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VINEX COWBOYS – WINNAAR FILM AWARD HET PARADEPAARDJE 2020!
‘De rare en rauwe werkelijkheid deed ons denken aan de begintijd van de ‘intelligente lockdown’
We hebben een winnaar ! – ‘VINEX COWBOYS’ de korte film van de Bossche regisseur èn co-scenarist
Tim Ewalts en zijn team Kowalski winnen de felbegeerde film award HET PARADEPAARDJE 2020* mét
een geldprijs t.w.v. 3000,-! Deze ontvingen zij zaterdag 5 september j.l. tijdens het Nieuwe Filmers
Festival in de Verkadefabriek uit handen van de vakjury. De geldprijs dient te worden ingezet voor een
nieuwe filmproductie. Nieuwe Filmers biedt hen in de opstart een filmproducent als coach. De film zal
binnenkort te zien zijn als voorfilm in de Verkadefabriek.
De jury over ‘VINEX COWBOYS’: De jury was aangenaam verrast door deze productie. Echt film, er wordt
amper in gesproken. Het niets, het desolate, het vervreemdende komt fijn naar voren. De cameravoering
blijft spannend en heeft iets mystieks. De acteurs en de acteursregie zijn top; geen blik of ademhaling te
veel. Zelfs het spel buiten beeld voelen we als kijker. De hoofdrolspeler acteert niet of nauwelijks. Deze
rare en rauwe werkelijkheid beviel alle juryleden zeer, en deed ons denken aan de begintijd van de
‘intelligente lockdown’.
MEER WINNAARS
DE PUBLIEKSPRIJS* 2020 is gewonnen door regisseur Robin de Ridder en zijn team Romedia Films voor
de korte film ‘BARRY’S BAJES’. Het publiek heeft zich daarmee uitgesproken! ‘De leukste prijs om te
krijgen ‘ aldus Robin de Ridder! Met de Publieksprijs winnen zij ook 1000,- euro prijzengeld!
DE 9 CATEGORIE PRIJZEN
De jury heeft ook de individuele filmprijzen uitgereikt in de categorieën:
Beste Production Design - Philipp Cleiren, Petra van Geyt en Freek van der Kooij, Team Bruut Unlimited
voor ‘Een blik op morgen!
Beste Editing - Ties Kalker, Team Kowalski voor ‘Vinex Cowboys’
Beste Camera DOP - Rutger-Jan Cleiren, Team Bruut Unlimited voor ‘Een blik op morgen’
Beste Music Score - Robin de Ruiter, Team Lil Verhoeven voor ‘Zebra’
Beste Sounddesign - Sjeng Muermans, Team Kowalski voor ‘Vinex Cowboys
Beste Actrice - Marcelle Arriëns Team Filmmakers Collective, voor haar rol in ‘Toby, kom!’
Beste Acteur- Peter Koene, Team Zwart, voor zijn rol in ‘Hof van Aiden’
Beste Scenario - Kiki Henger, Team Zwart voor ‘Hof van Aiden’
Beste Regie - Tim Ewalts , Team Kowalski voor ‘Vinex Cowboys’
De tien korte films gingen 5 september j.l. in première tijdens het feestelijke Nieuwe Filmers Festival in
de Verkadefabriek. Deze zijn gemaakt tijdens het NF One Week Film project 2020 – filmmaken in 5
dagen- door een nieuwe generatie filmmakers uit het hele land. Films van maximaal 10 minuten, in
verschillende genres en onderwerpen.
Jury: Tamar Baruch actrice – David Jan Bronsgeest regisseur – Mike Weerts producent en acteur en Jan
van den Brink programmeur Verkadefabriek.
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* 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, Travel Doctor en Nieuwe Filmers. Het prijzengeld moet binnen 1 jaar door
de winnaar worden besteed aan de realisatie van een nieuwe film [fictie, docu of animatie]!
* PUBLIEKSPRIJS - de geldprijs van 1000 euro is ter beschikking gesteld door twee Bossche
filmliefhebbers en Nieuwe Filmers. De winnaar is vrij om het geld te besteden aan een nieuwe
filmproductie.
Nieuwe Filmers Festival is een productie van Nieuwe Filmers – SOLOS www.nieuwefilmers.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Team Kowalski winnaars film award Het Paradepaardje 2020 . Bij publicatie graag vermelden: Foto
NIEUWE FILMERS – J.J. Vens
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.

