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6 oktober: ZOMERBROEDERS 

13 oktober: MOOI GEWEEST 

20 oktober: TOM ADELAAR 
27 oktober: DÒST 

3 november: FREE FIGHT 

10 november: IN LIMBO 

 

 

 

 
Zes nieuwe films van Nederlands talent vanaf zaterdag 6 oktober 2018 op NPO 3 

 

Première op het Nederlands Film Festival op zondag 30 september 2018  
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De zes nieuwe One Night Stand-films DÒST, FREE FIGHT, IN LIMBO, MOOI GEWEEST, TOM 

ADELAAR en ZOMERBROEDERS gaan in première op het Nederlands Film Festival op zondag 30 

september. De films van vijfenveertig minuten zijn gemaakt door opkomende, veelbelovende en 

geprezen regisseurs en scenaristen. De films zijn soms aangrijpend, soms komisch en altijd 

origineel, actueel en betrokken. One Night Stand is een van de belangrijkste filmprojecten voor 

jonge, talentvolle filmmakers in Nederland. De zes films worden geproduceerd in coproductie met 

NTR, BNNVARA en VPRO. Deze dertiende reeks is vanaf 6 oktober te zien op NPO 3. 

 

De One Night Stand-films gaan in première tijdens de 38e editie van het Nederlands Film Festival 

in Utrecht, dat plaatsvindt van donderdag 27 september tot en met vrijdag 5 oktober.  

 

One Night Stand is een gezamenlijk initiatief van de omroepen NTR, BNNVARA en VPRO, het 

NPO-fonds, het Nederlands Filmfonds en CoBO. De zes films worden geproduceerd in 

coproductie met NTR, BNNVARA en VPRO. 

Ook dit jaar produceert One Night Stand duurzaam. 

Dit jaar is de laatste editie van de One Night Stand-films, vanaf volgend jaar is 'Centraal' de 

opvolger van het One Night Stand-traject. In deze zesdelige dramaserie wordt iedere aflevering 

gerealiseerd door een ander team van regisseurs, scenaristen en producenten. Het zijn op 

zichzelf staande verhalen met één overeenkomst: ze kruisen elkaar op en rondom station 

Rotterdam Centraal. Tijdens het schrijfproces werken de teams samen om de zes scenario’s met 

elkaar te verbinden, onder leiding van scenarioschrijver Mieke de Jong. 

 

 

onenightstand.ntr.nl 
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ZOMERBROEDERS 

 
Regisseur:   Mustafa Duygulu 

Scenarist:   Mustafa Duygulu 

Cast:    Meric Yildiz, Vefa Ocal, Yiğit Ege Yazar, Ali Efe Atasoy, Ahsen  

    Eroğlu 

Producent:   New Amsterdam Film Company 

Logline:   De zestienjarige Bora brengt iedere vakantie door met zijn twee  

    zomerbroeders en buurmeisje Burcu. Voordat hij terug naar huis in 

    Nederland gaat, wil hij nog alles uit zijn laatste dag in het Turkse  

    vakantiedorpje halen.  

Synopsis:    

De laatste lome vakantiedag brengt de zestienjarige Bora door in een klein Turks kustdorpje met 

zijn zomerbroeders Dursun en Kagan. Als hij met hen over strand en boulevard doolt, voelt hij 

zich thuis. Tenminste, zo lang hij zijn autoritaire vader niet voor de voeten loopt. Dat Bora dit jaar 

verliefd is geworden op zijn onbereikbare buurmeisje Burcu maakt het leven er niet makkelijker 

op. Door zich stoerder voor te doen dan hij is, probeert hij alles uit de dag te halen, maar daarbij 

lijkt hij vooral zichzelf in de weg te zitten. 
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Biografie Mustafa Duygulu 

Mustafa Duygulu studeerde in 2009 af aan de Toneelschool Maastricht als acteur en werkt 

sindsdien als acteur, schrijver en regisseur. Hij schreef het scenario voor de korte film Roken als 

een Turk (Remi van Heugten), waarvoor hij werd genomineerd voor de Zilveren Krulstaart 2013, 

en voor de KORT!-film Omega die hij ook regisseerde. Hij is daarnaast als co-schrijver betrokken 

bij de films De Oost (Jim Taihuttu) en Catacombe (Victor D. Ponten). Als acteur was Mustafa te 

zien in onder andere de speelfilms Wolf en J. Kessels en de tv-series Celblok H, Charlie, Van God 

Los, Hoe Overleef Ik? en Aaf. Op het toneel speelde hij in voorstellingen van Toneelgroep 

Amsterdam, het Onafhankelijk Toneel en Frascati Producties. Ook regisseerde hij bij Likeminds de 

voorstellingen Closer en Las Vegas. 

Regievisie 

Door mijn persoonlijke ervaringen te gebruiken als bouwstenen wil ik met Zomerbroeders een zo 

authentiek en oprecht mogelijk verhaal vertellen over Bora. Hij is een jongen die er graag bij wil 

horen, maar daarin vooral de strijd aangaat met zijn zomerbroeders, vader en vooral zichzelf. Het 

is een film waarin de thema’s vriendschap en acceptatie een grote rol spelen. Met 

Zomerbroeders wil ik de kijker meenemen door dat luikje waar ik elke zomer doorheen ging naar 

Turkije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

file:///C:/Users/Sanne/Downloads/www.herrie.com/pers


 
Herrie Film & TV | 020-4868212 |info@herrie.com| voor stills: www.herrie.com/pers 

MOOI GEWEEST 
 

Regisseur:   Mari Sanders 

Scenarist: Cecilie Levy 

Cast:    Leny Breederveld, Cas Enklaar, Maria Kraakman, Maarten Heijmans 

Producent:   BIND  

 

Synopsis: 

Ooit hebben Nel en Gerard afgesproken om - wanneer het moment daar is - samen uit het leven 

te stappen als de ultieme verzegeling van hun liefdesband. Gerard is er inmiddels van overtuigd 

dat zijn leven voltooid is maar Nel twijfelt aanvankelijk nog. Dat hun onomkeerbare plan 

daarnaast zo rauw op het dak van hun dochter en haar gezin zou vallen, hadden ze niet 

ingecalculeerd. De onderlinge verhoudingen komen onder druk te staan. Verzwegen conflicten 

en ingesleten patronen maken het uitvoeren van hun voornemen lastiger dan gedacht.  
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Biografie Mari Sanders 

Mari Sanders (1988) studeerde af in 2012 aan het AKV St. Joost. Hij presenteerde zichzelf als 

filmregisseur met de afstudeerfilm Rue Des Invalides, een korte fictiefilm over een jongen in een 

rolstoel op zoek naar liefde in het rolstoelvijandige Parijs. Een jaar hierna maakte hij de film SYNC 

in het kader van KORT! en de bekroonde korte jeugdfilm Daan Durft (KRO-NCRV/EBU).  

In 2016 maakte hij zijn eerste documentaire 80% ongeschikt in het kader van Teledoc Campus 

(EO), een tragikomische roadmovie waarin hij op zoek gaat naar de voor- en nadelen van het 

ontvangen van een Wajong-uitkering. Daarnaast maakte hij commercials voor o.a. Menzis en 

Start Foundation. 

Terugkerende elementen in zijn films zijn de persoonlijke blik op handicaps, menselijke 

tekortkomingen (Mari is geboren met een cerebrale parese en maakt gebruik van een 

handbewogen rolstoel) en het thema van de ‘eenzame reiziger’ die probeert zijn plek te vinden in 

de maatschappij.   

 

Biografie Cecilie Levy 

Cecilie Levy, geboren en getogen in Oslo, Noorwegen, verhuisde op haar twintigste naar 

Amsterdam om naar de Nederlandse Filmacademie te gaan. Na haar afstuderen is ze gebleven en 

heeft ze twintig jaar lang in de filmindustrie gewerkt als regieassistent, regisseur van korte films 

en gaandeweg uitsluitend als scenarioschrijver. Haar NTR Kort De Eerste Snee heeft wereldwijd 

op festivals gedraaid en won de Prijs van de Pers in Grimstad, Noorwegen. De door haar 

geschreven korte kinderfilm Mimoun werd genomineerd voor een Emmy Kids Award en won o.a. 

de prestigieuze Europese Televisieprijs Prix Jeunesse. Haar telefilm Op de Dijk werd eveneens 

genomineerd voor een Prix Europa en heeft op internationale festivals gedraaid. Naast haar 

filmprojecten heeft ze op dit moment een driejarig stipendium om onderzoek te doen naar 

nieuwe vormen van storytelling in VR/360. Na Boy (2012) is Mooi Geweest haar tweede One 

Night Stand-film.   

 
Regievisie 
“Wil je samen met me sterven?” is toch een type vraag waarop je niet echt halfslachtig kan 
antwoorden. Het is ‘ja’ of ‘nee’. Het antwoord heeft grotere gevolgen dan Nel en Gerard als 
smoorverliefde dertigers zich ooit konden beseffen. 
 
Ik ben zo’n dertiger. Ook ik heb, hetzij gekscherend, zo’n afspraak met m’n vriendin. 
Sinds dit scenario op mijn pad is gekomen heeft het onderwerp me echter bij de keel gegrepen. 
Het concept samen te sterven met de vrouw waarmee ik een goed leven heb geleid is prachtig in 
mijn hoofd, maar wat als puntje bij paaltje komt? Is het niet veel eenvoudiger om die 
verantwoordelijkheid bij Magere Hein neer te leggen? 
 
Ik heb het geluk dat ik als regisseur geen hapklaar antwoord hoef te hebben rondom de morele 
dilemma's die een zelfverkozen levenseinde oproept, maar dat ik mag antwoorden met een 
verhaal. 
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Ik vind het ook belangrijk om deze film nu te maken omdat in een individualistischer wordende 
samenleving de generatie van Nel en Gerard de eerste is waarbij het thema ‘dood’ niet enkel het 
terrein meer is van de priester of dominee. Dit impliceert dat wij allemaal een individueel 
antwoord moeten vinden over hoe wij met de dood van onszelf en onze ouders willen omgaan. 
 
Met deze belangrijke thema’s als achtergrond wilden wij een verhaal tussen drie intrigerende 
karakters vertellen. Deels gevangen in de houdgreep van een lange familierelatie, met alle 
bitterheid maar zeker ook de mooie herinneringen. De sterke band die ze ondanks hun heftige 
persoonlijkheden bij elkaar heeft gehouden. De humor tussen Gerard en Nel waaruit te lezen valt 
hoeveel ze van elkaar houden en hebben gehouden. De absurditeit van het uitvoeren van zo’n 
gezamenlijke afspraak om samen dood te gaan. Als laatste de dochter, ook zij moet als 
achterblijver leren dealen met de doodswens van haar ouders. 
 
Met deze film wilde de scenariste Cecilie Levy, cast, crew en ik een liefdevol portret maken van 

Nel, Gerard en dochter Mia. Een bitterzoet en actueel Nederlands sprookje over de scheidslijn 

tussen romantiek en banaliteit, over liefde, dood en de kunst van het samen oud worden.  

file:///C:/Users/Sanne/Downloads/www.herrie.com/pers


 
Herrie Film & TV | 020-4868212 |info@herrie.com| voor stills: www.herrie.com/pers 

TOM ADELAAR 

 
Genomineerd voor een Gouden Kalf voor Beste Televisiedrama en Beste Acteur Televisiedrama: 

Yannick Jozefzoon 
 

 

Regisseur:   Gonzalo Fernandez 

Scenarist:   Ashar Medina 

Cast:    Yannick Jozefzoon, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Chris Peters,  

    Katrien van Beurden, Dennis Rudge, Maikel van Hetten 

 

Producent:   Topkapi Films 

 

Logline:   Wanneer de Surinaamse Sharif een oer-Hollandse naam aanneemt 

    om meer sales te scoren voor een opportunistisch callcenter,  

    vervalt hij in een existentiële identiteitscrisis. Hij verdient goed en  

    wordt eindelijk geaccepteerd, maar hoeveel van zichzelf is hij  

    bereid op te offeren om er echt bij te horen?  
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Synopsis:    

De drieëntwintigjarige Sharif N'Kongo DeMiranda is de hoop van zijn Surinaamse familie. Zijn 

liefdevolle maar dominante moeder Ingrid ziet hem als de toekomstige Nederlandse Obama en 

alles moet wijken voor Sharifs studie. Zelf heeft Sharif echter geen flauw idee wat hij wil met zijn 

leven. Wat hij wel weet is dat hij gek wordt van zijn drukke familie en zich op de universiteit net 

een mascotte voelt, omringd door goedbedoelende blanke medestudenten en professoren. 

Wanneer Sharif zijn oude vriend Thomas ontmoet, die tegenwoordig handelt in dubieuze crypto 

currencies, is hij jaloers op het geld en vooral de vrijheid die Thomas geniet. En als Sharifs drugs 

dealende broer Greg noodgedwongen weer thuis komt wonen, en ze weer hetzelfde kleine 

rotkamertje moeten delen, is de maat vol. Sharif wil eindelijk een plek voor zichzelf en regelt via 

Thomas een sollicitatiegesprek bij Adelaar Finance. Hij weet Barbara, de manipulatieve bazin van 

het louche handelskantoor, over te halen om hem een kans te geven en Sharif gaat aan de slag 

als call agent. Het bedrijf is in feite niet meer dan een veredeld callcenter in een loods waarin 

Sharif en zijn gesjeesde collega's dag in dag uit mogelijke targets verleiden om te investeren in 

iets waar ze alleen maar verlies op gaan maken. Alles draait hier om de sales en alles is 

geoorloofd. Liegen is niets vreemds voor Sharif en de gesprekken lijken aanvankelijk voorspoedig 

te verlopen. Maar wanneer de klanten Sharifs exotische naam horen haken ze een voor een af. 

Sharif staat binnen no time op het punt te worden ontslagen en neemt een ingrijpende 

beslissing; hij zet een oer-Hollands accent op aan de telefoon en adopteert de naam Tom 

Adelaar. Dit is niet bepaald legaal, maar werkt wel als een trein. Gesteund door Barbara scoort 

Sharif sale na sale en als snel worden hij en Thomas de grootste concurrenten. Wanneer Sharif 

eindelijk genoeg verdient om een eigen woning te fiksen neemt hij zijn intrek in een luxe 

penthouse, waar hij voor het eerst zelf de dienst uitmaakt. Daarvoor moet hij echter wel in het 

geheim zijn studie opgeven en zo belandt Sharif in een web van leugens met steeds grotere 

consequenties. Hoe meer hij zichzelf verliest in de accenten en oplichtpraktijken van Tom 

Adelaar, hoe meer Sharif belandt in een hallucinerende identiteitscrisis, waarbij hij heen en weer 

wordt geslingerd tussen het snelle geld, de avances van Barbara en de verwachtingen van zijn 

veeleisende familie. Uiteindelijk stort Sharifs zorgvuldig opgebouwde kaartenhuis in elkaar en 

moet hij voor eens en voor altijd beslissen wat, en nog belangrijker, wie hij wil zijn. 

Biografie Gonzalo Fernandez 

Gonzalo studeerde in 2004 af aan de Willem de Kooning Academie en in 2015 aan de 

Nederlandse Filmacademie. Zijn afstudeerfilm Lazarus was de inzending voor de Studenten 

Oscar. Gonzalo regisseerde diverse commercials en videoclips voor MTV en produceerde in eigen 

beheer de kort film Blok van schrijver en regisseur Ashar Medina. 

 

Biografie Ashar Medina 

Filmmaker en muzikant Ashar Medina studeert in 2015 af aan de Nederlandse Filmacademie met 

zijn eindexamenfilm Voetzoeker (regie Max Lunter). Na zijn studie richt hij zich op een reeks 

persoonlijke videoclips en schrijft hij mee aan webseries voor Nickelodeon en VPRO. 

Voor de korte film Gilles (regie Jordi Wijnalda) ontvangt Ashar een Best Screenplay Award tijdens 
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Shortcutz Amsterdam 2016. Datzelfde jaar schrijft hij ook televisiedrama Jungle (regie Hetty de 

Kruijf), dat op het Nederlands Filmfestival in première gaat in het kader van One Night Stand XII. 

In 2017 regisseert en produceert Ashar de korte film Blok en ontwikkelt hij dramaseries voor RTL 

Productions en Topkapi Films. Daarnaast vormt hij samen met scenaristen Wander Theunis en 

Jeroen Scholten van Aschat de writers room genaamd Branie. 

 

 

Regievisie 

Tom Adelaar is in essentie een coming-of-age drama, verpakt in een zwarte komedie. De grote 

verscheidenheid van menselijk gedrag ten aanzien van racisme is het hoofdthema van Tom 

Adelaar. De verschillende personages gaan ieder op hun eigen manier om met racisme zowel bij 

zichzelf als bij anderen. Het onontkoombare universele aspect van racisme. Het scenario heeft 

veel komische elementen, maar de tragiek van het thema blijft behouden, dit kan de film juist de 

complexiteit of gelaagdheid geven die het thema verdient. 

Rags to Riches 

Sharif ziet kans om het benauwde appartement van z`n moeder te ontvluchten door makkelijk 

snel veel geld te verdienen. Hij kiest voor zichzelf, maar stort zichzelf daarmee juist in een 

identiteitscrisis. Hoe meer hij vlucht in zijn materiële schijnwereld, hoe meer hij verwijderd raakt 

van zijn wortels. Nederland is in vergelijking met andere landen progressief, maar zeker niet 

ontdaan van discriminatie. In de competitieve wereld waar Sharif in belandt, komt hij het op elke 

hoek tegen. Sharifs’ collega’s en bazin profileren zich als ruimdenkend en onbevooroordeeld, 

maar moedigen hem tegelijkertijd aan om zich voor te doen als blanke: dit is winstgevender voor 

het bedrijf en dus belangrijker dan zijn identiteit. 

Deze opportunistische “gedooghouding” zie ik veel terug in de Nederlandse maatschappij. Het 

bestrijden van racisme begint volgens mij allereerst bij het erkennen van deze passieve houding. 

Belangrijke vragen die het verhaal mij verder stelt. 

-       Is het individualistische ideaal een zegen (je kan je ontplooien tot wat je maar wil) of vloek 

(het is materialistisch en daardoor leeg en kil)? 

-       Is de individualistische consumptiemaatschappij in staat iemands culturele identiteit te laten 

verdwijnen? 

-       Zijn culturele wortels zoals religie en familie een veilige haven of een gevangenis voor je 

identiteit? 

Met name de laatste vraag vind ik inspirerend met betrekking tot het verhaal. In het verhaal 

wordt de familie van Sharif niet afgeschilderd als een gezellig stereotype Surinaams gezin maar 

het geeft ook duidelijk kritiek aan een omgeving die in mijn ogen soms de slachtofferrol krijgt 

toebedeeld. 
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DÒST 
 

Regisseur:   Joren Molter 

Scenarist:   Britt Snel 

 

Cast:    Henk-Jan Doornbosch, Liam Feikens, Yamilla Huft, Jack Jansen,  

    Maurins Boonstra, Jochem Smit, Rene Jonkman 

Producent:   Family Affair Films 

Logline:   Alko en zijn beste vriend Björn racen op wc-potten, atten shotjes en 

    steken asperges op het Groningse platteland. Als Björn meer voor  

    Alko blijkt te voelen, zetten groepsdruk en schaamte hun   

    vriendschap op het spel. 

Synopsis: 

In de voorjaarsvakantie steken Alko (15) en zijn beste vriend Björn (15) asperges op het land. De 

jongens zijn twee handen op één buik, ze zijn samen opgegroeid en onafscheidelijk. Wanneer 

Alko verliefd wordt op de stoere Marie (15), oefent hij schuchter met Björn hoe hij moet tongen 

en fantaseren ze over seks. Als Björn later hoort dat Alko en Marie hebben gezoend is hij 

zichtbaar aangedaan. Vanaf dat moment heeft Alko alleen maar oog voor zijn Marie. Björn heeft 

het daar duidelijk moeilijk mee. Als Alko troostend een arm om hem heen slaat, zoent Björn hem 

plotseling. Het nieuwtje dat Alko en Björn gezoend hebben gaat als een lopend vuurtje door het 

dorp en Alko is degene die het moet bezuren. Wanneer hij zijn wanhoop niet langer kan 

bedwingen, verraadt hij zijn beste vriend. Te laat beseft Alko wat hij is kwijtgeraakt om bij de 

groep te kunnen horen.  
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Biografie Joren Molter 

Joren Molter (1993) werd op zijn zestiende geselecteerd voor de debuutcompetitie op het 

Nederlands Film Festival met zijn korte film Vol van Leven. Nog voor zijn studie aan de Nederlandse 

Filmacademie co-regisseerde Joren de mozaïekfilm Foreigners in New York, Berlijn en Groningen 

die in première ging op het NFF. Tijdens zijn studie regisseerde hij vier korte films buiten de 

academie om, waarvan de korte film De lullige levensloop van een saaie man eindigde in de top 10 

publieksfavorieten op het NFF. Zijn eindexamenfilm In Kropsdam is iedereen gelukkig is inmiddels 

op 40 filmfestivals zoals Clermont Ferrand, Palm Springs en Karlovy Vary vertoond. De film won tot 

nu toe 11 prijzen, waaronder de publieksprijs op het Warsaw International Film Festival. Joren is 

de eerste Nederlander die door de European Film Promotion geselecteerd werd voor Future 

Frames: ten new directors to follow. Zijn korte film Kind gaat evenals de One Night Stand Dòst dit 

jaar in première.  

 

Biografie Britt Snel 

Na de middelbare school begon Britt Snel met een bachelor scenario aan de Nederlandse 

Filmacademie. Ze studeerde af in 2016 en schreef meerdere succesvolle verhalen. De korte film 

De Klootzak Hut (2014), een coming of age film geschreven door Britt, heeft meer dan 280.000 

views op YouTube. Britt schreef het scenario voor Joren Molters korte films Simmer (2015) en In 

Kropsdam is iedereen gelukkig (2016). Haar afstudeer-scenario Dial 0 for Heaven wordt op dit 

moment ontwikkeld als speelfilm. Britt schreef onlangs de scenario’s voor Dòst en de korte film 

Kind in het kader van New Screen NL, beiden geregisseerd door Joren Molter.  

 

Regievisie  

Vuil dat aan je armen kleeft, dat je er niet vanaf krijgt, hoe hard je ook boent. Dat is ‘dòst’ 

(uitspraak: ‘dust’). Met Dòst keer ik terug naar de plek waar ik opgroeide: het Groningse platteland. 

De jongens vormen een hechte vriendengroep en hun kameraadschap lijkt onvoorwaardelijk. Hier 

is lomp zijn het hoogst haalbare goed. De jongens gaan vaak fysiek met elkaar om en lopen te 

trekken en te duwen. Tijdens de puberteit kan dit plotseling een andere lading krijgen. De 

onbezonnen fysieke connectie die Björn en Alko hebben, wordt hierdoor gecompliceerd en komt 
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onder druk te staan. In het dorp is nauwelijks diversiteit waardoor men het moeilijk vindt om ermee 

om te gaan. Zowel Björn als Alko zijn in mijn ogen slachtoffers van deze verstikkende kracht.  

We denken dat Nederland geëmancipeerd is, maar het is schijntolerantie. Op veel plekken kun je 

nog steeds niet zijn wie je bent. Ik heb ervoor gekozen om het verhaal vanuit het perspectief van 

een dader te vertellen, omdat ik het belangrijk vind te laten zien dat dit soort situaties niet zo 

eendimensionaal zijn als sommige mensen denken. Daders zijn vaak bang om slachtoffers te 

worden. Ik wil laten zien hoe sterk groepsdruk is en hoe gevoelig wij daar als mens voor zijn. Soms 

is het erg moeilijk om niet met de kudde mee te lopen, want voor je het weet ben jij het volgende 

slachtoffer.  
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FREE FIGHT 

 
Genomineerd voor een Gouden Kalf voor Beste Televisiedrama en Beste Acteur Televisiedrama: 

Chiem Vreeken & Aleksej Ovsiannikov 

 

Sven Bresser is geselecteerd voor het Talents en Route op het Nederlands Film Festival 

 

Regisseur:   Sven Bresser 

Scenarist:   Scenaristen: Saar Ponsioen & Sven Bresser  

Cast:    Chiem Vreeken, Aleksej Ovsiannikov, Olivia Lonsdale, Bert Kops 
 

Producent:   IJswater Films 

 

Logline:   De band tussen de twee MMA uitoefenende broers, Joes (22) en  

    Matthias (27), wordt op de spits gedreven nadat hun moeder  

    plotseling overlijdt en ze beiden op een totaal verschillende  

    manier worstelen met hun rouwverwerking.  

Synopsis:    

Free Fight vertelt het verhaal van Joes (22) en Matthias (27). Twee ambitieuze, hechte broers die 

een enorme passie hebben voor de wereld van de Mixed Martial Arts (MMA). De band tussen de 

jongens wordt echter op de spits gedreven wanneer hun moeder Margot (52), die MS heeft, 

overlijdt. Het verdriet dat hieruit voortkomt brengt de jongens op een onevenwichtig kantelpunt 

in een van de belangrijkste fases van hun carrière. De revalidatieverpleegkundige Roos (22), het 

enige dat is overgebleven van hun moeders wereld, is een belangrijke spil hierin. Waar Joes met 

haar hulp zijn emoties onder ogen probeert te komen en opmerkt waar het echt om gaat in het 

leven, verhardt zijn oudere broer Matthias juist in zijn verdriet. Zijn onvermogen om te dealen 

met de situatie zet hun band op scherp, en tijdens de aanloop naar wat voor hen samen de 

allerbelangrijkste wedstrijd zou moeten worden, drijven ze verder uit elkaar dan ooit tevoren. 
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Biografie Sven Bresser 

Schrijver/regisseur Sven Bresser won in 2016 met zijn HKU-afstudeerfilm Cavello de VERS 

Juryprijs. De film werd ook geselecteerd voor het Nederlands Film Festival en genomineerd voor 

de Tuschinski Award. Naast de One Night Stand-film Free Fight maakt Bresser momenteel (ook 

met IJswater Films) de korte fictiefilm L'été et tout le reste (15 min); een Franstalig film, geheel op 

locatie op Corsica opgenomen met steun van Filmfonds Shorts, crowdfunding en facilitaire 

sponsoring. 

 

Biografie Saar Ponsioen 

Co-scenarist Saar Ponsioen schreef eerder de korte film Vandaag (2014, regie Marit Weerheijm, 

3e jaar Filmacademie) en won hiermee de 1e prijs op het YAKFA filmfestival. In 2015 schreef ze 

het script van haar afstudeerfilm Grijs is ook een kleur (regie Marit Weerheijm) en won hiermee 

verschillende prijzen zoals de AVROTROS Scenarioprijs, de Topkapi Films Fiction Award Beste 

Filmacademie Film, Beste Internationale Filmacademie Film (uitverkozen door CILECT, de 

mondiale filmscholen koepel), de Young People's Jury Award op het Toronto Filmfestival en de 

Student Academy Award in Los Angeles. 

Regievisie 

Free Fight gaat over twee broers die door de dood van hun moeder gedwongen worden om 

kwetsbaar te zijn terwijl ze in een arena leven waar kwetsbaarheid een taboe is. Terwijl Joes zijn 

emoties leert te omarmen, blijft Matthias zijn gevoelens bevechten, letterlijk en figuurlijk. De 

dood van hun moeder zou de band tussen de broers nog sterker en intenser moeten maken nu 

ze alleen elkaar nog hebben. Eigenlijk willen ze elkaar ook helpen; Matthias wil zijn broertje sterk 

houden, hem beschermen tegen de buitenwereld. Joes wil Matthias juist bevrijden van zijn 

façade en zijn schild, dat steeds zwaarder wordt. Hij wil zijn broer uit een steeds groter isolement 

halen en hem laten voelen wat hij zelf voelt. In feite vechten ze allebei om hun broer terug te 

winnen, maar op een totaal tegenstrijdige manier. Onze film volgt niet het standaard stramien 

file:///C:/Users/Sanne/Downloads/www.herrie.com/pers


 
Herrie Film & TV | 020-4868212 |info@herrie.com| voor stills: www.herrie.com/pers 

van het vechtsport-genre (het succes, de terugval en dan de moeizame, welverdiende 

comeback.) We willen geen film maken over MMA vechters. We willen een film maken over de 

zielen achter deze geharde mannen.  
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IN LIMBO 

Regisseur:   Jim Süter  

Scenarist:   Jim Süter & Wander Theunis  

Cast:    Nasrdin Dchar, Charlie Chan Dagelet, Cees Geel, Nino den Brave  
 

Producent:   Keplerfilm 

Logline:   Vrijgesproken van een dodelijk ingrijpen maar geplaagd door de  
    onomkeerbare gevolgen worstelt een politieagent met zijn   
    geweten en aanstaand vaderschap tijdens een verlof in een all- 
    inclusive-resort aan de Griekse kust. 
 

Synopsis: 

Vrijgesproken van een dodelijk werkincident wordt politieagent Oscar samen met zijn zwangere 

vriendin op verlof gestuurd naar een all-inclusive vakantieresort aan de Griekse kust. Terwijl 

hij daar probeert de draad weer op te pakken en zich op te maken voor zijn aanstaand 

vaderschap wordt echter al snel duidelijk dat de onomkeerbare gevolgen van zijn ingrijpen zijn 

gedroomde toekomst in de weg staan — en dat een onverwachte nieuwe vriendschap Oscars 

ontregelde leven voorgoed nog verder op zijn kop zal zetten. 
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Biografie Jim Süter 

Jim Süter (1986) studeerde aan de Amsterdamse Toneelschool en de Gerrit Rietveld Academie 
voordat hij in 2015 als fictieregisseur afstudeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Tijdens 
deze opleiding regisseerde hij diverse korte films, waaronder Pitstop (2013), Panopticum (2014) 
en Jack (A Journey To Fulfillment) (2015), die allen werden geselecteerd voor festivals in binnen- 
en buitenland. Tevens maakte Jim verscheidene videoclips en commercials (voor o.a. Amnesty 
International Nederland) en nam hij op uitnodiging van Film Fest Gent een segment van de 
mozaïekfilm Follow IV (2016) voor zijn rekening. Momenteel heeft Jim een aantal nieuwe plannen 
in ontwikkeling, waaronder een Engelstalig muziekfilmproject en een Nederlandse sitcom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biografie Wander Theunis 
Scenarioschrijver Wander Theunis (1989) rondde de opleidingen Mediastudies en Amerikanistiek 
af aan de Universiteit van Amsterdam alvorens hij in 2015 afstudeerde aan de Nederlandse 
Filmacademie. De daar door hem geschreven korte thriller Broker (regie David-Jan Bronsgeest) 
mocht op het Nederlands Film Festival (NFF) van dat jaar de Tuschinski Award voor Beste 
Eindexamenproductie in ontvangst nemen. Met regisseur Jordi Wijnalda werkte Wander aan 
diverse korte films, waaronder Gilles, dat op het NFF 2016 in première ging, een Shortcutz Award 
voor Beste Scenario won en internationale festivals bereikte. Momenteel schrijft Wander twee 
speelfilms voor producent Topkapi Films, werkt hij voor Lemming Film aan een boekverfilming en 
verschijnen er in 2018 naast In Limbo nog twee korte films van zijn hand: jeugddrama One Of The 
Boys (regie Ivo van Aart, producent Dutch Mountain Film & BNNVARA) en het tragikomische Kalí 
Chroniá, Wanders debuut als co-regisseur. 
 

Regievisie 

Wat als je er met de beste bedoelingen voor kiest door het leven te gaan als beschermer van de 

maatschappij, maar je in het uitvoeren van die rol iemand om het leven brengt? Iedere agent die 

de eed aflegt, weet dat dit risico bij het vak hoort, maar geen van hen denkt dat het hem of 

haar ooit daadwerkelijk zal overkomen — om nog maar te zwijgen van de impact die zoiets kan 

hebben op je verdere bestaan. Oscar is een van de agenten die het wèl meemaakt, met alle 

gevolgen van dien. 
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Dit verhaal gaat over identiteit en het verlies ervan wanneer je iets doet dat tegen al je waarden 

en normen ingaat. Wat blijft er over van wie je was? Kan je ooit nog terug naar het leven dat je 

daarvóór voor ogen had? In deze close-up-studie van een karakter dat door het proces 

van traumaverwerking gaat, glijden we samen met Oscar door de zintuiglijke en emotionele 

achtbaan van een posttraumatische stressstoornis, en wordt hopelijk invoelbaar wat voor 

onmetelijke invloed die ene fatale seconde waarin de trekker wordt overgehaald kan hebben op 

de rest van een mensenleven.  

 

Tevens wil ik met deze film een lans breken voor de mens achter het politie-uniform. Tijdens mijn 

research heb ik veel respect gekregen voor de mannen en vrouwen die dag in dag uit keuzes 

maken in extreem stressvolle situaties, soms dus zelfs over leven en dood — in het kader van 

onze veiligheid. In het beeld dat tegenwoordig van de Nationale Politie wordt geschetst ligt de 

nadruk veelal op de politie als gezichtsloos instituut, waardoor vergeten lijkt te worden dat 

agenten ook gewoon mensen zijn; mensen waarvan er honderden thuiszitten met een 

posttraumatische stressstoornis. 

 

Nasrdin Dchar heeft voor deze rol meerdere trainingen doorlopen en gesprekken gevoerd met 

agenten die een soortgelijke situatie hebben meegemaakt als zijn personage Oscar, om zo dicht 

mogelijk bij de ervaring te komen die niet in woorden valt uit te leggen — maar hopelijk wel 

in beelden. 
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