor de kinderen. Als je 
door de sloppenwijken loopt, vallen de schellen van je ogen 
en besef je hoe rijk en goed wij het hier hebben. 

Is er nog iets dat je jonge filmmakers wilt meegeven?
Altijd blijven doorzetten! Je passie volgen en in jezelf gelo-
ven. Dan straal je positieve energie uit. Of je nu filmmaker 
bent of een bedrijf opbouwt, het komt eigenlijk op hetzelfde 
neer. Wij hadden in het begin een bedrijfje overgenomen dat 
failliet was. We zijn er toch aan blijven trekken, hoewel we 
telkens werden teruggeworpen en tegenwerking van banken 
kregen. Een idee, een product, een film is niet meteen van 
goede kwaliteit. Je moet ervoor knokken om iets goeds te 
maken. Ik denk dat een film niet de beste is, als het allemaal in 
één keer goed gaat

In gesprek met  
ROB OP DE BEEK
DATAVIDEO

INTERVIEW

Tekst: Jeannette van Enst

Academy for Audiovisual Arts, Storytelling and Creative Communication

Shape 
your future 
in film and

storytelling
www.rhinemont.academy

Rhinemont Academy
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SCENECS 2018

KAARTVERKOOP

LOCATIES

2  

4  

3  

1

1 Vue Hilversum
Langgewenst 20
1211 BB Hilversum

2 Filmtheater Hilversum
Herenplein 5
1211 DR  Hilversum

3 Studio 21
Joop van den Endeplein 7
1217 WJ  Hilversum

4 Bibliotheek Hilversum
’sGravelandseweg 55
1217 EH Hilversum

U kunt uw kaarten voor de festivalweek en/of het Grand Gala 
Award Event kopen via onze website www.SCENECS.com. 

BEZOEKERSPAS

PASSE-PARTOUT
Deze pas geeft toegang tot alle 

SCENECS filmvertoningen

T H E  L AT E S T

TELESCOPING CARBON FIBER CAMERA CRANE. 

FOR VIRTUAL AND REALITY

w w w.egr ipment .com

EGR-16-0113 Staande advertenties 132x216mm.indd   4 28-01-16   14:50

            
HLIVERSUM

FILM
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GET RIEL 
De 82-jarige Elsa Perez groeide op in 
Kaapstad, Zuid- Afrika. Vanwege haar 
huidskleur was ze niet in staat om zich te 
ontwikkelen tot de danser, geograaf en 
leraar die ze zo graag wilde zijn. Nadat ze 
opnieuw settelde in het Verenigd Ko-
ninkrijk was ze eindelijk in staat om haar 
dromen waar te maken. 

THE SIMPLE DAY
Met de documentaire “The simple day” 
maakte de Russische fi lmmaker Maria Khri-
stoforova haar debuut in 2017. Deze korte 
fi lm laat een dag in het eenvoudige leven 
van een riksjabestuurder in Deli, India zien. 

THE ISLAND
Aan de strakke grens tussen Oost- en 
West Jeruzalem ligt het St. Louis French 
Hospital, een hospice voor terminal zieke 
patiënten. Twee jaar lang werden de pa-
tiënten en zorgverleners gevolgd, elk met 
zijn eigen verhaal. Een documentaire vol 
humor, verdriet en een glimp van het leven 
tussen de ziekenhuismuren.

HOW TO BE A SAINT
De hardwerkende taxichauffeur Marcel 
transformeert een keer per jaar in zijn 
alter ego: Sinterklaas. Terwijl hij cadeautjes 
en vreugde brengt in het leven van vele 
kinderen vervagen de grenzen tussen zijn 
eigen persoonlijkheid en die van Sinter-
klaas steeds meer. Zal hij het perfecte 
sprookje kunnen neerzetten?

ARCHER
Na een ongeluk dat haar invalide maakte 
werd de voormalig taekwondo-kampioen, 
Zahra Nematit, wereldkampioen boog-
schieten. Hiermee was zij de eerste Iraanse 
vrouw die een gouden medaille won op de 
Olympische en de Paralympische spelen. 
Over de hele wereld gezien als een rolmo-
del voor zowel vrouwen als atleten.

MADEMOISELLE JENNY
Een veel gehoord feit is dat geluk van jezelf 
afhangt. Deze fi lm gaat over, geluk waar 
geen leeftijdsgrens aanzit. Een 102-jarige 
vrouw die zich nog steeds jong voelt laat 
zien dat er geen onoplosbare problemen 
zijn. “Alles wat we nodig hebben zit in ons, 
we zouden niet moeten blijven zoeken naar 
oplossingen van buitenaf”.

A JOURNEY IN SEARCH OF ABUL 
ARABI
Abu El Araby is een mythisch personage 
in de Egyptische cultuur. Bekend om zijn 
superkrachten en prestaties wordt hij in 
Port Said gezien als een superheld. Bij de 
bevolking van deze Egyptische havenstad 
begint de zoektocht naar antwoorden. 
Heeft Abu El Araby echt bestaan? 

HAPPINESS IS A CHICKEN
De meeste Italiaanse families volgen 
hetzelfde patroon. Werkdagen worden 
gevolgd door vermoeide gesprekken over 
huur, rekeningen en het “overleven” van de 
volgende dag. Maar wat gebeurt er als je 
beseft dat je begint te verdrinken in deze 
levensstijl? Valt deze manier van leven af te 
leren? 

HALF YARD 
Deze documentaire volgt het dagelijks le-
ven van zeven vissers afkomstig uit Egypte. 
Op het eiland Lesbos werken en leven zij 
op een vissersboot, net zoals duizenden 
Griekse landgenoten.  Op de traditionele 
vissersboot, ver weg van hun familie, wordt 
een glimp gegeven van het voor hun onbe-
kende leven in de visserij. 

Get Riel
Will Barnard, Moira Rowan
6 min
Music and dance
United Kingdom 
AL

The simple day
Maria Khristoforova
22 min
Entrepreneurship
Rusland
AL

The Island
Adam Weingrod
59 min
The condition of life
Israël
AL

Sinterklaar Bestaat
Eva Nijsten
26 min
The experience of life
Nederland
AL

Archer
Meysam Babaei
7 min
The condition of life
Iran
AL

Mademoiselle Jennie
Irina Kopieva
12 min
Music and dance
Rusland 
AL

A Journey in Search of Abul Arabi
Akram Elbezawy
12 min
Happiness is a chicken
Egypte 
AL

Storie di famiglie che cambiano il mondo 
Lucio Basadonne, Anna Pollio
72 min
Happiness is a chicken
Italië
AL

Half Yard
Panayiotis Vekris
15 min 
Documentaries at sea
Griekenland 
AL
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HEART SISTERS
Heart Sisters vertelt het verhaal van 
feministen over de hele wereld die in een 
door mannen gedomineerde wereld leven. 
Deze vrouwen afkomstig uit Afrika, Europa 
en het Midden-Oosten delen ondanks hun 
verschillende achtergronden en ervaringen 
zoveel gedachtes en gevoelens met elkaar. 

DEMPSEY THE DIABETIC 
SUPERHERO
De korte fi lm “Dempsey the Diabetic Su-
perhero” van Kendall Goldberg vertelt het 
verhaal van Dempsey Foxon. Deze pittige 
tienjarige competitieve turner weigert haar 
dromen en ambities te laten beïnvloeden 
door haar Type 1-diabetes.

KIDS USED TO SING
Kids Used to Sing is een protest tegen de 
verminking van muziek en kunst. Daarnaast 
is het ook oproep om te blijven hopen, vech-
ten en ervoor te zorgen dat niemand de 
muziek verder kan afpakken. Verschillende 
muzikanten, die van dag tot dag van de 
muziek proberen te leven, tonen hun visie 
op de muziekindustrie.

COALESCE: A CITY COMPOSED
In Phoenix, Arizona, zoeken een kunste-
naar en een muzikant naar inspiratie in 
steegjes, kruispunten, hoogspanningslijnen 
en de elektriciteitspalen. Een portret van 
de samenwerking tussen schilder Megan 
Jones en componist Jordan Ignacio. Geuit 
in animaties die de schilderkunst en de 
muziek tot leven brengen.

OUR LITTLE TOWN OF BATORY
De gepensioneerde bemanningsleden van 
een Pools Trans-Atlantisch schip, de TSS 
Stefan Batory, varen voor de laatste keer 
samen om oude tijden te herbeleven. Ze 
spelen de rollen en pakken de gewoontes 
weer op die altijd aanwezig waren tijdens 
de vroegere reizen op het legendarische 
schip.

NEXT LEVEL
Kaj van Staalduinen (25), in de gamewereld 
beter bekend als kajsk1ng, is een professi-
onele gamer. Hoewel Kaj 40 uur per week 
besteedt aan trainingen, is hij allesbehalve 
het stereotype gamer. Wanneer de kans 
om gescout te worden en internationaal 
te gaan steeds groter wordt, zal Kaj een 
belangrijke keuze moeten maken.

THE TIME OF THE BEES 
Twee jonge imkers leven in een duurzame 
gemeenschap. Zij kiezen voor een ande-
re benadering, zonder chemicaliën. Hun 
ontdekking zorgt ervoor dat veel andere 
imkers in Italië hetzelfde gaan doen. Maar 
het enthousiasme neemt af na de dood 
van hun bijen. Vanaf dat moment zal hun 
vriendschap nooit meer hetzelfde zijn.

BREAKING BORDER
Breaking Borders vertelt het verhaal van 
homovluchteling Ibrahim die zijn leven 
volledig omgooit als hij erachter komt dat 
er ook in Europa gedicrimineerd wordt. Hij 
besluit hen te helpen en de stem te worden 
van de lesbische, homoseksuele, biseksuele, 
transgender, intersekse en queer (LHBTIQ) 
vluchtelingen.

Heart Sisters 
Kajsa Olsson
20 min
Women: strength from within
Zweden 
AL

Dempsey the Diabetic Superhero
Kendall Goldberg
14 min
The condition of life
Verenigde Staten
AL

Kids Used to Sing
Alex Fisherman
93 min
Music and dance
Verenigde Staten
AL

Coalesce: A City Composed
Joshua Provost
70 min
Coalesce: A City Composed
Verenigde Staten
AL

Takie małe miasteczko Batory
Anna Dejczer
72 min
Documentaries at sea
Polen
AL

Next Level
Fatima Verhulst, Job van Ginkel
23 min
Wheels of change
Nederland
AL

Curious Kaleo
Judie Muhrez, Shana Kheradyar, Dylan 
12 min
The condition of life
Verenigde Staten
AL

The time of the bees 
Rossella Anitori, Darel Di Gregorio
68 min
Entrepreneurship
Italië
AL

Breaking Borders
Fatima Warsame, Barbara Vollebregt
18 min
LGBT
Nederland
AL
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CURIOUS KALEO
In Curios Kaleo moet de vijftienjarige Kaleo, ook 
wel The Boy in Reverse genoemd omgaan met 
zijn talloze medische aandoeningen. Ondanks 
zijn aandoeningen zorgt zijn passie voor kunst en 
zijn liefde voor het tekenen van Curious George 
voor rust en geluk.

O: Originele titel R: Regisseur D: Duur B: Blok L: Land K: Kijkwijzer
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SISAK
Tussen twee mannen die elkaar meerdere 
malen ontmoeten in een lokale trein te 
Mumbai ontwikkelt zich langzamerhand 
een (verboden) romance.  

I CAN FLY
Sven en Lisa ontmoeten elkaar in het stad-
se nachtleven. Lisa zegt dat ze onderweg 
is naar het station, maar laat zich toch 
verleiden om op Sven zijn rug te springen, 
zodat hij kan bewijzen dat hij kan vliegen. 
En dan neemt het verhaal een onverwach-
te wending. 

SUPERPRIZE
Een gelukkige bewaker wint een auto bij 
de loterij. Dit valt bij niemand in goede 
aarde, behalve bij hemzelf. Hij is echter 
vastberaden om iedereen ervan te laten 
genieten.

OLD GOAT
Een oude man maakt de buurt onveilig door 
diverse pesterijen richting zijn fl atgenoten 
en voorbijgangers. Om de een of andere 
reden vergeven ze de oude man. Echter de 
fl atgenoten blijken niet boos te zijn

DISCREET
Twee jonge mannen die bij elkaar in de 
buurt wonen, komen elkaar op straat 
tegen. Hun oppervlakkige gepraat over 
wat ze de nacht ervoor deden, neemt een 
onverwachte wending. 

YOU DIDN’T FORGET
Een dag in het leven van een oude vrouw 
staat volledig op zijn kop wanneer ze erop 
uit gaat om haar echtgenoot te zoeken, die 
aan geheugenverlies lijdt.

THE PRISONER
Ravi is een onschuldige en naïeve man. 
Hij wordt in de val gelokt. Door de manier 
waarop hij hiertegen vecht, ondergaat hij 
een karakterverandering.

Sisak
Faraz Arif Ansari
15 min
LGBT
India 
AL

Ik Kan Vliegen
Ruwan Heggelman
8 min
Family affairs
Nederland
AL

Superprize
Konstantin Chelidze
15 min
Diverse fi ctie #2
Rusland 
AL

Old Goat
Georgiy Boldugerov
11 min
The experience of life
Rusland 
AL

Scred
David Chausse, Simon Frenay
7 min

Frankrijk
AL

You Didn’t Forget
Simon Intihar
14 min
The experience of life
Slovenië
AL

Qaidi
Sumit Bhandari
15 min
Diverse fi ctie #2
India 
12+
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DAY OF RECKONING
De tachtig jarige Hans blaast zijn verjaar-
dagskaarsjes uit, dit jaar met extra kracht. 
Hij is klaar om te sterven, maar eerst moet 
hij tot verzoening komen met zichzelf van-
wege een gebeurtenis uit zijn verleden, de 
sleutel naar innerlijke rust. 

CAUTIONARY TALES 
Een bizarre gebeurtenis als kleine jongen 
heeft Aaron een ongewone gezichtsver-
minking bezorgd, die hem al zijn hele leven 
plaagt. Geïsoleerd en kwetsbaar zoekt hij 
comfort bij een ongewone groep outcasts. 

Bijltjesdag
Gideon van Eeden
15 min
The experience of life
Nederland
12+

Cautionary Tales
Chris Barrett, Luke Taylor
9 min
Diverse fi ctie #2
Engeland 
AL
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I’VE JUST HAD A DREAM
Irene is acht. Ze heeft zojuist een ver-
schrikkelijke droom gehad.

FLYNN?
Flynn is een 15-jarige tiener. Hij staat altijd 
en overal in contact met zijn vrienden. 
Wanneer er verschillende confl icten in zijn 
gezin plaatsvinden, neemt zijn liefdesleven 
een andere wending. Al deze situaties vra-
gen om zijn aandacht en Flynn moet op de 
een of andere manier zijn focus verdelen. 

YTO
Y’to keert, na een lange reis door de VS, 
terug naar haar geboorteland Marokko. 
Hier komt zij de ruïnes uit haar leven 
onder ogen. Ze ontdekt dat haar moeder is 
vermoord door haar stiefvader, de invloed-
rijke Haj Britel. Hoe kan zij deze machtige 
man straffen? En hoe heeft zij haar moeder 
in zijn handen kunnen achterlaten.

PACGIRL
Nadat Antonio met haar dochter bij een 
kinderpsychiater langs ging, ontdekte zij 
dat haar dochter langzaam transformeerde 
in een hyperactieve Pacman.

AN AMERICAN IN TEXAS
Een boze, ontevreden groep van punk-
rock kinderen groeit op in een klein stadje 
in Texas. Samen beginnen zij de band 
Surgeon General’s Warning. De band moet 
een ticket zijn om te ontsnappen uit dit 
niemandsland. Hun jong volwassenheid 
en de chaos binnen de groep, maakt hen 
kwetsbaar voor de harde realiteit.

MATHIAS
Mathis is transgender. Alhoewel hij vol-
ledig achter zijn beslissing staat, zoekt hij 
nog wel naar een manier hoe om te gaan 
met zijn nieuwe identiteit. Met name in 
zijn nieuwe baan, maar ook zijn relatie met 
zijn vriendin is veranderd door de over-
gang van vrouw naar man. Mathias gaat op 
zoek naar wat het beste voor hem is.

GENEK
Deze fi lm vertelt het verhaal van een 
alleenstaande ouder. Hij voedt in zijn 
eentje zijn, dan 15-jarige, dochter op. Als 
politieagent heeft hij een harde blik op het 
leven. Een blik die zijn dochter niet deelt. 
Wiens waarheid wint in dit vader-dochter 
confl ict?

FATAL
Milan is een jonge ondernemer die een 
club opent. Wanneer hij slachtoffer wordt 
van zinloos geweld, vallen al zijn dromen in 
duigen. Zijn vroegere drijfveren vallen weg. 
Hij wordt depressief en zijn hoop om ooit 
nog helemaal te herstellen verdwijnt.

Acabo de tener un sueño
Javi Navarro
8 min
Women: strength from within
Spanje 
AL

Flynn?
Muck van Empel
12 min
Family affairs
Nederland
AL

Yto
Noureddine Ayouch
25 min 
Family affairs
Marokko 
12+

Pacgirl
Jaime Peña García
12 min
Issues of society
Mexico
AL

An American in Texas
Anthony Pedone
97 min
Issues of society
Verenigde Staten
12+

Mathias
Clara Stern
30 min
LGBT
Oostenrijk
12+

Genek
Raushaniya Rakhimov
15 min
Family affairs
Rusland 
12+

Fataal
Jesse Bleekemolen
96 min
Fatal
Nederland 
12+
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A GOLD FRIEND
De eenzame, negen jaar oude Victor groeit 
op in een grauw, naoorlogs dorp in Vlaan-
deren. Hij heeft geen vrienden totdat hij 
een goudvis koopt, die hij zonder toestem-
ming van zijn vader heeft gekocht.

Vriend van Goud
Ruben Vandenborre
12 min
Diverse fi ctie #1
België
AL
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MARY
Marinko is assistent-medewerker bij een 
afhaalservice. Hij woont in een goedkoop 
huurappartement in Zagreb. Hij heeft maar 
één vriend, maar soms lijkt het beter om 
zelfs deze vriend niet te hebben. Wanneer 
hij overal visioenen van de Maagd Maria 
krijgt, in stenen, wolken en glas, lijkt hij 
mentaal niet helemaal in orde.

THE LAST LEAF
Een kunstenaar komt erachter dat zijn 
buurvrouw, die als een dochter is voor hem, 
zal sterven wanneer het laatste blad van de 
boom is gevallen. De oude man creëert een 
meesterwerk in de hoop dat dit schilderij 
het jonge meisje weer tot leven brengt.

THE COLLAR
Het leven van een ingetogen jonge vrouw 
verandert compleet wanneer zij een nieuwe 
halsketting voor zichzelf koopt. Tegen 
haar wil in, begint de ketting haar leven 
te beheersen. De keuze is aan de vrouw: 
gehoorzaamt ze aan wat de ketting wil, of 
vecht ze ertegen.

THE PLAY-OFF
Niet ver van Warschau woont de achten-
dertigjarige Zyga. Aan zijn zoon Witek pro-
beert hij de regels die in de wereld heersen 
uit te leggen. Dat hij zichzelf niet altijd aan 
deze regels weet te houden is een feit dat 
zijn snuggere zoon niet ontgaan is.

YOUR COLOURS KISS MY EYES
Een depressieve gsm-verslaafde wordt 
confronteert met zijn kwellende herinne-
ringen wanneer zijn mobiele telefoon tot 
leven komt en probeert binnen te dringen 
in zijn lichaam.

THE HEN
In het jaar 2137 zijn alle dieren uitgestor-
ven. Jongere generaties hebben geen herin-
neringen hiervan. De heersende milieuacti-
vistische dictatuur probeert een kip in het 
bos te herintroduceren, maar Oscar, die 
een illegaal oud kookboek in zijn bezit heeft, 
heeft maar één plan: de kip opeten!

FUCK YOU JESSICA BLAIR
Karni voelt zich met niets meer verbonden, 
tot ze Jessica ontmoet. Als ze verdwalen 
tijdens hun reis, lopen ze twee Israëliërs 
tegen het lijf. De groep leert elkaar kennen 
door gesprekken over het leven. Karni ont-
dekt ook een nieuwe (seksuele) identiteit 
van zichzelf. Ze voelt zich eindelijk thuis.

RESERVATION
Antek en Julka hebben een afspraakje in 
het theater. Het meisje staat te wachten op 
haar vriendje, die op dat moment nog door 
de regenachtige straten van Krakau fi etst. 
Hij heeft nog geen idee met wat voor tegen-
slagen hij deze avond nog te maken krijgt 
om uiteindelijk zijn weg naar het theater te 
vinden.

HASHTAGWILL
William is een 15-jarige video-blogger. 
Hij heeft dagelijks te maken met online 
pesters, intimidatie en soms zelfs bedrei-
gingen. Hij probeert terug te vechten, maar 
helaas zonder de steun van zijn vrienden. 
Wanneer hij een video op mag nemen in de 
verlaten schoolzaal, beginnen zich vreemde 
gebeurtenissen voor te doen.

Marija
Juraj Primorac
25 min 
Diverse fi ctie #2
Kroatië
AL

The Last Leaf
Ekaterina Uvarova
26 min
The experience of life
Rusland 
AL

The Collar
Viktoria Runtsova
23 min
Women: strength from within
Rusland 
AL

Baraż
Tomasz Gąssowski
30 min
Family affairs
Polen
AL

Your colours kiss my eyes
Anthony Cheuk On, Chan
18 min
Diverse fi ctie #1
Verenigde Staten
AL

Quand les poules ont eu des dents
David Braun
25 min
Sustainable development
Frankrijk
12+

Fuck You Jessica Blair
Karni Haneman
81 min
Fuck you Jessica Blair
Israël
12+

Rezerwacja
Wiktor Bojanowski
15 min
Diverse fi ctie #1
Polen 
AL

Hashtagwill
Per Sundström
22 min
Diverse fi ctie #1
Zweden 
12+
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GIRL FACT - A TEENAGE GUIDE 
TO SURVIVE SEX SLAVERY 
In het oosten van de Democratische Re-
publiek Congo wordt verkrachting al meer 
dan 15 jaar als een oorlogswapen gebruikt. 
Martha schrijft een gids voor tienermeisjes 
die hen informeert over seks en hen leert 
hier mee om te gaan.

AT EYE LEVEL
Michael is elf jaar en wees. Als hij ontdekt 
waar zijn vader woont gaat hij op zoek. 
Zijn vader, Tom, weet niets over Michael’s 
bestaan, hij is ook een lilliputter. Tom om-
armt het vaderschap, maar Michael  wordt 
verscheurd tussen zijn wens deel uit te 
maken van een gezin en het accepteren van 
het ‘anderszijn’ van zijn vader.

TOUGH GUY 
Muratbek Ulybayev is een volwassen man 
die nog steeds alleen leeft. Als hij besluit 
een huwelijk aan te gaan met een vriendin 
zorgt een ongelukkig misverstand ervoor 
dat zijn plannen gedwarsboomd worden. 
Na alles wat hem overkomen is, verandert 
Muratbek van een goede man, in een orde-
lievende burger.

CAVELLO
Kai en Thomas, twee 12-jarige vrienden, 
zijn onafscheidelijk. Dit alles verandert als 
er een nieuw meisje het klaslokaal binnen-
komt waar Thomas’ oog op valt. Kai pro-
beert wanhopig zijn beste vriend terug te 
winnen, maar verliest langzaam de controle 
en neemt een beslissing die zijn leven voor 
altijd zal veranderen.

EROS
Een jong meisje lijdt aan hyperacusis; 
het overgevoelig zijn voor geluiden. Ze 
probeert een zo normaal mogelijk leven 
te leiden, maar door het overspel van 
haar geliefde wordt haar innerlijke balans 
verstoord. Lukt het haar deze balans terug 
te vinden met een nieuwe liefde of blijft zij 
rennen voor haar verleden?

MENS EN ROBOT
In een ziekenhuis in 2045 weigert een 
patiënt (meneer Groenendaal), geholpen te 
worden door de verpleegster Anna Foster. 
In zijn poging het ziekenhuis te ontvluch-
ten, maakt hij kennis met de zorg robot 
Chiron die zijn vertrouwen langzaam lijkt te 
winnen.

HERITAGE
Noam is een jonge homoseksuele man. 
Na de dood van zijn vader komt hij tot de 
ontdekking dat hij een geheime affaire had 
met een andere getrouwde man. Noam 
gaat op zoek naar deze mysterieuze man, 
maar vertelt niet wie hij is. Het geheim van 
zijn vader ligt nu in zijn handen.

WHEELS OF CHANGE 
Tijdens een reis naar Zuid-Afrika wil het 
team van Get Your Shit Together straat-
kinderen de mogelijkheid geven om te 
skateboarden. Hier ontdekken zij in welke 
extreme omstandigheden deze kinderen 
opgroeien. Gepassioneerde skateboarders 
vechten in deze fi lm tegen de effecten die 
armoede heeft op deze nieuwe generatie.

A teenage guide to survive sex slavery
Maël G. Lagadec
17 min
Women: strength from within
België
12+

Auf augenhöhe
Evi Goldbrunner, Joachim Dollhopf
96 min
At eye level
Duitsland 
12+

Tough guy
Baymurat Zhumanov 
27 min
Women: strength from within
Kazachstan
12+

Cavello 
Sven Bresser
24 min
Diverse fi ctie #1
Nederland
AL

Eros
Vitaliy Uimanov
17 min 
Women: strength from within
Rusland 
12+

Mens en Robot
Maaike Broos
7 min
Sustainable development
Nederland
AL

Heritage
Yuval Aharoni
25 min
LGBT
Israël
16+

Wheels of Change
Jaime Prins
50 min
Wheels of Change
Nederland
AL
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 Docu     Fictie      Special

GO PAUL
„You have power over me, nonetheless I 
have no need of you and I don’t like you 
anymore. I will leave you now and then you 
can kiss my butt.“ Everybody thinks to be on 
top of the game and to outsmart everybody 
else. „Quick look, quickly shot, good action. 
Two men fast with him. It’s a pity.“ (Van het 
nummer” Los Paul “van Trio)’

Los Paul
Felix Karolus
17 min 
Diverse fi ctie #1
Duitsland 
12+
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trotse partner van Scenecs Filmfestival 

en Gemeente Hilversum

Volg het fi lmfestival via Ziggo kanaal 13

Ziggo geeft jonge 
fi lmmakers een extra 
zetje in de rug met 
de Ziggo Talent Award

1705004 Advertentie programmaboek Filmfestival.indd   1 03/05/2017   16:24

OVERZICHT FILMS

POSESIF
Het is liefde op het eerste gezicht wanneer 
aanstormend schoonspringtalent Lala en 
Yudhis elkaar ontmoeten. Hun prille liefde 
bloeit in een razend tempo uit tot een 
heuse romance. Het duurt echter niet lang 
voordat de bezitterige Yudhis zijn ware 
gezicht laat zien door steeds meer van zijn 
vriendin te eisen.

FROM ANOTHER WORLD
Drie kinderen fi etsen in het park. Lorenzo, 
de jongste, wordt aangetrokken door een 
vreemde storing in zijn walkie-talkie. Hij 
wordt verrast door een klein schepsel, die 
hij onder de boom ziet. Is het een alien? Is 
het een Marsman? Probeert hij zijn vrien-
den te bereiken? Ze kunnen hem daar toch 
niet achter laten.

ARE YOU FOLLOWING ME?
Nina heeft haar Instagram bijgewerkt met 
een nieuwe foto. De portretten die ze foto-
grafeert voor haar socialmedia zijn echter 
niet wat ze impliceren. Wanneer ze een van 
haar volgers in het echt ontmoet, valt ze 
snel door de mand.

TURAH
Het harde leven heeft de verslagen kampi-
oen, in Kampung Tirang, gespaard. De be-
woners van Kampung Tirang zijn overwel-
digd met angst voor Darso, de rijke baas. 
Gelukkig blijft er hoop bij Turah en Jadag 
om te ontsnappen. Alles wat zij doen, zorgt 
er voor dat het beter gaat met de bewoners 
van Kampung Tirang.

SOUNDS
Geluid hoor je, maar kan je geluid ook zien? 
En als je geluid niet kan zien hoor je het 
dan nog wel? Sounds laat je geluid ervaren 
zonder dat je ziet waar het geluid vandaan 
komt.

Posesif
Edwin
102 min
Posesif
Indonesië 
AL

Cose dell’altro mondo
Lorenzo Di Nola
8 min
Turah
Italië 
AL

Are you follwong me?
Petra Grgic
6 min
Diverse fi ctie #2
Italië 
AL

Turah
Wicaksono Wisnu Legowo
83 min
Turah
Indonesië 
AL

Sounds
J. Devetak, A. Faganel, D. Bukovec
7 min
Sustainable development
Italie 
AL
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 Docu     Fictie      Special

O: Originele titel R: Regisseur D: Duur B: Blok L: Land K: Kijkwijzer



Following on from the initial meeting, and your subsequent 
visits to the SCENECS Gala Award Events, we are deligh-
ted to welcome Your Excellency as a representative of The 
Republic of Indonesia, in partnership with the SCENECS 
International Film Festival, 2018.

The opening film at this year’s festival will be ‘Posesif’, made 
by one of the many talented young filmmakers from your 
country.  With a population of over 263.7 million, Indone-
sia represents a massive global geo-cultural market and 
SCENECS is very honoured to be working alongside the 
Indonesian film industry.

This year, the VIP lounge will celebrate filmmakers from 
Indonesia, and it has been designated: Wonderful Indonesia 
VIP lounge.

What exactly is the collaboration with SCENECS and the 
Republic of Indonesia about?                        
Arya and I have been friends for over three years now, and 
amongst other things, we share a love for the art of film. Two 

years ago, I took up an invitation to engage with SCENECS, 
and it has been wonderful.    

Indonesia has a rapidly growing film industry, and we have 
promoted films in Madrid, Canada and Cannes – we knew 
that we would be in good company by participating here, also.   

How do you feel about being part of this event, as the Am-
bassador for the Republic of Indonesia? 
 As the Ambassador to Indonesia in the Netherlands, I feel 
engaged and proud to be involved.  I’m pleased to have de-
veloped this personal relationship with SCENECS, and I see 
more opportunities for this to grow in the future.

With a growing and thriving industry in Indonesia, what are 
the benefits of working with SCENECS; with their commit-
ment to debut filmmakers?
Yes, this area in Indonesia is expanding significantly, due to 
the success of the creative industry, which allows us more 
significant opportunities to develop further and gain exposu-
re for new and young talent on the world stage. I find the 
SCENECS Film Festival very inspirational and impressive 
as it permits young artists to get involved by giving them a 
platform.
  
Since 2015, the Indonesian Agency for Creative Economy has 
introduced new policies, such as Regulation No. 44 in 2016, 
to ease bureaucracy and allow 100% foreign investment in 
the local film industry.  Are the tangible effects of this relaxi-
ng of previous restrictions yet being felt in the country?
Yes, definitely, and following the relaxing of attitudes in this 
area, and with the new policies that have been put implemen-
ted, many more films have been produced.  This is an excel-
lent signal that the film industry is gaining more sympathy 
and support. It is also encouraging to see that more Indone-
sians now want to watch homegrown movies as well as the 
Hollywood ones.  The past two years have seen more than 
110 new films produced each year by Indonesian filmmakers 
and 36% of all movies shown are Indonesian productions. At 
the moment there are 1500 screens in Indonesia, but with 
the population that we have, we will probably need about 
5000.  Hence, this is an excellent opportunity for Dutch in-
vestors to start looking into the possibility of investing in the 
film industry in Indonesia.  

What is your favourite film, ever?
My favourite film ever is the Jack Nicholson classic – One 
Flew over the Cuckoos Nest.  

Ambassador of the Republic of Indonesia  

H.E.I. Gusti A. Wesaka Puja

INTERVIEW

Tekst: Adonna Townsend-Burke
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INTERVIEW

Ira Kopieva  Ma-
demoiselle Jennie
Ira Kopieva (41) 
is geboren in 
Yuzhnourals, een 
stadje in Rusland. 
Ze studeerde af als 
styliste aan de A.N. 
Kosygin Moscow 
State Universi-

ty. Ze is artistiek en speelt viool. Op dit 
moment experimenteert ze met het genre 
film. Mademoiselle Jennie is haar eerste 
documentaire.

Hoe is het idee voor de film ontstaan? 
Al jaren studeer ik Frans en ieder jaar ga 
ik met mijn gezin naar Nice op vakantie. 
Vaak gaan we bij hetzelfde restaurant 
eten. Hier zit Jennie, de hoofdpersoon 
uit de film, ook altijd. Ik was gefascineerd 
door haar openheid en haar positiviteit. 
Ook al is ze al 102 jaar oud, ze zit nog vol 
levensvreugde. Toen ik haar ontmoette 
kon ik niet om haar heen. Ik moest deze 
film maken en zoveel mogelijk mensen 
moesten hem zien. 

Waarom wil je dit verhaal vertellen?
Ik ben geïnteresseerd in de oorsprong 
van geluk. Ieder mens kan gelukkig zijn, 
want iedereen is gemaakt om gelukkig te 
zijn. Vaak wordt ouder worden in ver-
band gebracht met eenzaamheid, maar 
Mademoiselle Jennie laat zien dat je ook 
gelukkig kan zijn op latere leeftijd. Je kan 
je doel in het leven op elke leeftijd vinden, 
zelfs na je honderdste levensjaar. Ik denk 
dat iedereen van Jennie kan leren. 

Onder wat voor genre valt je film?
Mademoiselle Jennie is een artistieke 
documentaire. Ik heb een voorliefde voor 
interessante mensen. Met name het genre 
documentaire geeft me de kans om deze 
waargebeurde verhalen in beelden te 
vangen, zodat ik deze met zoveel mogelijk 
mensen kan delen. 

Wat vind je ervan dat SCENECS een plat-
form biedt aan debutanten?
Het is geweldig dat jonge regisseurs hun 
film hier kunnen vertonen. Ook kom je 
zo met andere beginnende regisseurs in 
contact en krijg je de kans om feedback op 
je film te krijgen. Ik kom zeker ook naar het 
festival!

Gideon van Eeden
Gideon (37) is een 
voormalig televisie 
acteur en theater-
maker uit Zui-
dAfrika. Na succes 
in zijn land van 
herkomst vertrok 
hij naar Neder-
land. Daar werkte 

hij als filmmaker voor het bedrijfsleven. 
Bijltjesdag is zijn debuut als regisseur in 
de verhalende fictie. Een goede stap werd 
al snel duidelijk, toen zijn film wereldwijd 
verschillende nominaties en awards in de 
wacht sleepte.

Onder welk genre valt de film en waarom 
trekt dit genre je aan?
Bijltjesdag is een persoonlijk drama met 
een verhaalstructuur in de Rites de Passa-
ge verhaalstructuur. Dit heeft me altijd al 
geboeid. In deze verhaalstructuur gaat het 
om personages die voor een grote veran-
dering komen te staan: de grote momen-
ten: het vinden of beëindiging van liefde, 
geboorte en dood, of een drastisch nieuw 
levensinzicht. Dit zijn de knooppunten in 
ons leven, en hoewel deze momenten vaak 
pijnlijk zijn, gebeurt er iets magisch in de 
transitie. Dat boeit mij enorm en dit gevoel 
wil ik doorgeven.

Hoe is het idee voor de film ontstaan?
Als onderdeel van mijn masterstudie, 
regisseurscenarist bij de University of 
Staffordshire’s Raindance, ben ik op zoek 
gegaan naar een idee voor een korte film 
dat binnen het genre Rites de Passage viel. 
Ik las een scenario van een voormalig stu-
dent uit Engeland, Peter Stead, dat gelijk 
tot mijn verbeelding sprak. 

Waarom wilde je dit verhaal vertellen?
Als ZuidAfrikaan, opgegroeid tijdens de 
apartheidsjaren, heb ik altijd affiniteit ge-
had met antihelden. Maar ook met perso-
nages met wie de kijker zich diep verbon-
den kan voelen, en die in moreel opzicht 
aansprekend zijn. Ook is de gedachte aan 
onverwerkte schuld onafwendbaar. Er zal 
een dag komen dat de rekeningen veref-
fend worden. Daarnaast is er ook sprake 
van acceptatie; een confrontatie met mijn 
calvinistische jeugd.

Wat vind je ervan dat SCENECS een plat-
form biedt aan debutanten? 
Dat vind ik geweldig. Een festival dat zich 
als zodanig profileert is zeer welkom, ook 
voor de makers die zich via een frisse 
route willen profileren. We zijn benieuwd! 

Jaime Peña García
Jaime Peña (26) 
is opgegroeid in 
het kleine stadje 
Mazatlán in de 
Mexicaanse deel-
staat Sinaloa. Met 
de specialisatiefilm 
PacGirl heeft hij 
zijn bachelor com-

municatie afgerond aan de “Universidad 
Iberoamericana” in MexicoStad. Op dit 
moment is hij werkzaam als regisseur in de 
reclamewereld. 

Hoe is het idee voor de film ontstaan?
Eigenlijk was het een combinatie van 
verschillende ideeën die op het juiste 
moment samen kwamen. Ik wist dat ik een 
film wilde maken met de esthetiek van 
videogames. Maar in die periode las ik ook 
veel over het ritalin probleem in de 80s 
en 90s. Ik had de ingrediënten. Het enige 
wat ik nog moest doen was een creatieve 
manier vinden om dit samen te brengen.

Wat vond je de grootste uitdaging tijdens 
het maken van deze film?
Het wachten vond ik het moeilijkst. Ik 
had niet het geld om de film op de manier 
te maken die ik in mijn hoofd had. Daar-
om moest ik vaak wachten op het juiste 
moment dat kansen zich voordeden. 
Bijvoorbeeld  tot de filmlocatie gratis was 
en tot de editor in zijn vrije tijd de film kon 
editen. Maar ook tot de juiste actrices 
beschikbaar waren. Ik kon me namelijk 
geen casting procedure veroorloven. 
En zo bleef ik maar wachten, tot dingen 
gebeurden.

Onder welk genre valt de film?
Ik denk dat de film zowel onder het genre 
drama valt als onder fictie. Drama is de 
kern van elk verhaal. De fantasie kwam 
toen het meisje in de film transformeerde 
in Pacman. Ik heb het genre eigenlijk niet 
bedacht, het gebeurde gewoon!

Wat vind je ervan dat SCENECS een plat-
form biedt aan debutanten? 
Een geweldige kans om kennis te maken 
met verschillende filmperspectieven, maar 
ook een kans om zelf te kunnen groeien.

REGISSEURS

Tekst Ira Kopieva: Vera Born
Tekst Gideon van Eeden: Deborah de Nies
Tekst Jaime Peña Garcia: Deborah de Nies

DATAVIDEO WENST SCENECS EEN
SUCCESVOL FILMFESTIVAL TOE

#1 In mobiele videoapparatuur
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Mede mogelijk gemaakt door

Het stadsfonds Wenst 
Scenecs een succesvol 
filmfestival!

Scenecs …

Het Stadsfonds Hilversum draagt bij aan een creatief klimaat voor originele 

denkers in de wereld van film, media en journalistiek en steunt daarom SCENECS, 

internationaal debuutfestival van filmers.

Het Stadsfonds Hilversum is opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan een goed economisch 
en cultureel klimaat in Hilversum. Afgelopen jaren zijn al veel goede projecten mede mogelijk 
gemaakt door het Stadsfonds. Denk hierbij aan:

• Unieke verlichting op het Arenapark;
• ‘Melkhuisje Masters’ het driedaagse internationale tennistoernooi dat in mei heeft    
 plaatsgevonden;
• Elektrische deelauto’s in diverse wijken van Hilversum;
• Camerabeveiliging op de industrieterreinen van ZuidWest;
• Een onderzoek omtrent verbetering uitstraling wonen en werken in de Spoorzone;
• Drive-in Cinema @ Mediapark dat van 28 juni tot 1 juli a.s. plaatsvindt;
• Mobile Movie Days, 1-10 september. Een project dat past in de ambitie van verhalenstad   
 Hilversum.

Heeft u een goed idee ter bevordering van het economische en/of culturele klimaat van Hilversum? Kijk op 

onze website of u in aanmerking voor een financiële bijdrage van het Stadsfonds.

WEBSITE stadsfondshilversum.nl  FACEBOOK stadsfondshilversum  TWITTER @stadsfondsh

ADV_scenes02.indd   1 04-06-18   16:56

Lorenzo Biferale is an aspiring young film director from 
Italy, who seeks to share his enthusiasm and passion with 
other young aspiring talents, to encourage them to follow 
their calling into this genre. The majority of the first ge-
neration of ‘graduates’ is now out of high school, and has 
gone on to study filmrelated subjects in higher education.

Why the name Quindici19?
The programme is open to high schoolaged participants, ge-
nerally between the ages of the 15 19, to encourage them to 
pursue a future in the filmmaking industry.  Qunidici is Italian 
for the number 15 (hence 1519).

How did the collaboration with SCENECS begin?
In 2016, we connected, and both groups thought that this 
‘meeting of minds’ would make an exciting collaboration.  
Every year, SCENECS feature one or more of our films at 
their festival, and they have a special award titled: The Best 
Italian Talent Award specifically for one of the Quindici19 
student.  Also, during our festival, we feature the winner of 
the SCENECS award in the Italian Goldenstone category.  

This reciprocal arrangement offers the contributors, the 
opportunity to open their work to a broader and culturally 
different viewing audience.

Who are your favourite directors?
For myself, they are Elio Petri, Roberto Rosellini – from Rome 
Open City, and of course Spielberg, who bought groundbrea-
king innovation to the movie industry.

How do you see the future of movie making industry evolving?
The movie making industry is now trying to address its vie-
wing demographics to include a younger audience, and they 
must do so with the spectre of Netflix breathing down their 
necks; so they need to adapt and innovate. 

This is where festivals such as SCENECS and Qunidici19 can 
play an essential role. They offer a different kind of experien-
ce to viewers and participants and seek to communicate to 
audiences differently.  Short films provide this in a different 
style of language

INTERVIEW

LORENZO BIFERALE 
FILM FESTIVAL QUINDICI19
Tekst: Adonna Townsend-Burke



31

Hollywood grandeur mag uiteraard niet ontbreken op een 
filmfestival! Zoals elk jaar sluit SCENES haar festival op 
grootse wijze af met het Grand Gala Award Event. Een rode 
loper, dames in gala en heren in smoking, filmische muziek, 
spannende acts en natuurlijk de uitreiking van de awards 
met Jeroen Post als presentator. 

Wie wil dit “Hollywood in Hilversum” nu niet meemaken? 
Tijdens het Gala reiken wij zes prestigieuze Awards uit. 
De Dutch Golden Stone Award voor Beste Short Fictie, 
de Dutch Golden Stone Award voor Beste Fictiefilm en 

de Dutch Golden Stone Award voor Beste Documentaire 
worden toegewezen door de professionele SCENECS jury. 
Voor de studenten van het VMBO, MBO & HBO valt de 
Stadsfonds Hilversum Talent Award te winnen. Net als vorig 
jaar zal de Best Acting Talent Award worden uitgereikt aan 
een nieuw acteertalent die een bijzondere prestatie met zijn 
of haar rol heeft neergezet. Ook in 2018 kan er door het 
publiek gestemd worden op de Beste Film van het festival. 
Hiervoor wordt de Vue Audience Award uitgereikt. Kom op 
29 juni naar Studio 21 in Hilversum om samen met ons het 
SCENECS FILM Festival in stijl af te sluiten!

Beleef het SCENECS 
Grand Gala 2018

AWARD UITREIKING

I N T E R N A T I O N A L

圀椀樀 栀攀氀瀀攀渀
甀 欀椀攀稀攀渀℀

䐀攀 漀渀氀椀渀攀 猀琀漀爀攀 瘀漀漀爀 瀀爀漀昀攀猀猀椀漀渀攀氀攀 愀甀搀椀漀瘀椀猀甀攀氀攀 愀瀀瀀愀爀愀琀甀甀爀⸀
䐀攀猀欀甀渀搀椀最 ⠀漀渀氀椀渀攀⤀ 愀搀瘀椀攀猀    圀漀爀欀猀栀漀瀀猀 ☀ 伀瀀攀渀 搀愀最攀渀          
䰀攀瘀攀爀椀渀最 戀椀渀渀攀渀 ㈀㐀 甀甀爀⨀               䤀渀琀攀爀渀攀 爀攀瀀愀爀愀琀椀攀搀椀攀渀猀琀

昀愀挀攀戀漀漀欀⸀挀漀洀⼀愀瘀瀀爀漀昀猀栀漀瀀
琀眀椀琀琀攀爀⸀挀漀洀⼀愀瘀瀀爀漀昀猀栀漀瀀

www.unbrandedexperience.com

Wij geloven dat fascinatie essentieel is voor betrokkenheid en resultaat. Bijvoorbeeld door de 
creatie en productie van een spraakmakend Eurovision Songfestival of vernieuwend Musical-
decor. Daarnaast realiseert unbranded indoor en outdoor projecten voor nationale en internationale 
ondernemingen en musea. Variërend van conceptstores tot digitale brand experiences. Veelzijdige 
creatieve en kwalitatieve producties die elk publiek fascineren.
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Het 48 Hour Film Project is een internationale competitie 
waarin teams van filmmakers 48 uur de tijd krijgen om een 
korte film te realiseren. 

SCENECS biedt de internationale teams uit de lichting van 
2017 in Leeuwarden de kans zich te profileren op het podium 
door het vertonen van deze films. Wereldwijd doen jaarlijks 
meer dan honderd mensen mee aan het 48 Hour Film Pro-
ject. De filmmakers moeten aan de hand van een personage, 
een rekwisiet en een dialoog die ze krijgen toegewezen, het 
verhaal van de film samenstellen. De organisatoren van dit 
project hebben als missie om nieuwe talenten te stimuleren 
meer films te gaan maken. Een missie die natuurlijk goed 
aansluit bij de missie van het SCENECS International Film 
Festival, waar debuterende filmmakers worden aangemoe-
digd om hun talent voor het maken van mooie films te blijven 
inzetten. Tijdens het 48 Hour Film Project worden er veel 
waardevolle, korte films gemaakt, maar na afloop van het 
project worden alleen de winnende films uit verschillende 
steden vertoond. Door de samenwerking met het SCENECS 
International Film Festival, krijgen de filmmakers uit Leeu-
warden opnieuw de kans om hun talent aan een breed 
publiek te laten zien. Hieronder een overzicht van wanneer je 
deze filmpjes kunt bekijken.
   
Educatie en Talentontwikkeling
Via educatie en talentontwikkelingsactiviteiten wil SCENECS 
International Debut Film Festival talentvolle filmstudenten 
bewust maken van de technische kanten die komen kijken bij 
het maken van een film. De deelnemers aan deze activiteiten 
krijgen hierdoor meer inzicht en kennis over het vakman-
schap dat nodig is voor het maken van een goede film. Op 
dinsdag 26 juni zal er een speciaal filmblok zijn waar de films 
van VMBO studenten van het Media College Hilversum van 
11:00 uur tot 12:30 uur worden vertoond. Na deze verto-
ning, zal de Student Award worden uitgereikt voor beste film 
binnen het VMBO. De films van de studenten van het MBO 
en HBO worden dit jaar voorafgaand aan de verschillende 
thema filmblokken tijdens het festival vertoond. In de cate-
gorieën MBO en HBO reikt SCENECS ook twee Studenten 
Awards uit voor beste film. De drie films die uiteindelijk win-
nen, maken kans op de Stadsfonds Hilversum Talent Award 
die op het Grand Gala Award Event wordt uitgereikt.
Naast de studentenvertoningen zal er op woensdag 27 juni 
van 10.00 uur tot 12:00 uur een basisschoolvertoning plaats-
vinden: de film ‘Sing Song’ wordt vertoond. Op dezelfde dag 
is er in de middag van 14:00 uur tot 16:00 uur een speciale 
verrassingsfilm voor de kleintjes. 

Workshop “How to make a 1 minute movie”
Tijdens deze vanuit SCENECS georganiseerde workshop, 

leer je hoe je een kort verhaal kunt vertellen in slechts 1 
minuut. Tegenwoordig vlogt bijna iedereen en staan Social 
Media vol met korte, persoonlijke video’s. Een hoop vlogs 
gaan bijvoorbeeld over beautyproducten of over lifestyle. 
Dit is echter niet voor iedereen interessant. Tijdens deze 
workshop ga je zelf direct aan de slag met filmen en leer je 
hoe je een aansprekend verhaal opbouwt, dat voor de meeste 
mensen heel interessant is. 

Zondag 24/06  
12:00  Queen in blok Documentaries at sea
14:00  Gevluchte droom in blok Women:  
 Strength from within
Maandag 25/06 
19:00  Samen in blok Diverse fictie #1
19:00  Wit in blok Happiness is a chicken
Dinsdag 26/06
19:00  Hard in blok Posesif
21:00  Dying light in blok The experience of life
19:00  Vice Versa in blok Family affairs
21:00  Haast in blok At eye level
Woensdag 27/06 
19:00  Rood van binnen in blok Diverse fictie #1
Donderdag 28/06 
21:00  De tourist in blok The condition of life
19:00  Fima in blok Fuck you Jessica Blair
21:10  Levin in het klad in blok Wheels of change

Masterclass ‘’documentaire maken’’
Tijdens het SCENECS International Debut Film Festival 
wordt er in bibliotheek Hilversum een Masterclass ‘docu-
mentaire maken’ georganiseerd. Deze  masterclass wordt 
gegeven door de deskundige journalist John Driedonks.

De volgende onderwerpen komen tijdens deze Masterclass 
aan bod:
 Hoe kom je tot een verhaal en wie zijn je hoofdpersonages?
 Voor welke doelgroep maak je jouw documentaire?
 Wat wil je bereiken met je documentaire?
 Hoe financier je je project?

Naast deze vier belangrijkste stappen, krijg je uitleg over alle 
technische zaken die bij het maken van een documentaire ko-
men kijken: Je leert hoe je het verhaal opbouwt aan de hand 
van verschillende scènes, je leert harde deadlines stellen 
voor oplevering van de productie en je krijgt informatie over 
het editen van je film. Aan het eind van de Masterclass ga je je 
opgedane kennis direct in de praktijk brengen. Je gaat name-
lijk de eerste minuut van jouw documentaire beschrijven en 
uitwerken welke kleuren, geluiden, teksten en trailers je gaat 
inzetten ter promotie van jouw unieke verhaal.

48 Hour Film Project Leeuwarden:  
Binnen 48 uur een korte film creëren

EDUCATIE & STUDENTENPROGRAMMERING
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GEBRAND OP
GENIETEN

SMITDORLAS.NL

Onze missie is duidelijk. De beste koffie 
maken. Dat doen wij al sinds 1822. Wij zijn er 
op gebrand om de beste smaken en aroma’s 
te creëren. Daarom smaakt onze koffie zoals 
koffie moet smaken.  

Open tussen 9:00 tot 20:00 voor:

LEZEN LEESCAFÉ

FABLAB CULTUUR

DIGITALE DIENSTEN

INFORMATIE

ONTMOETING

NETWERKEN

WELKOM

SCENECS
IS POWERED BY

Honingstraat 14b   1211 AW  Hilversum  -  atpstudios.com
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vormgever van 
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Studio Opmerkelijk
als u echt opgemerkt wilt worden

www.opmerkelijk.media
martin@opmerkelijk.media

06 523 969 86
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Z O  G O E D
ZAT JE  NOG   
 N O O I T !

H O U  J E  V A N
F I L M ,  D A N  G A
J E  N A A R  V U E

Alkmaar | Alphen a/d Rijn | Amersfoort |  Apeldoorn | Arnhem 

Den Bosch | Deventer | Doetinchem | Eindhoven | Gorinchem 

Heerhugowaard | Hilversum | Hoogeveen | Hoogezand | Hoorn  

Kerkrade | Nijmegen | Purmerend | Steenwijk | Vlaardingen

L O C A T I E S  V U E  B I O S C O P E N :


