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Een vrijdagavond. De stadslichten gaan aan. Twee jonge 
vrouwen, 25 en 26 jaar oud. Een wijnavond bij vrienden. 
Een sexy filmnerd. Een magisch snoepje in de badkamer. 
Een paar borsten, die hun mond niet kunnen houden. Een 
café waar vaak vertoefd wordt. Twee geisha’s en Piemelboy. 
Een ontmoeting met Vincent, die graag in hijskramen klimt. 
Een bijzonder bordeel. Een vliegende ananas. Een koud 
intermezzo op de Noordpool. Een onheilspellende villa. Een 
sadistische dwerg en een amoureuze Satan. Een feest je. Een 
kus in de keuken. Veel alcohol. Een paar gestolen kussen. 
En een happy end. Of net helemaal niet?

‘Charlie en Hannah gaan uit’ vertelt over een nacht uit 
het bestaan van twee praatgrage jongedames van midden 
twintig. Een prettig gestoorde romantische komedie over 
liefde, seks, en - vooral - exen, doorspekt met een handvol 
fantastische ontmoetingen en nachtelijke uitstapjes die alle 
wetten van de fysica tarten.

VERHAAL

Tijdens een drankovergoten vrijdagnacht nemen 
twintigers Charlie en Hannah een magisch snoepje 
en alles en iedereen om hen verandert. Al slenterend 
door Antwerpen en pratend over omgaan met exen en 
relaties, belanden ze in de meest bizarre situaties. Het 
ene moment zitten ze nog in een Antwerpse kroeg, het 
volgende moment lopen ze over een sneeuwvlakte, in een 
kosmisch zwart gat of zitten ze achter een vliegende 
ananas aan. 

Charlie en Hannah gaan uit is een prettig gestoorde 
romantische komedie over liefde, seks, en – vooral – 
exen, vol met bizarre ontmoetingen en verbijsterende 
gebeurtenissen.

De Belgische regisseur Bert Scholiers speelt in zijn 
fantasierijke speelfilmdebuut als een trippende 
Woody Allen of Noah Baumbach met de vorm, met 
inventieve beeldgrapjes, kleur en zwart-wit, wisselende 
beeldformaten en verwijzingen naar de stille cinema en 
klassieke Italiaanse horror.



CONFIDENTIES VAN EEN DEBUTANT - DOOR BERT SCHOLIERS

September 2012. Eerste schrijfdag. Mijn 
debuutfilm moet een briljante satire worden over 
moderne zeden die Scott Fitzgerald combineert 
met ‘National Lampoon’s Christmas Vacation’, 
doorspekt met enkele prangende filosofische 
kwesties (zoals: wat moet je doen als je geliefde 
plots nummerplaten begint te stelen). Ik zie 
flitsen van mijn meesterwerk voor me: grootse 
kosmische visioenen, en een ananas.

December 2013. Casting. Er dient zich een 
goede ananas aan, die op de auditie een 
indrukwekkende interpretatie geeft van ‘With 
a Little Help of My Friends’. De agent van de 
ananas doet echter moeilijk en eist dat we al 
zijn scènes in het Fins draaien. Ten einde raad 
besluiten we de ananas te vervangen door 
Evelien Bosmans en Daph-ne Wellens.

Mei 2014. Ik denk dat ik de film in zwart-wit zal 
opnemen, net als al die weergaloze klassiekers 
- denk aan ‘Schindler’s List’ en ‘The Embryo 
Hunts in Secret’.

December 2015. Scenariosessie met Evelien en 
Daphne in Parijs. De film is geëvolueerd tot het 
herkenbare relaas van twee jonge vrouwen die 
uitgaan en veel klessebessen. Evelien en Daphne 
suggereren om de film niet langer te situeren 
in een on-derzeeër.

11 maart 2016. Eerste draaidag. Ik ben enigszins 
gestresseerd, wat zich uit in de vorm van 
huilbuien en de weigering nog buiten te komen 
zonder klittenband.

Midden maart 2016. Ik voel me als een vis in 
het water, maar Frances Lefebure maakt me 
tijdig duidelijk dat het onheil brengt wanneer 
de regisseur op de set aanwezig is, en dat zelfs 
Orson Welles zijn draaidagen hoofdzakelijk 
doorbracht met leren glasblazen.

2 april 2016. Op figuratie.be een nieuwe ananas 
gevonden. Daphne Wellens eet de ananas per 
ongeluk op. De opnameleiding snelt naar de 
winkel voor een tweede ananas. Daphne Wellens 
eet ook die op. We kopen een derde ananas, die 

we deze keer wijselijk vermommen als Marc 
Coucke.

20 juni 2016. Visie van de eerste montage 
met Nico Leunen en Thomas Pooters. Ik ben 
verschrikt door wat ik zie, stort in, en noem 
mezelf de meest onbekwame, onoriginele, 
achterlijke, onbenullige en overbodige filmmaker 
ooit. Nico en Thomas geven me bemoedigende 
schouderklopjes en stemmen ermee in.

Oktober 2017. Première op Film Fest Gent. De film 
is een daverend succes. Vooral bij de minister 
van defensie - hij dreigt onmiddelijk met een 
release in Oekraïne. Het is een feestelijke 
avond. De gemoederen raken helaas ietwat 
verhit wanneer Daphne Wellens Marc Coucke 
opeet. Ik drink wat te veel en raak slaags met 
een buitenwipper omdat hij blijft volhouden dat 
hij niet weet waar Puurs ligt.

December 2017. Ik begin te schrijven aan mijn 
nieuwe film - de brutale kroniek van Leopold II, 
maar met porgs.







“IK ZIT GEWOON IN EEN
AFWACHTENDE MODUS.”

“EN OP WAT WACHT GE ?”

“OP DIT MOMENT OP WHISKEY.”

Charlie en Fons





Zalibef! (Oftewel: Evelien, 
Daphne en Frances)

De eerste castings voor ‘Charlie en Hannah’ 
werden in december 2013 georganiseerd - 
meer dan twee jaar voor de eigenlijke shoot. 
Daphne Wellens en Frances Lefebure werden 
meteen gecast. De twee actrices bleken in 
het echte leven deel uit te maken van een 
groepje hartsvriendinnen, waartoe ook 
schrijfster Astrid Haerens behoorde, en 
… Evelien Bosmans. Al snel werd de hele 
vriendengroep geleend voor de film.

In de twee jaar tussen de casting en 
de opnameperiode werden regelmatig 
scenariosessies met Daphne en Evelien 
georganiseerd. “Een duur woord voor 
spaghetti bolognaise bij ‘De duifkens’,” 
verklaart Daphne. Door deze onderonsjes 

slopen de nodige anekdotes, voorkeuren en 
stopwoorden van de actrices het scenario in. 
“Ik hoorde Frances op een bepaald moment 
‘zalibef’ zeggen,” zegt Bert. “We hebben het 
meteen in de film gestopt. Nog steeds weet 
niemand wat het woord betekent.”

De casting van het mannelijke aandeel in 
de film werd verzorgd door Leonie Luttik 
en Eveline Devriendt, voor Kemna Casting. 
Zowel Patrick Vervueren als Steef de Bot 
spelen in ‘Charlie en Hannah’ hun eerste 
grote filmrol. “Met zulke acteurs was mijn 
voornaamste opdracht als regisseur niet te 
veel op de set komen,” lacht Bert.

Satan en compagnie

Een kleurrijke troep klasbakken maakt 
de cast compleet. Astrid Haerens is het 

CHARLIE EN HANNAH MAKEN

vierde lid van de vriendengroep van 
Charlie en Hannah. Jeroen van Dyck speelt 
- op onnavolgbare wijze - Piemelboy. Sam 
Bogaerts neemt maar liefst twee rollen voor 
zijn rekening: die van Satan (gedubd met 
de stem van Gianni Nanni) en die van de 
zwerver. De Nederlandse actrice Sigrid ten 
Napel doet een opmerkelijk gastoptreden als 
Jos, de melodramatische ex van Fons. 

En hoe overtref je een pratende borst met 
de stem van Kuifje - Michaël Pas? Misschien 
met Axel Daeseleire als Hannahs tweede 
borst? Titus De Voogdt als een zeurend en 
communistisch zwart gat? En neveneffecten 
Jonas Geirnaert en Koen de Poorter als 
praatzieke flatgebouwen?



De noordpool bouwen

De opnames vonden plaats in maart en april 
2016, in Antwerpen. “Het voelde eigenlijk 
helemaal niet aan als een filmset, omdat 
ik voortdurend met mijn beste vriendinnen 
rondhing. En Bert is een regisseur die van 
aanpakken weet: hij brengt je op het juiste 
moment een koffiebeker met cava,” zegt 
Frances.

De caféscènes werden gedraaid in café 
Kiebooms (in de naoorlogse jaren de trendy 
danstent Olympia), ondertussen gesloten. 
Het café bezat nog steeds het originele, 
met spiegels bezaaide interieur uit de jaren 
vijftig, en bood zo de ideale setting voor een 
in een zwart-wit en nostalgie badende film.

Voor de fantasiescènes werd een hele reeks 
sets gebouwd door het team van Samuël 
van Broekhoven en Liza Shevchuk: een 
grote maquette van de stad Antwerpen, 
een noordpool van acht meter breed 

geconstrueerd uit hout, prikkeldraad en 
piepschuim (inclusief ijsbergen op wielen), 
een bos, en een universum met twee meter 
hoge planeten. Die twee laatste sets werden 
naast elkaar opgetrokken, om een scène-
overgang van de ene plek naar de andere 
mogelijk te maken.

Zestig Ben & Jerry’s

Ondanks alle visuele elementen lag de 
nadruk tijdens de opnames steeds op het 
spel. “Bert en ik verkiezen scènes die uit 
één goed uitgedacht mastershot bestaan,” 
legt cameraman Hans Bruch Jr. uit. “Indien 
meer shots gewenst zijn, bijvoorbeeld in 
lange dialoogscènes, dan opteren we voor 
een zo beperkt aantal opstellingen: een two 
shot en twee close-ups bijvoorbeeld.” Door 
het spaarzame aantal shots werd er meer 
ruimte voor het spel gecreëerd.

Ondanks het feit dat alle scènes op voorhand 
gerepeteerd werden, bleken twintig tot dertig 

takes geen uitzondering. “De camera bleef 
maar draaien en draaien, soms met maar 
minieme aanwijzingen tussen verschillende 
takes. IIk heb zeker zeventig keer een zin 
over Ben & Jerry’s gezegd - zo vaak dat het 
leek op product placement,” lacht Patrick. 
“We zochten samen naar ‘kleine dinget jes’,” 
vertelt Daphne. “Een bepaalde verrassende 
blik, of een specifieke, atypische manier 
om een zin uit te spreken - en door de vele 
takes gebeurde dat soort dingen, vaak zelfs 
onbewust.”

De montage

Aan het 2,5 minuten durende gesprek in het 
café tussen Charlie, Hannah en Fons werkte 
monteur Thomas Pooters bijna drie weken. 
“Een actrice als Daphne doet elke keer iets 
totaal anders, en dat is heel dankbaar voor 
de montage. Als er twintig takes waren, 
hadden we twintig opties,” vertelt Thomas. 
“We hadden de keuze tussen eindeloos veel 
nuances en rare bekken.”



“I MEAN, IF YOU’RE REALLY 
IN THE MOOD, WE COULD PROBABLY EVEN 
GET THE FIVE BENNETT SISTERS TO JOIN IN. 
LAST NIGHT, THIS POLISH GUY DID THEM 
ALPHABETICALLY.”

Emma Woodhouse





De muziek

‘Charlie en Hannah’ zit van de eerste tot 
de laatste minuut t jokvol muziek. De film 
bevat slechts enkele stille scènes. Tomas 
Leyers, de producent, en Bert gingen tijdens 
de montage op zoek naar een atypische, 
anachronistische soundtrack die bij de 
romantiek en absurditeiten van de film zou 
passen.

Het was Tomas die op de Eunomia-wals van 
Strauss botste die het thema van de film 
werd. “Toen Tomas me de opening met die 
muziek liet zien, kreeg ik prompt kippenvel,” 
aldus Bert. “De film kreeg iets satirisch en 
‘fin de siècle’, iets Kubrickachtig - heerlijk. 
Het paste wonderwel voor een film over 
hedendaagse relaties en alcoholabusus. 
Bovendien, en dat is absurd, is de wals 
waarschijnlijk nog nooit eerder opgedoken 
in een film.”

Chrisnanne Wiegel nam, geassisteerd 
door Jelle Verstraten, de rest van de 

muziek voor zijn rekening. De muziek van 
Thelonius Monk die gebruikt werd tijdens 
het montageproces voor de caféscènes, 
werd vervangen door originele composities, 
vrolijke, catchy jazzdeunt jes met titels als 
‘Zalibef’ en ‘Slippery Nipple’. Om het geluid 
van een groezelige New Yorkse jazzclub 
te verkrijgen, plaatste Chrisnanne de 
muzikanten in een ruimte vol rommel en 
meubelstukken, gesitueerd naast een straat 
met veel passage.  

Voor het bordeel werd er een playlist 
samengesteld met een originele 
pianocompositie van Chrisnanne 
(‘Seulement’), oude ragtimes, en liederen 
van Offenbach en Béranger. In de scènes 
in het gothic mansion brengt Chrisnanne 
hommage aan de muziek van het giallogenre 
en oude Italiaanse griezelfilms.

De big band- en popnummers voor de 
caféscenes worden geserveerd door Vincent 
van Warmerdam, Slick Nick and the Casino 
Special en de Gentse band Pavlove.



Bert Scholiers (Lizarzaburu, Ecuador, 1984) studeerde 
in 2012 af als master in film- en theaterwetenschappen 
(Universiteit Antwerpen).

Zijn kennismaking met het ambachtelijke aspect van film 
gebeurde in 2002, dankzij het eerste fictie-atelier van het 
Vlaams Audiovisueel Fonds en onder het mentorschap van 
Pierre Drouot en Vincent Bal.

Bert Scholiers trad eerder op als co-scenarist van Hilde van 
Mieghems ‘Smoorverliefd’ (2010)  en ‘Sprakeloos’ (2017) 
en maakte deel uit van writer’s rooms van verschillende 
televisieprojecten. Momenteel is Scholiers bezig met de 
ontwikkeling van diverse projecten voor film en televisie.

‘Charlie en Hannah gaan uit’ (2017) is Scholiers’ debuut als 
regisseur.

BERT SCHOLIERS
regisseur | scenarist







“IK HEB EEN TIC. 
ALS IK DRONKEN 
BEN, DAN KLIM IK 
IN HIJSKRAMEN.”

Vincent



 

PISCO SOUR & BLOODY MARY 
 

Eveliens lievelingsdrankjes 

DE DUIFKENS, BAR BIJOU, JONES & CO
favoriete hang outs

Lijstjestijd



Evelien Bosmans (1989) studeerde af aan de acteursopleiding 
van de toneelacademie in Maastricht. Frank Van Mechelen 
vroeg haar tijdens haar opleiding om ‘Germaine’ te spelen 
in zijn verfilming van Walter Van den Broecks ‘Groenten 
uit Balen’. De school gaf haar toestemming en een jaar 
later won Evelien de Ensor voor beste actrice voor die 
rol. Na de opleiding ging Evelien werk in film, televisie en 
theater afwisselen. Ze had (hoofd)rollen in verschillende 
series (o.a. Zingaburia, Amateurs, Chaussée d’amour, Gent 
West) en films (Halfweg, Marina, Welp, Charlie en Hannah 
gaan uit). In het theater tourde Evelien onder andere met 
Skagen, HETpaleis, compagnie Marius en TgStan in België, 
Nederland en Frankrijk. 

Op dit moment sluit ze de tournée van Lost Boys af, een 
voorstelling die ze zelf maakte met drie andere acteurs en 
in januari begint ze met de repetities van ‘Vergeef ons’ naar 
A.M Homes in een regie van Guy Cassiers bij het toneelhuis.

EVELIEN BOSMANS
als Charlie
Evelien Bosmans (1989) studeerde af aan de acteursopleiding 
van de toneelacademie in Maastricht. Frank Van Mechelen 
vroeg haar tijdens haar opleiding om ‘Germaine’ te spelen 
in zijn verfilming van Walter Van den Broecks ‘Groenten 
uit Balen’. De school gaf haar toestemming en een jaar 
later won Evelien de Ensor voor beste actrice voor die 
rol. Na de opleiding ging Evelien werk in film, televisie en 
theater afwisselen. Ze had (hoofd)rollen in verschillende 
series (o.a. Zingaburia, Amateurs, Chaussée d’amour, Gent 
West) en films (Halfweg, Marina, Welp, Charlie en Hannah 
gaan uit). In het theater tourde Evelien onder andere met 
Skagen, HETpaleis, compagnie Marius en TgStan in België, 
Nederland en Frankrijk. 

Op dit moment sluit ze de tournée van Lost Boys af, een 
voorstelling die ze zelf maakte met drie andere acteurs en 
in januari begint ze met de repetities van ‘Vergeef ons’ naar 
A.M Homes in een regie van Guy Cassiers bij het toneelhuis.

EVELIEN BOSMANS
als Charlie



Daphne Wellens (°1988) studeerde in juni 2014 af als actrice, 
aan de toneelacademie in Maastricht. Ze speelt zowel in het 
theater als voor film en televisie. Afgelopen jaren tourde ze 
onder meer met voorstellingen van HETPALEIS, Compagnie 
Marius, Toneelgroep Maastricht en B12. Op televisie was 
Daphne in een aantal kleine en grotere rollen te zien. 
Zo speelde ze Chloë voor de KETNET-serie Welkom in de 
Wilton, en verschijnt ze binnenkort als Isabella Brant in 
‘Age of Iron’, een reeks op het Frans/Duitse ARTE over de 
dertigjarige oorlog. 

Wat film betreft; Daphne speelde ‘Hannah’ in ‘Charlie en 
Hannah gaan uit’, de debuutfilm van Bert Scholiers die in 
februari 2018 in de zalen verschijnt. Voor de rol van Sabine 
in Marc Punts Pippa, leerde ze boksen, en dit najaar mocht 
ze Trude spelen in de historische prent, ‘Redbad’, van de 
Nederlandse Roel Reinee.

DAPHNE WELLENS
als Hannah



Lijstjestijd

NEGRONI, MOSCOW MULE, PINA COLADA
CHAMPAGNE & KOUD WATER 

Daphnes lievelingsdrankjes

EVELIEN HAAR ZALIGE ZETEL,
FRANCES HAAR GEZELLIGE KEUKENTAFEL

CAFE BELGA, SUPRA BAILLY,
JONES & CO, CABRON, KIEBOOMS

favoriete hang outs



Lijstjestijd

WHISKEY SOUR, MOSCOW MULE, WITTE 
WIJN, SPUITWATER MET IJS EN CITROEN,

BLOODY MARY

Frances’ lievelingsdrankjes

CAFE BELGA, LE COQ, STAM,
SUPRA BAILLY, CABRON

favoriete hang outs



“IK BEN DE 
GANDHI VAN 
HET MUILEN”

Marie

Frances Lefebure (1988) studeerde af aan de  
woordkunstafdeling van het conservatorium in Antwerpen, 
waar ze op het toneel kon staan, radiodocumentaires kon 
maken, of schrijvend verhalen kon vertellen. Ze werkte 
voor de radio en voor een regionale televisiezender 
toen ze gevraagd werd om ‘Kat’ te spelen in de Ketnet-
serie ‘Gogogo’. Daarna volgden verschillende rollen in 
televisieseries, onder meer ‘Vriendinnen’ en ‘Nieuw Texas’ 
voor Één, ‘Spitsbroers’ en ‘Amigo’s’ voor VTM. In 2019 staat 
een nieuwe reeks voor VTM op de planning. 
 
Daarnaast is ze ook, samen met Otto-Jan Ham en Sven de 
Leijer, host van ‘Hotel Römantiek’ (Woestijnvis) op Vier, een 
human interest-reeks waarvan het tweede seizoen wordt 
uitgezonden in 2018.

FRANCES LEFEBURE
als Marie



PATRICK VERVUEREN
als Fons

Patrick Vervueren studeerde af in 2006 aan het KASK 
Gent. Hij maakt deel uit van de vaste kern van theatergezel-
schap Compagnie Frieda, waarvoor hij sinds 2009 schrijft, 
maakt en speelt. Op het kleine scherm was hij te zien in 
o.a. Spitsbroers, Professor T. en Gent West. Eerder speelde 
hij in de niet onopgemerkte kortfilms ‘Le pli dans l’espace’ 
(Ann-Julie Vervaeke) en ‘Nymphet’ (Laura Hermanides). 

In ‘Charlie en Hannah gaan uit’ maakt Patrick zijn debuut 
in een langspeelfilm.



“DE LAATSTE KEER DAT 
IK GEDANST HEB, WAS IN 

HET MILLENNIUM VAN R.E.M. 
EN DE ZWARTE PEST.” 

Fons



“UW BORST IS BEZIG 
MET EEN OPERA?”

“JA, IK HOOP OOK DAT 
DAT MAAR EEN FASE IS.”

Fons en Hannah





Thomas Pooters studeerde in 2013 af als monteur aan het 
RITCS, waar hij Nico Leunen leerde kennen. Sindsdien werd 
hij één van Nico’s vaste assistenten, en monteerden ze  sa-
men aan films als ‘Belgica’ van Felix Van Groeningen en 
‘Skate Kitchen’ van Crystal Moselle. 

‘Charlie en Hannah gaan uit’ is de vierde fictiefilm die 
Thomas monteert, na onder andere ‘Café Derby’ (2015) 
van Lenny Van Wesemael en ‘My First Highway’ (2017) van 
Kevin Meul. Bij ‘Charlie en Hannah’ keek Nico af en toe - 
goedkeurend - mee over zijn schouder.

THOMAS POOTERS
monteur



HANS BRUCH JR.
camera

Hans Bruch jr. studeerde in 2007 af aan het RITCS Brussel, 
in Audiovisuele technieken - optie beeld. Daarna volgde hij 
filmregie bij LUCA School of Arts, Brussel.

Tijdens het eerste jaar LUCA werd Hans gevraagd op te 
treden als cameraman voor het eindwerk van Gust Van 
den Berghe, met als resultaat 'Little baby Jesus of Flandr' 
(2009), geselecteerd voor de Quinzaine des Réalisateurs in 
Cannes. 

Na deze film volgen onder meer 'Blue Bird' (2011, Gust Van 
den Berghe), en 'La cinquième saison' (2012, Peter Brosens 
en Jessica Woodworth) en de korte films van kunstenaars-
duo Sarah & Charles. 

Hans is sporadisch gastdocent aan de Vlaamse filmscholen 
en aan de Biennale di Venezia College.





Chrisnanne Wiegel (1955) heeft een opleiding muziekcom-
positie gevolgd aan de Shumann Academie in Utrecht en 
daarnaast de opleiding Berklee Film Scoring and Music 
Composition for Film & TV gedaan. Chrisnanne startte in 
1996 als arrangeur en additional composer voor film. 

In 2000 arrangeerde hij de film ‘Wilde mossels’ (2000) van 
Erik de Bruijn. In 2005 volgde de doorbraak als componist 
met ‘Het schnitzelparadijs’ van Martin Koolhoven. Daarna 
nam Chrisnanne de muziek voor zijn rekening van publiek-
successen als ‘Alles is Liefde ’ (2007), ‘Komt een vrouw 
bij de dokter’ (2009), ’Dossier K’ (2009), ‘Smoorverliefd’ 
(2010), ‘Nova Zembla’ (2011) en ‘Het tweede gelaat’ (2017) 
en televisiereeksen als ‘Clan’ (2012) en ‘Amigo’s’ (2015).

De samenwerking tussen Chrisnanne en Bert kwam tot 
stand door projecten waaraan beiden zijdelings verbonden 
waren - Chrisnanne als componist en Bert als schrijver. 
Momenteel werken Chrisnanne en Bert aan de ontwikke-
ling van een filmmusical in de traditie van de klassieke 
Hollywoodmusicals.

CHRISNANNE WIEGEL
componist



“MET DEZE KAM BELANDEN JULLIE
IN CARTHAGO, IN 146 VOOR CHRISTUS.” 

“SAAI, DAT HEBBEN CHARLIE EN IK
VORIGE KEER AL GEDAAN.”

De bloemenverkoper en Hannah







Evelien Bosmans
Daphne Wellens
Frances Lefebure
Patrick Vervueren
Astrid Haerens
Steef De Bot
Jeroen Van Dyck
Kristien Pottie
Sigrid ten Napel
Lily Roberts
Sofie Porro
Anne Marie Loop
Yela De Koning
Luca Tichelman
Marc Goyens
Kim Peers

CAST

Charlie
Hannah

Marie
Fons

Helena
Vincent

Geert / Piemelboy
Catharine De Grote

Jos
Emma

Beatrice
Mme Daady

Rosemary
Josephine

Marc
Isolde

Sam Bogaerts
Andrew Van Ostade
Eric de Kuyper
Guido Op De Beeck
Samuel Van Broekhoven
Brecht Hermans
Egon Notebaert

STEMMEN

Michaël Pas
Axel Daeseleire
Titus De Voogdt
Jonas Geirnaert
Koen De Poorter
Sien Vanmaele

Satan / Zwerver
Ideale vrouw

Monnik
Guido

Mummy
Fred Astaire

Dwerg

Briljante borst
Nukkige borst

Zwart gat
Flatgebouw
Flatgebouw
Flatgebouw



 

Regie & Scenario
Cinematografie
Decor

Kostuumontwerp 

Make Up 
Hair
Geluid
Montage
Supervisie montage
Casting

Componist 

Producenten

CREW

Bert Scholiers
Hans Bruch Jr.
Liza Shevchuk

Samuel Van Broekhoven
Yamina Eddyani

Alix Stessel
Sarah Roman
Rilke Van Bel

Nicolas Dennefeld
Thomas Pooters

Nico Leunen
Kemna Casting

Leonie Luttik
Eveline Devriendt

Chrisnanne Wiegel
Jelle Verstraten

Tomas Leyers
Marc Goyens







Producent
Coproducent

Met de steun van

Genre 
Duur 
Taal 
Formaat
Beeld
Geluid

Release

Festivals

Minds Meet
Altitude100

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)
Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles
Screen Flanders | taxshelter.be | Alea 

Jacta | Shelter prod | Telenet | ING

Komedie
75 min 

Nederlands / Engels / Frans / Italiaans
2:35 scope
ZW / kleur

5.1 Dolby

14  februari

Filmfest Gent 2017 - Slotfilm
Slamdance 2018 - Narrative Competition

JEF Festival 2018 - 16+ sectie
IFFR 2018 - Official Selection

Cinequest 2018 - Official Selection

VARIA

14 juni
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De film wordt uitgebracht door:

 
 
 
 

Windmill Film Distribution  
Amstel 266 

1017 AM Amsterdam 
contact@windmillfilm.com

 

Boekingen, marketing en publiciteit: 
 

 
 

Herrie Film & TV  
Van Hallstraat 54  

1051 HH Amsterdam  
+ 31 20 4868212 

info@herrie.com  
 

Boekingen: Genice Braamse genice@herrie.com 
  Pers: Lieke Folkertsma lieke@herrie.com       Openingsfilm Belgische Film Festival

vanaf 14 juni in de filmtheaters en op

Landelijke persvoorstelling 30 mei | 10.30 uur | Het Ketelhuis.


