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‘Openheid, rust, ruimte...
Simpel leven...
Dacht ik.’
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BEKIJK TRAILER

Film 81 minuten | paswoord op aanvraag

BEKIJK DE FILM
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‘Iedere twee maanden wordt er een
herder over genomen door het kartel.‘

INFORMATIE
TITEL		
SCHAPENHELD / SHEEP HERO
LENGTE		
81 minuten voor bioscoop of tv / 58 min voor internationale tv
WORLD PREMIERE 		

17 November IDFA 2018 Amsterdam

WEBSITE

www.schapenheldfilm.nl | www.sheephero.nl

EMAIL		
info@sheephero.nl
FACEBOOK

facebook.com/schapenheld | facebook.com/sheephero

IMDB

www.imdb.com/title/tt8486464/

ISAN

ISAN 0000-0004-D799-0000-O-0000-0000-2

SCREENER (81 MIN)

vimeo.com/newtonfilm/sheephero

SCREENER (KORTE 58 MIN)		

vimeo.com/newtonfilm/sheephero58

TRAILER (2 MIN)

vimeo.com/newtonfilm/sheepherotrailer

FORMAAT

RED 3840 × 2160 (4K UHD), color

DCP

DCP 2K flat (1998x1080), XYZ colorspace encoded in JPEG2000

FRAME RATE

25 fps

ASPECT RATIO

1:85 (1998x 1080)

AUDIO

5.1

ANDERE FORMATEN		

4K h264 mov/ mp4 1.78 (16:9) audio LtRt / stereo, 25 fps

REGISSEUR | PRODUCENT		

Ton van Zantvoort -NEWTON film

PRODUCENT		

seriousFilm - Marc Thelosen | Koert Davidse

DISTRIBUTEUR		
Windmill Film Distribution - Wallie Pollé
PR & MARKETING		

Herrie film & Tv - Noortje van de Sande

SALES		
Films Transit International - Jan Rofekamp
OMROEP		
Omroep Brabant | KRO-NCRV
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‘Daar maak ik me wel zorgen om.
Dat is mijn hele hebben en houden.’

LOGLINE | SYNOPSIS
LOGLINE
Een traditionele schaapsherder wordt gedwongen te innoveren in een neoliberale wereld die haaks staat op
zijn idealen.
SYNOPSIS (53 woorden)
Schaapsherder Stijn heeft een romantisch wereldbeeld, maar zijn idealisme botst met de harde realiteit
van de moderne ondernemer. In deze aangrijpende en filmische documentaire zijn we dicht bij Stijn en zijn
familie in hun zoektocht om de traditie levend te houden. Zal zijn strijd vruchten afwerpen of moet hij met
de kudde meegaan?
SYNOPSIS (217 woorden)
Tien jaar geleden ontmoette regisseur Ton van Zantvoort een van de laatste traditionele schaapherders
in Nederland. Stijn had het ideale leven, een liefhebbende vrouw, een kudde schapen en leefde in de
natuur zoals we ooit allemaal deden en vaak nog naar verlangen. Door de jaren heen merkte de filmmaker
echter hoe de ontspannen en opgewekte herder een steeds korter lontje kreeg en verbitterd raakte. Een
traditionele herder die vanwege extreme stress van de een op andere dag zijn haren kwijt raakt: hoe
paradoxaal is dat. Was het hoeden van schapen niet het meest ontspannen en romantische beroep ter
wereld? ‘De stille heide is al lang niet meer zo stil. Er is oorlog op de hei’ vertelde Stijn en zo begon het
verhaal.
Op observerende wijze toont de 86 minuten durende filmische documentaire de harde realiteit van een
moderne ondernemer die probeert zijn bedrijf draaiende te houden. Stijn en zijn familie vechten om hun
rustige en eenvoudige leven te behouden, maar dit blijkt steeds moeilijker te worden in een dichtbevolkte,
moderne wereld waar de kracht van geld en massaproductie zwaarder weegt dan goede bedoelingen en
trage tradities. In een overgereguleerde samenleving is zijn zoektocht naar vrijheid een strijd die bijna te
moeilijk is om te dragen. Zal zijn strijd vruchten afwerpen of wordt hij gedwongen om met de kudde mee te
gaan.

SCHAPENHELD een film van Ton van Zantvoort | 81 minuten | perskit | 17 oktober 2018

4

‘Kom ik hier om te shinen, halen ze de glans eraf.
-Ja, je wordt gewoon afgemat.‘

OVER STIJN
Stijn is een gepassioneerde, sociale, wereldbewuste man. Vanuit een diepe overtuiging dat we beter met de
wereld en met de dieren om moeten gaan, besloot hij twintig jaar geleden om schaapherder te worden en
probeerde hij zelfvoorzienend te leven.
Het moderne neoliberale leven is echter moeilijk en zijn pure, compromisloze manier van leven lijkt
steeds meer in strijd te komen met de wereld om hem heen. Een wereld die wordt aangedreven door
geld, technologie en massaconsumptie. Een wereld die de voorkeur geeft aan degenen die ‘met de kudde
meegaan’. Een wereld waarin het onmogelijk lijkt om zijn dromen waar te maken. Stijn is misschien geen
geboren zakenman, maar het is vooral dit contrast tussen hoe de wereld zou moeten zijn en de realiteit die
hem bitter heeft gemaakt. Stijn is een enorme doorzetter en blijft zoeken naar manieren om te overleven en
zijn familie te onderhouden.
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‘Het veranderd!’

REGIE STATEMENT
Jaren geleden ontmoette ik Stijn, een van de laatste Nederlandse traditionele schaapherders. Stijn had het
ideale leven, een liefhebbende vrouw, een kudde schapen en leefde in de natuur zoals we ooit allemaal
deden en vaak nog naar verlangen. Door de jaren heen merkte ik hoe de ontspannen, opgewekte herder
een steeds korter lontje kreeg. Een traditionele herder die vanwege extreme stress van de een op andere
dag zijn haren kwijt raakt: Hoe paradoxaal is dat. Was het hoeden van schapen niet het meest ontspannen
en romantische beroep ter wereld? ‘De stille heide is al lang niet meer zo stil. Er is oorlog op de hei’ vertelde
Stijn tegen mij.
We leven in een wereld die bepaald wordt door de economische wetten en dit is diep doorgedrongen tot een
van de meest romantische beroepen op de wereld.
In veel opzichten lijk ik op Stijn. We leven allebei in een neoliberale wereld, die op gespannen voet staat met
onze idealen. Ook ik heb gekozen voor een meer onzeker, creatief bestaan en om mijn idealen na te streven.
Op mijn manier probeer ik bij te dragen aan een betere wereld door films over deze onderwerpen te maken.
Ik ben ook een kleine ondernemer die niet aan innovatie kan ontsnappen. Willen we niet allemaal terug naar
de natuur, terug naar het echte leven, daar waar het allemaal om draait? Maar hoe ver moet je gaan om je
idealen te proberen te realiseren? En is het niet eenvoudiger om gewoon de kudde te volgen?
Ik zie de wereld om mij heen als een visueel, verhalende informatiebron. Het zien, de verwondering
en het bewust ervaren van wat er om mij heen gebeurt, om dan dit gevoel bij de kijker teweeg te
brengen. Als filmmaker ben ik op zoek naar onderwerpen die ogenschijnlijk het kleine en het alledaagse
vertegenwoordigen, om vervolgens een groot universeel thema aan te snijden. Niet zozeer om een belerend
statement uit te dragen, maar om de kijker aan het denken te zetten over onszelf, de wereld waarin we leven
en dat wat ons als mens verbindt.
Mijn films gaan over mensen die ik ontmoet; over de wereld waarin we leven en hoe klein deze is geworden.
Terugkijkend op mijn langere films dan hebben veel hoofdpersonages een vergelijkbare drijfveer. Mensen die
vechten om hun dromen te verwezenlijken. Mensen die ons zorgeloze leventje een confronterende spiegel
voor houden. Vaak zijn het mensen die de effecten van onze kapitalistische economie ondervinden. Een
economie die alleen in stand te houden is als er genoeg groei is en winst wordt gemaakt. Daarom moeten
we steeds meer consumeren en produceren in minder tijd. Het is een paradigma van oneindige groei op
een eindige planeet. Hoewel steeds meer mensen dit besef krijgen, zijn er maar weinig die er iets aan doen.
Mensen die tegen de stroom in gaan of koste wat kost hun idealen nastreven. Dat sprak me ook zo aan toen
ik Stijn leerde kennen. Hij heeft bewust gekozen voor een andere, meer duurzame levensstijl. Maar is die
manier van leven in onze huidige samenleving nog wel mogelijk?
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‘Large-scale food producers are cutting down on the environment and animal welfare.
Men are replaced by machines. They win with cheap production.’

CREW
TON VAN ZANTVOORT | SCRIPT | REGIE | CAMERA | EDITING | IMDB
Zijn werk als regisseur, cameraman en editor is vertoond op gerenommeerde filmfestivals zoals
IDFA, Festival dei Popoli, Thessaloniki en VIFF en is wereldwijd uitgezonden op o.a. VPRO,
ARTE/ZDF en Al Jazeera. Hij won meer dan een dozijn internationale prijzen voor beste regie,
camera en montage waaronder op DOK Leipzig. newtonfilm.nl | tonvanzantvoort.nl

JOOST SEELEN | SCRIPT & EDITING COACH | IMDB
Als documentaire coach concentreert hij zich op films die uitdagen en verrassen en een
sterke signatuur dragen van de maker. Films die de kijker dicht bij de perceptie van de
hoofdpersonages brengen en waarin de speciale en gespannen relatie tussen het individu en
de omringende wereld een belangrijke rol speelt.

RALF VERBEEK | EDITING ADVIES | IMDB
“Je kunt zoveel trucs en manipulatie inzetten als je wil, maar het waarachtige, de eerlijkheid,
raakt het hart van je publiek het sterkst. De aanloop naar dat hart raken verschilt. Daar speel
ik graag mee. Het moet blijven verrassen namelijk. “

GYS ZEVENBERGEN | EDITING ADVIES | IMDB
Schrijven is menselijk, editen is goddelijk. Met meer dan 50 films op zijn naam en veel awards
is hij volgens de regisseur een van ‘s werelds beste editors.
Hij is editor sinds 1985 en zijn films werden vertoond op de belangrijkste filmfestivals over de
hele wereld.

JEROEN GOEIJERS | MIXAGE | IMDB
De afgelopen 25 jaar componeerde hij muziek en deed hij het geluidsontwerp voor meer dan
200 films. Films die werden getoond en bekroond op vele internationale filmfestivals zoals
TIFF in Toronto, IFFR in Rotterdam, IDFA in Amsterdam.
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‘I want to make my life an adventure.
You only live once.’

CREW
ROY BEMELMANS | COMPONIST | IMDB
“Subtlety and impact don’t have to be mutually exclusive.” In deze ene zin vat de componist
de unieke muzikale handtekening samen die hem tot de voorhoede van de huidige generatie
van nieuwe orkestcomponisten heeft gebracht. Zijn werk maakt parallellen met helden als
James Horner, Max Richter en Mychael Danna.

OLIVIER NIJS | GELUID | IMDB
Wat onderscheidt een hengelaar van de goede geluidsman? Het vermogen om zeer kritisch
te kunnen luisteren. Bescheiden op de achtergrond aanwezig, maar doortastend wanneer
nodig.

ANNEROSE LANGEVELD | UITVOEREND PRODUCENT | GELUID | IMDB
Van geluid tot uitvoerend producent. Bij NEWTON film is Annerose onmisbaar als allround
ondersteuning tijdens de gehele productie. Ze werkt al meer dan tien jaar samen met de
regisseur en ze vullen elkaar perfect aan. Ze is toegewijd en werkte met grote precisie.

MARC THELOSEN | PRODUCENT | IMDB
Marc is mede-oprichter en creatieve producent bij het in Rotterdam gevestigde
productiebedrijf seriousFilm. Hij produceerde vele bekroonde kunstfilms, animaties,
filmessays en documentaires en bereikte met zijn werk een groot aantal mensen over de hele
wereld.

KOERT DAVIDSE | PRODUCENT | IMDB
Koert begon zijn carrière als scriptschrijver. In 2002 regisseerde hij zijn eerste lange
documentaire The Flood. Zijn tweede lange documentaire Sybold van Ravesteyn | architect for
eternity was seriousFilm’s eerste productie in 2005, sindsdien heeft hij meer dan 8 korte en
lange documentaires afgeleverd.
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‘Zijn films worden gekarakteriseerd door een intieme beeldtaal,
een poëtische structuur en een enorme betrokkenheid.

REGISSEUR

Panasonic Europe

Ton van Zantvoort (Heesch, 1979) is een regisseur, cameraman en editor, wiens werk is vertoond op
gerenommeerde A- filmfestivals. Hij won meer dan een dozijn internationale prijzen voor o.a. beste regie,
beste camera en beste montage. Zijn films zijn wereldwijd uitgezonden op o.a. VPRO, ARTE/ZDF, Al Jazeera.
OPLEIDINGEN
1999 – 2003
Academie St. Joost Breda, Audio Visueel, diploma cum laude behaald
1996 – 1999
Grafisch Lyceum Eindhoven, Vormgeving, diploma behaald
1991 – 1996
Maaslandcollege Oss, HAVO, Ne, En, Sk, Bi,Wi A, Te, diploma behaald
FILMOGRAFIE
ALL OF US, 85 minutes, in productie
SHEEP HERO, 81 minuten, 2018
DE BENNO TAPES, 54 minuten, 2015
Kees en Mien, 30 min, 2011
a BLOOMING BUSINESS, 52 min, 2009
GRITO de PIEDRA, 55 min, 2006
FILMOGRAFIE ALS PRODUCENT (selectie)
Dick Verdult - 70 min, regie Luuk Bouwman, 2017
FALLING 25 min, Teledoc Campus, regie Jef Monté, 2014
Loving Heart 71 min, regie Wouter Verhoeven, 2013
Day is Done* 30 min, regie Guido Hendrikx, 2010
BIOGRAFIE
Ton van Zantvoort (Heesch, 1979) studeerde in 2003 cum laude af aan de Academie St. Joost in Breda richting
audiovisueel. In 2006 beleefde zijn debuutfilm GRITO de PIEDRA de wereld premiere tijdens het Internationaal
Documentaire Festival Amsterdam (IDFA). De film werd o.a. uitgezonden bij ARTE/ZDF. Zijn tweede film a a
BLOOMING BUSINESS maakte hij in co-productie met de VPRO. De film werd vertoond op zo’n 100 grote film festivals,
wereldwijd uitgezonden en won een dozijn aan prijzen, zoals o.a. op DOK Leipzig. In 2016 won zijn spraakmakende
documentaire de BENNO TAPES o.a. een Gouden NL Award. Zoals ook bij de 81 minuten durende SCHAPENHELD uit
2018, was hij voor al deze films niet alleen verantwoordelijk voor de productie en regie, maar verzorgde Ton van
Zantvoort ook het camerawerk en o.a. de editing
Naast het produceren van zijn eigen documentaires, produceerde Ton van Zantvoort ook diverse documentaires voor
andere jonge regisseurs. DAY is DONE* van Guido Hendrikx ging in premiere op het IDFA , FALLING van Jef Monté
beleefde zijn premiere op het Nederlands Film Festival en de wereld premiere van de film over DICK VERDULT ging
in premiere op Bafici in Buenos Aires. Naast lange films maakte Ton van Zantvoort een dozijn aan korte (kunst) films,
was hij de editor van lange documentaires en korte fictie, geeft hij master classes op academies in Europa en Canada
en is hij jurylid voor diverse internationale filmfestivals en organisaties zoals Panasonic International.
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‘In zijn hoofdpersoon Stijn heeft regisseur Ton van Zantvoort een prachtig weerbarstige
Don Quichot gevonden die verbeten tegen de gevestigde machten in zijn wereld strijdt.’

OVER DE REGISSEUR

Filmfonds

OVER DE REGISSEUR
Ton van Zantvoort observeert met grote aandacht en neemt ons mee in de wereld van mensen aan de rand,
mensen die, geconfronteerd met externe machten als toerisme, internationale handel en massacommunicatie
proberen te overleven. Met grote menselijkheid toont Van Zantvoort ons letterlijk en figuurlijk een andere
wereld – een wereld waarin het leven van elk mens waardevol is. Zijn films worden gekarakteriseerd door een
intieme beeldtaal, een poëtische structuur en een enorme betrokkenheid. In zijn lyrische documentaires met
sociaaleconomische ondertoon weerstaat hij vaak de verleiding van interview en commentaar.
PRIJZEN ALS REGISSEUR (beperkte selectie)
Gouden NL Award beste productie van alle categorieën, Nederland, 2016
NL Award beste documentaire 2015 van alle regionale omroepen , Nederland, 2016
Trevignano FilmFest Award, Italië, 2013
Eervolle Vermelding, beste internationale korte film, Planet in Focus, Toronto, Canada, 2011
Jury publieksprijs, FIFDH, Festival International du film des droits de l’homme de Paris, France, 2011
Publieksprijs & Speciale jury vermelding, The Art of the Document, Warschau, Polen, 2010
Golden Olive awards, voor beste documentaire & cinematografie, Int. Festival Bar, Montenegro, 2010
Publieksprijs, Millennium Film Festival, Brussel, België, 2010
Press award, beste film van het FICA festival, Goiás, Brazilie, 2010
Best Treatment jury prijs, Cinema Planeta, Cuernavaca, Mexico, 2010
Healthy Workplaces Film Award, DOK Leipzig, Leipzig, Duitsland, 2009
FESTIVAL VERTONINGEN (beperkte selectie)
Nationaal - IDFA International Documentary Film Festival, Amsterdam (2018, 2010, 2006, 2005); Nederlands
Film Festival, Utrecht (2014, 2009, 2007, 2005);
Europees – DOK Leipzig, Duitsland; Thessaloniki Documentary Festival, Griekenland; Festival dei Popoli,
Italië; Documenta Madrid, Spanje; Planet Doc Review, Poland; Docpoint Helsinki, Finland; Edinburgh
International Film Festival, UK; Art of the Document Multimedia Festival, Polen; Split International Festival of
New film, Kroatië; International Millennium Film Festival, België; International Film Festival for Human Rights,
diverse locaties in Frankrijk; International Audiovisual Festival of Biodiversity, Italië, Kinookus FFF, Kroatië;
Sunchild Film Festival, Armenië; This Human World, Oostenrijk; Jihlava IDFF, Tsjechië
Wereld – Vancouver International Film Festival, Canada; Planet in Focus, Toronto; Montreal Human Rights
Film Festival; Margaret Mead Film Festival & travelling selection, New York, Chicago, Florida, Vermont,
Indiana; BAFICI Buenos Aires; DOCSMX Festival Internacional de Cine Documental, Mexico; Animal & Nature
Film Festival, Beijing, China; Film Festival Arlington, Virginia, USA; Duke City DocFest, Albuquerque, New
Mexico, USA; Criterio Ambiental, Costa Rica; Short Film Festival, Moscow; International Documentary Festival,
Agadir, Marokko; Green Film Festival, Seoul, Korea; New Zealand International Film Festival, Nieuw Zeeland;
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STILLS
Download hoge resolutie stills door op de afbeeldingen te klikken.
Bijvoorkeur een van de bovenste gebruiken
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ART WORK
Download hoge resolutie bestanden door op de afbeeldingen te klikken.
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‘Ik wil van mijn leven gewoon een avontuur maken.
Je leeft maar één keer.’

CREDITS
SCENARIO, CAMERA & REGIE
SCENARIO ADVIES
GELUID

MONTAGE
MONTAGE ADVIES

TON VAN ZANTVOORT
JOOST SEELEN
ANNEROSE LANGEVELD
IRIS VAN DE RIJT
OLIVIER NIJS
TON VAN ZANTVOORT
JOOST SEELEN
RALF VERBEEK
GYS ZEVENBERGEN
BARBARA HIN

MUZIEK
GELUIDSONTWERP & MIXAGE

ROY BEMELMANS
JEROEN GOEIJERS

VISUAL EFFECTS & GRADING
GRADING ADVIES
DELIVERIES

NEWTON FILM
RAMON DE JONG
ROB MAAS

PRODUCTIE STAGIAIR

IRIS VAN DE RIJT

ONDERTITELS
PRODUCENT SERIOUSFILM

JOZEF BRIENEN
MARC THELOSEN
KOERT DAVIDSE

PRODUCENT NEWTON FILM
UITVOEREND PRODUCENT NEWTON FILM

TON VAN ZANTVOORT
ANNEROSE LANGEVELD

EINDREDACTIE OMROEP BRABANT
EINDREDACTIE DOCUMENTAIRES KRO-NCRV
PRODUCTIELEIDER DOCUMENTAIRES KRO-NCRV

LOUT DONDERS
JELLE PETER DE RUITER 
YOLANDE VAN DER BLIJ

© 2018 NEWTON FILM | SERIOUSFILM | OMROEP BRABANT | KRO-NCRV
DEZE FILM IS TOT STAND GEKOMEN MET STEUN VAN HET MEDIAFONDS, HET NEDERLANDS FILMFONDS EN BRABANTSE BEAUTIES
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‘Een héél ander leven hebben wij.
- Verschil moet er zijn.’

CONTACT
ALGEMEEN EMAIL

info@sheephero.nl

PERSVERZOEKEN & BOEKINGEN ( ( ( HERRIE ) ) ) Herrie Film & TV
Van Hallstraat 54 1051 HH Amsterdam
020-4868212
REGISSEUR | PRODUCENT

noortje@herrie.com

Ton van Zantvoort - NEWTON film
Kwakkelhutstraat 76

4814 KR Breda

+31(0)6.410.390.81 info@newtonfilm.nl
https://newtonfilm.nl
PRODUCENT

Marc Thelosen - seriousFilm
Andrej Sacharovstraat 27
+31(0)6.20737277

3065 EC Rotterdam

marc@seriousfilm.nl

www.seriousfilm.nl
REGIONALE OMROEP

Omroep Brabant -Lout Donders
Postbus 108

5600 AC Eindhoven

+31(0)402949494

contact@omroepbrabant.nl

www.omroepbrabant.nl
NATIONALE OMROEP

KRO-NCRV - Jelle Peter de Ruiter
Postbus 200 1200 AE Hilversum
+31 (0)35 - 6719455

JellePeter.deRuiter@kro-ncrv.nl

www. kro-ncrv.nl
DISTRIBUTEUR

Windmill Film Distribution - Wallie Pollé
Amstel 266 1017 AM Amsterdam
+31(0) 6 53 14 85 43

wallie@windmillfilm.com

www.windmillfilm.com
WORLD SALES

Films Transit International Jan Rofekamp
21 Place Epernay Ville Lorraine (Quebec)

Canada J6Z 4K9

+31 6 5392 6555 (Europe) 1 514 862 0054 (Montreal)
janrofekamp@filmstransit.com
www.filmstransit.com

SCHAPENHELD een film van Ton van Zantvoort | 81 minuten | perskit | 17 oktober 2018

14

FAQ | TRIVIA
1. Hoe lang duurde het project?
10 jaar geleden ontmoette ik Stijn. De financiering en het script duurde anderhalf jaar. De opnames bedroegen
twee jaar en de editing anderhalf jaar.
In totaal zo’n 5 jaar. Nu is de film af, maar nu begint het pas.
2. Waarom heb je voor deze manier van vertellen gekozen?
Ik wilde het verhaal vertellen op een observerende filmische wijze a la cinema vérité, zonder een voice-over en
met zo min mogelijk interviews. Het punt dat ik wil maken moest niet te drammerig aanwezig zijn. De kijker
moet het gevoel hebben dat hij dit zelf ontdekt.
3. Wat wilde je vertellen?
In hoeverre is het mogelijk in onze neoliberale wereld om niet de kudde te volgen? En als we kiezen om
anders te leven worden we daar dan wel gelukkiger van? We leven in een wereld die bepaald wordt door de
economische wetten en dit is diep doorgedrongen tot een van de meest romantische beroepen op de wereld.
In de film komt Stijn erachter dat herders zijn erkend als immaterieel cultureel erfgoed.
Maar wat heb je daar aan, als je leven onmogelijk wordt gemaakt door regelgeving en marktwerking en je
ieder jaar 30.000 euro te kort komt?
4. Welke artistieke keuzes heb je gemaakt?
Vrijwel alles is bewust gedaan. Ik heb alles expliciet met een groothoek lens, handheld gedraaid, met een
groothoek lens en diafragma van 1.7 en veel scherpte diepte om zo de constante beweging en spanning van
de situatie vast te leggen. Ik heb –voor zover mogelijk- alles gedraaid in de schemering. De zon schijnt alleen in
het begin van de film en deze maakt al snel plaatst voor regen, mist, sneeuw, wind en de nacht. Er is ook in de
post veel regen, sneeuw en wolken toegevoegd. In de scriptfase had ik al besloten om de film in complementair
kleurcontrast ‘blauw en oranje’ te graden, wat de spanning en onderdrukking onderstreept.
5. Wat was moeilijk in het proces?
Het maken van een film gaat nooit over een nacht ijs. Tijdens het hele proces maak je jaren lang keuzes die je
uiteindelijk brengen tot de uiteindelijke film. Het is altijd een lange, interessante zoektocht en puzzel.
Dat is ook wat het interessant maakt. Bij deze film was het met name in de editing erg lastig om de exact
gewenste balans te vinden in het karakter van Stijn, tussen enerzijds de liefhebbende vader en gepassioneerde
herder en anderzijds de gestreste ondernemer. Ik begreep Stijn en zijn gedrag heel goed, maar omdat ik
tijdens de opnames erg gefocust had op de stress kregen mensen wel een verkeerd beeld. Tijdens diverse
test screenings was ook duidelijk verschil te merken tussen hoe Stijn over kwam bij Brabanders en mensen uit
bijvoorbeeld de randstad. Ook met het einde van de film heb ik heel erg lang geworsteld. De situatie in de
realiteit veranderde ook steeds, waardoor ik de film nog niet af wilde maken. Uiteindelijk ben ik zeer tevreden.
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