PERSBERICHT NIEUWE FILMERS onderdeel van SOLOS

10 KORTE FILM PREMIERES
& UITREIKING FILM AWARD HET PARADEPAARDJE 2020!
Twee dagen korte films van Nieuwe Filmers in de Verkadefabriek!

ZA. 5 SEPTEMBER NIEUWE FILMERS FESTIVAL- AWARD SHOW UITVERKOCHT
10 KORTE FILM PREMIERES & UITREIKING FILM AWARD HET PARADEPAARDJE 2020!
Aanvang 19:00 u [inloop 18:00u] - Verkadefabriek Den Bosch - tickets €12,- via www.verkadefabriek.nl

ZO. 6 SEPTEMBER NIEUWE FILMERS FESTIVAL - MATINEE
10 KORTE FILMS ACHTER ELKAAR OP ZONDAGMIDDAG. DE ONE WEEK FILMS, DE DAG NA HUN PREMIERE!
Aanvang 14:20u – Verkadefabriek Den Bosch - tickets 7,50 - via www.verkadefabriek.nl
Tijdens deze zevende editie van het feestelijke Nieuwe Filmers Festival op 5 september in de Verkadefabriek Den Bosch
presenteren we maar liefst tien korte films van een nieuwe generatie filmmakers uit het hele land. Zij maakten tijdens het NF
One Week Film project 2020 in vijf dagen ieder een volledige, korte film van maximaal 10 minuten, in verschillende genres en
uiteenlopende thema’s die hen nu bezighouden.
Publiek en filmers worden voorafgaand aan deze spannende award show geheel in stijl feestelijk ontvangen met bubbels op de
rode loper om daarna getuige te zijn van tien korte film premières en Q&A’s met de filmmakers. Na het voorlezen van het
juryrapport door de filmvakjury met actrice Tamar Baruch, acteur Mike Weerts, regisseur David-Jan Bronsgeest en
filmprogrammeur Jan van den Brink, volgen de spetterende prijsuitreikingen van de film award Het Paradepaardje mét een
geldprijs t.w.v. € 3000 euro voor de winnende film, de Publieksprijs met een cheque t.w.v. € 1.000 euro + 2 kaarten voor de
Industry Day van Go Short én 9 individuele prijzen in 9 film categorieën; Beste regie, Beste scenario, Beste Acteur m/v, Beste
Sounddesign, Beste Camera DOP (director of photography), Beste Editing, Beste Production Design en Beste Muziek! Het
publiek maakt tijdens deze filmavond kennis met zowel het inspirerende filmwerk alsook met de gedreven jonge regisseurs,
scenarioschrijvers, acteurs en overige teamleden. Afsluitend is er een ‘afterparty’ en meet en greet met de filmmakers in de
foyer van de Verkadefabriek, partner van Nieuwe Filmers.
Door de corona maatregelen is de grote zaal van de Verkadefabriek tijdens het Nieuwe Filmers Festival op zaterdag 5 sept al
met 126 personen ‘uitverkocht’. Daarom presenteren we alle One Week films nog eens op zo. 6 september tijdens de NIEUWE
FILMERS FESTIVAL - MATINEE in de Verkadefabriek.
DE 10 FILMS DIE IN PREMIÈRE GAAN
• ‘LIEVERD’ regie Tristan van Doorn, team Filmers United - ‘Een vrouw besluit haar man dood te slaan en te begraven in het
bos.’
• ÉEN BLIK OP MORGEN’ regie Daan Jesse Venmans, team Bruut Unlimited – ‘Een man die alles heeft verloren in een post
apocalyptische wereld, krijgt nog 1 laatste kans. Maar wanneer hij uit vraatzucht de verkeerde keuzes maakt, komt hij oog in
oog met de realiteit van de mensheid.’
• ‘VINEX COWBOYS’ regie Tim Ewalts, team Kowalski - ‘Een avond in het leven van een pizzabezorger waarin niks gebeurt en
niemand iets leest’
• ‘OPEN VLEUGELS’ regie Brent Bosker, team The Funky Bottle - ‘Wanneer de terminaal zieke Daan te horen krijgt dat zijn vader
hun jazzcafé wilt sluiten, doet hij een laatste poging zijn vader te weerhouden van zijn keuze.’
• ‘ZEBRA’ regie Fabian Reijnen & Aram Isaac, team Lil Verhoeven - ‘Zebra, een ongelukkige, eenzame en verwarde jonge vrouw,
verlangt naar interacties met mensen.’
• ‘DE MAN DIE DACHT DAT HIJ DE ANTICHRIST WAS’ regie Niels Veenendaal, team Amb8 - ‘Wanneer een man besluit de
Antichrist te zijn, brengt hij de plaatselijke gelovigen in rep en roer.’
• ‘HOF VAN AIDEN’ regie Kiki Henger, team Zwart – ‘Wanneer de puberende Aiden met zijn moeder twee weken opgescheept
zit bij opa, ontdekt hij dat die oude gek zo gek nog niet is.’
• ‘KINDERWENS’ regie Bas Jansen, team Jongens en Co - ‘Als een man als vermist wordt opgegeven door zijn vrouw, een
kersverse moeder, stuiten twee detectives tijdens hun onderzoek op een bovennatuurlijke ontdekking.’
• ‘TOBY, KOM’ regie Didi Spaans, team Filmmakers Collective – ‘De enigszins chaotische Emma zal er alles aan doen om te
bewijzen dat zij écht wel voor haar hondje Toby kan zorgen’
• ‘BARRY’S BAJES’ regie Robin de Ridder, team Romedia Films – ‘Wanneer de oh zo gemakzuchtige, sociale
gevangenisdirecteur Barry op een dag een inspectiebezoek krijgt op zijn achterstallige vestiging, dreigt hij veel meer te
verliezen dan alleen zijn baan.’
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DE VAKJURY bestaat dit jaar uit vier filmprofessionals:
• David-Jan Bronsgeest, regisseur heeft al een indrukwekkende en diverse reeks documentaires, korte thriller en horrorfilms
op zijn naam staan. Hij reist nu op en neer naar Los Angeles om te werken aan zijn horrorfilm Meet Jimmy. Zijn laatste korte
horrorfilm Mr. Lonely wordt nu ontwikkeld door SpyGlass(The Sixth Sense) en schrijver David S. Goyer (The Dark Knight,
Blade, Batman Vs Superman).
• Mike Weerts, acteur en creative producent, bekend van prijswinnende speelfilms en populaire televisieseries.s o.a. Netflixoriginal 'Ferry', Redbad [Roel Reiné], Het Bombardement, Borgman (Alex van Warmerdam), De Bende van Oss (Andre van
Duren) en de telefilm Op de Dijk (Mirjam de With). In Of ik gek ben (Frank Lammers) gebaseerd op het boek van Michiel
Stroink schittert Mike in zijn eerste grote hoofdrol. Dit project heeft hij zelf geïnitieerd.
• Tamar Baruch, actrice bekend van de Kleine Waarheid en Q en Q in de jaren 70. En tv series zoals A’dam-E.V.A., Dokter Deen,
de co-assistant. Ze woont sinds 30 jaar in Parijs. Haar carriëre beleeft een opgaande curve sinds 2 jaar. Ze speelt de badass
drug dealer in de succesvolle Franse Netflix serie Family Business. Het seizoen 2 komt uit op 11 September. Ze speelt ook een
rol in de indrukwekkende serie Years & Years van de BBC HBO en Canal.
• Jan van den Brink, filmprogrammeur Verkadefabriek Den Bosch. Een man met een groot hart voor film en cultuur. Hij werkte
eerder in verschillende filmtheaters zoals Filmtheater 't Hoogt in Utrecht en was projectleider, programmeur en curator bij
Eye Filmmuseum in Amsterdam.
FILM AWARD – het winnen van de Nieuwe Filmers film award Het Paradepaardje betekent erkenning voor het talent van de
jonge regisseur, de teamleden en is een stimulans in hun ontwikkeling als filmmakers. Daarom is aan de film award het
Paradepaardje een geldprijs verbonden van 3000 euro. Deze geldprijs bestaat o.a. uit een bijdrage van de Hermes Kunst &
Cultuurfondsprijs, Coffee3, Budgetcam, Snoerenbeheer en Travel Doctor. Het prijzengeld moet binnen 1 jaar door de winnaar
worden besteed aan de realisatie van een nieuwe film [fictie, docu of animatie]! Nieuwe Filmers biedt hen in de opstart een
filmproducent als coach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot aan de redactie
Dit bericht is vrij te gebruiken. Voor meer informatie neem contact op met het NF team Marjoes Corsten 06 50 550
989 en/ of Marcus Peters 06 54 226 888 of mail naar info@nieuwefilmers.nl . Online www.nieuwefilmers.nl |
www.facebook.com/nieuwefilmers.
Persfoto: foto winnaars film award Het Paradepaardje 2019 Nieuwe Filmers Festival 2019. Bij publicatie graag
vermelden: Foto NIEUWE FILMERS – Super Formosa Photography
NIEUWE FILMERS filmplatform in Den Bosch voor jonge professionele filmmakers en film gerelateerde makers
[t/m 35 jr] en filmgeïnteresseerden. Voor netwerken, kennisuitwisseling en het maken én presenteren van korte
films van uiteenlopende genres. NIEUWE FILMERS presenteert in 2020 de zevende editie met:
• Masterclasses en workshops.
• 3 Filmcafès in en vanuit [livestream] de Clubzaal van de Verkadefabriek
• One Week Film Project van 7 t/m 11 augustus - in 5 dagen maken 10 filmteams elk een nieuwe korte film.
• Nieuwe Filmers Festival Awardshowza. 5 september, Verkadefabriek Den Bosch - een feestelijke award show
avond met filmpremières van de films gemaakt tijdens de One Week
• Nieuwe Filmers Festival Matinee 6 september, Verkadefabriek Den Bosch
• Natraject met o.a. besloten masterclass voor de One Week deelnemers en vertoningen van de films op
meerdere plaatsen in Nederland
Nieuwe Filmers is onderdeel van Stichting SOLOS en wordt mede mogelijk gemaakt door
Verkadefabriek, Gemeente Den Bosch, Nederlands Filmfonds, Travel Doctor, Hermes Kunst & Cultuurfonds,
Coffee3, Baak Den Bosch, Snoeren Beheer, Go Short, Gofilex Filmservices, BudgetCam en SOLOS.

