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pitch

Filmmaker Christoph Bohn ontdekte als kind een oude foto van zijn vader Karl 
Bohn op 13-jarige leeftijd in Duits nazi-uniform met een swastika- armband. 
Vandaag gaat hij op zoek naar de waarheid over zijn vaders verleden. Hij reist 
naar zijn vaders geboorteplaats, Eupen, in het Duitstalig gebied van België. 
op de grens met Duitsland. Hij ontrafelt het verhaal van onze Oostkantons die 
na de Eerste Wereldoorlog 4 keer van nationaliteit veranderden in   35 jaar. 
Indringende getuigenissen, historische beelden en geanimeerde scènes 
brengen het verhaal van Eupen en dat van de familie Bohn weer tot leven.



synopsis
Kortrijk, 1969. Tijdens de eerste maanlanding, terwijl heel het gezin Bohn aan de televisie gekluisterd zat, waagde 
de jonge Christoph Bohn zich in de kamer van zijn ouders, en snuffelde tussen de persoonlijke spullen van zijn 
ouders. In een doos met oude foto's vond hij een beeld dat hem met verstomming sloeg: een foto van zijn vader 
Karl als prille puber in het kostuum van de vijand uit de Tweede Wereldoorlog, met hakenkruis en al. Was zijn 
vader echt een dienaar van het monster dat zo veel leed veroorzaakt had tijdens de tweede wereldoorlog? 
Hadden zijn klasgenoten dan toch gelijk hem voor vuile Duitser uit te maken en uit te sluiten?
Bij het overlijden van zijn vader, wordt Christoph Bohn opnieuw geconfronteerd met zijn verleden, en hij besluit op 
zoek te gaan naar de waarheid achter zijn vader.

Die zoektocht brengt hem in Eupen, in het Duitstalige gebied van België, waar de roots van zijn vader liggen. 
Christoph ontdekt de geschiedenis van dit vreemde gebied tegen de Duitse grens, en hoe het over enkele 
decennia 4 keer van nationaliteit veranderde. Hij ontmoet generatiegenoten van zijn vader, die hem vertellen hoe 
Nazi-Duitsland vanaf de jaren '30 zwaar in de Oostkantons investeerde met het oog op een heraansluiting bij 
Duitsland, hoe sport- en cultuurverenigingen – in het bijzonder een zweefvliegvereniging – als dekmantel dienden 
voor de Nazi-propaganda in Oost-België en zo de Belgische staat ondermijnden. Hij ontdekt dat jongens vanaf de 
leeftijd van 12 jaar    door de plaatselijke fascisten op de loonlijst van het Derde Rijk, gelokt worden om zich lid te 
maken van de ‘Eupener Segelflugverein’. Deze jongeren op zoek naar een identiteit in een tijdsgeest van 
nationalisme en patriottisme, waren gemakkelijk te overtuigen dat Duitsland opnieuw hun vaderland zou worden. 
Karl Bohn droomde er van om piloot te worden en sloot zich aan bij Eupener Segelflugverein, en liet zich 
overtuigen van de Nazi-idealen.
Vanaf 1941, na de Duitse annexatie van Eupen, worden deze jongens, soms amper 15, in het Duitse leger ingelijfd 
en massaal naar het Duitse front gestuurd. Velen kwamen nooit meer terug. Karl Bohn wordt op het einde van de 
oorlog bij de slag bij Nijmegen door Canadese soldaten krijgsgevangen genomen . Zijn droom om plioot te 
worden was geëindigd als kindsoldaat aan het Duitse front. 

Aan de hand van het verhaal van zijn vader, vertelt de regisseur het complexe en verzwegen verhaal van een stad 
die in een periode van 25 jaar tot vier maal toe gedwongen wordt om van nationaliteit te veranderen. Hij 
doorbreekt uiteenlopende taboes over de subversieve zweefvliegclub, de plaatselijke Hitlerjugend, gebroken 
idealisme, desertie, kindsoldaten, collaboratie, Siberische gevangenschap en de - in dit geval - heel willekeurige 
Belgische justitie. 

Een persoonlijke en spannende zoektocht met pakkende getuigenissen, nooit eerder vertoond archiefmateriaal en 
bloedstollende animatiesequenties.
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Christoph Bohn 
Joseph Coosemans 120 
1030 Brussel 
0496 820149 
christoph.bohn@skynet.be 
 
training 
 
1986  Lic. Sociology, RUG, Gent 
1988  Film, Sint-Lukasschool, Brussels 
1989 London Film School, London, UK 
 
professional 
 
tot 1992  feature and short films, commercials,… (Brussels, London, Paris,...) 
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1993 – 2008 
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(ANTLER / BOHSTEN), Guylian (BOHSTEN), Tiger Tiger (SHORT 
ATTACKS / EMI), Charlie (QUASIMODO / SONY), JBC (BANANA SPLIT), 
Honda (GUESS), Ogalo (ARIZONA), Sara (EMI / NOVAK), Sara&Clouseau 
(EMI/POOPOOPIDOO), BUG (SHORT ATTACKS), Jan Leyers 
(POOPOOPIDOO/EMI), Focus Magazine (SEVEN), Philips (SEVEN), 
Babyliss (Poopoopidoo), Ricoh (Poopoopidoo), Truckpoint (Dentsu), 
Bridgestone (Dentsu), CONAIR (Dixon USA), UGC (Poids Plume), 
Nationale Bank (Keyline)… 
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2012 // IN PRODUCTIE 
 
RED STAR LINE, een documentaireserie van Daniël Cattier en Kristof Bilsen, in coproductie met VRT-
Canvas, met steun van het Mediafonds. 

Tussen 1873 en 1934 vervoerde de Red Star Line ruim 2,7 miljoen migranten van Antwerpen naar New York. Deze 
driedelige televisiedocumentaire wil aan de hand van de geschiedenis van de RSL het verhaal vertellen van migranten die 
burgeroorlog, armoede en vervolging ontvluchtten om de Amerikaanse droom na te jagen. Het wordt een verhaal van 
drama, van hoop en wanhoop, mislukking en wilskracht. 
 

 
DESERT CANTOS een documentaireproject van Sofie Benoot, met steun van het Vlaams 
Audiovisueel Fonds. 

Desert cantos is een documentair western. Het genre van de western wordt geïnfiltreerd om zo een relevant en 
indringend verhaal te vertellen over hedendaags Amerika op het kruispunt van geschiedenis en actualiteit, mythe en 
werkelijkheid. 

 
 
REINHOUD, LEVEN IN BEELDEN, een film van Blaise D’Haese in coproductie met Canvas &  RTBF. 

Als zoon van Cobra-kunstenaar Reinhoud, graaft Blaise D’Haese in het bijzondere leven en werk van zijn vader die op 1 
juli 2007 overleed. Collega’s als Corneille en Pierre Alechinski helpen hem verder op weg… 

 
 
THE BOY IS GONE, een film van Christoph Bohn, in coproductie met Simple Production, VRT-
Canvas, RTBF, BRF (BE) en Serious Film (NL). Met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds, le 
Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, Het Nederlands 
Fonds voor de film. 

Een kleine jongen jaagt zijn dromen na om piloot te worden maar die verstikken in de nachtmerrie van de tweede 
wereldoorlog. Gebaseerd op zijn intense persoonlijke herinneringen, vertelt Christoph bohn het verhaal van de kleine 
Duitstalige gemeenschap in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een verassende combinatie van filmbeelden, archief 
en animatiesequenties. 

 
 

OUVERTURE, een documentaireproject van Ibbe Daniels en Koen Vidal, met steun van het Vlaams 
Audiovisueel Fonds. DG-D, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de 
Belgique, De Belgische Tax Shelter, VRT-Canvas  

Serge Kakudji is Congolese operazanger en daardoor een unicum in de West-Europese operawereld, die we willen volgen 
in gedurende zijn afstudeerjaar aan het Parijse conservatorium, het jaar waarin zijn internationale carrière meer en meer 
allure begint te krijgen. Tegelijkertijd willen we ook terugkeren naar de streek waar hij geboren is. Het succes en de 
voorspoed die Serge vandaag kent, staan in schril contrast met het dagdagelijkse leven van zijn vrienden en familie in 
Congo. Bovendien merkt hij dat andere Congolezen die in West-Europa verblijven heel wat minder positief onthaald 
worden dan hij... 
 

 

LA TERRE AMOUREUSE, een film van Manu Bonmariage, in coproductie met Iota productions, RTBF. 
Een groot liefdesverhaal tussen de boer en zijn akker. Is boer worden een roeping? En hoeveel liefde heeft de boer nodig 
om die roeping te volbrengen? Vier boerenverhalen leiden ons doorheen de vier seizoenen op zoek naar de ware ziel van 
het boerenleven. 
 

 
 



 

2012 // IN ONTWIKKELING 
 
 
ARCHIBELGE! HET LELIJKSTE LAND TER WERELD, een documentaireserie van Gilles Coton en 
Frederik Nicolai in coproductie met VRT-Canvas & Playtime Films, met steun van het Mediafonds. 

Archibelge! Het lelijkste land ter wereld is een 3-delige documentaireserie die een eigenzinnige kijk geeft op de manier 
van denken over èn de manier van leven in de alledaagse Belgische architectuur.  We reizen langs het platteland, door de 
stad, tot aan de Belgische kust op zoek naar bijzondere bouwsels geportretteerd vanuit de mensen die ze dagdagelijks 
gebruiken. 

 
 
DE TOCHT, een documentaire film van Simonka De Jong, in co-productie met IDTV, Boedhistische 
omroep, met steun van het Nederlands Filmfonds, Nederlands Mediafonds, het Cobo-Fonds. 
Presales van RAI en SF. 

De familieverhoudingen binnen een Tibetaans gezin dat leeft op verschillende continenten, worden onder druk gezet 
wanneer zoon Pema moet trouwen met een meisje uit zijn geboortedorp.  

 
 
DE DROOM VAN POETIN een documentaire film van Hans Pool, in co-productie met Zeppers Film, 
VPRO, NRK met steun van het Nederlands Mediafonds, het Cobo-Fonds. 

‘De Droom van Poetin’ is een filmisch portret van een stad in een razendsnelle transitie. Van een haast vergeten Sovjet 
vakantieoord moet Sotsji in sneltreinvaart veranderen in het visitekaartje van het nieuwe Rusland. Hier moeten in februari 
2014 de Olympische Winterspelen plaatsvinden en tot die tijd moet werkelijk alles wijken om van dit megaproject een 
megasucces te maken. Het is het prestige project van premier en sportman Vladimir Poetin. Met de Winterspelen wil hij 
Rusland het prestige van weleer teruggeven. Financiële, economische en politieke grenzen worden doorbroken om dat te 
realiseren. Over een kleine drie jaar moet het zover zijn en iedereen in en om de stad heeft er wel iets mee te maken. De 
film is daarmee niet alleen een portret van de stad Sotsji en van het moderne Rusland, maar ook een realistisch portret 
van de man die het allemaal heeft bedacht: Poetin. 

 
 
THE AGE OF DEATH, een documentaire film van Benjamin Colaux en Christopher Yates, in co-
productie met Playtime Films. 

Andesgebergte, Bolivië. The age of Death volgt 5 mijnwerkers tussen 21 en 54 jaar oud, en hun spirituele beleving van de 
legendes van de duivelsmijn, Een film over de fragiliteit van de mens in haar harde en ruwe omgeving. Elke dag verlaten 
deze mannen het mooie Andes-landschap en dalen ze af naar de duisternis van de mijn. Daar moeten ze zich 
onderwerpen aan de magie van de mijn, haar geesten en geschiedenis. Via hun angsten, dromen, legendes, tradities en 
bijgeloof wil de film hun dagdagelijkse realiteit ontrafelen. 
 

 

YES WE CATCH, een documentaire film van Cédric Bourgeois en Xavier Seron, in co-productie met 
Novak, RTBF. 

Salvatore Bellomo werkt als veiligheidsagent in Brussel. Binnenkort wordt hij 60. Wie wist dat ‘The Wildman’ zich achter 
dit uniform verschuilt?  
Gedurende 30 jaar maakte hij deel uit van WWF (World Wreslling Federation) en reisde hij naar alle windstreken van de 
wereld, en catchte in Amerika met de grootste catchers ter wereld. 
‘S Avonds, na het werk, trekt hij naar één van de scholen die hij heeft opgericht: die van Hornu of Flémalle (twee typische 
mijn-citées en Wallonië), of naar die van Terhagen of Torhout om zijn passie en ervaring aan de lokale jeugd door te 
geven. 
Sommige van zijn leerlingen hebben het al tot de wedstrijdring geschopt. Zij zijn de sterren in wording voor het lokale 
publiek dat hun koosnamen uitbundig scandeert: Eddie Dark, Le Boucher, Le Gigolo, Tarzan, Andynamite, La Rage,…  
Anderen, zoals Priscilla en Johan, bevinden zich nog in de schaduwzone. 
Maar Salvatore heeft beslist zijn beste leerlingen mee te nemen naar de US, langs de sporen van zijn verleden. Samen 
gaan ze terug in de tijd om hun hoop op een betere toekomst te voeden. 
 
TRAILER ON VIMEO:    http://vimeo.com/26861898 
   paswoord:novak59 

 
THE BIRDS ARE LEAVING, een documentaire film van Christina Vandekerckhove, met steun van het 
Vlaams Audiovisueel Fonds. 

Een portret over het intense leven van de Wapishana indianen, Chris en Agatha. Ze leven liefdevol samen op hun kleine 
boerderij in de eindeloze savanne op de grens met Guyana en Brazilië. Maar hoe lang zal dit geluk nog verder kunnen 
duren? Grote investeerders willen hun geliefde savanne omtoveren tot een monocultuur aan gewassen voor de in trek 
zijnde biodiesel. Een portret over hoe de ‘groene’ vooruitgang eventuele drama’s kan veroorzaken. 



 

IN HET SPOOR VAN ROBERT VAN GULIK, een documentaire film van Rob Rombout, met steun van 
het Vlaams Audiovisueel Fonds. 

Robert van Gulik ( 1910-1967) is  wellicht wereldwijd één van de meest gelezen Nederlandse schrijvers. Deze diplomaat, 
sinoloog en geleerde werd vooral bekend door zijn detectiveromans rond de figuur van rechter Tie. Die romans  zijn in 
vele opzichten projecties van zijn eigen leven, een constante dualiteit tussen van Gulik en zijn romanpersonage, en die 
dualiteit zit ook in de beoogde film: realiteit gaat naadloos over in fictie. 

 
MI AMIGO, een documentaire van Mieke Struyve, met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds. 

 ‘Mi Amigo’ vertelt het verhaal van de rise and fall van de flamboyante wafelbakker Sylvain Tack en zijn piratenzender Mi 
Amigo met op de achtergrond de swingende jaren ’70 en het begin van het verzet tegen het staatsmonopolie op de 
media van Vlaanderen.  

 
MY RAS TAFARI ROOTS, een documentaire van David Verhaeghe, met steun van het Vlaams Audiovisueel 
Fonds. 

David Verhaeghe gaat op zoek naar de waarheid achter het grote familiegeheim: was zijn Italiaanse grootmoeder een 
buitenechtelijke kind van de legendarische keizer Haile Selassie van Ethiopië, geboren Ras Tafari? 

!
 
 

2011 // RELEASED 
 

LITTLE HEAVEN, een film van Lieven Corthouts, in coproductie met Lichtpunt. Met steun van DGOS, 
Vlaams Audiovisueel Fonds. 

Het intense verhaal van een bijzonder weeshuis in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopie. Op hun 13de verjaardag 
krijgen ze te horen dat ze met HIV geboren zijn. Een hard en confronterend verhaal, maar tegelijk hoopvol, dankzij de 
energie en levenslust van de kinderen en hun verzorgers.  
Developed at the Berlinale Talent Campus, Esodoc and Documentary in Europe 
WORLD PREMIERE AT IDFA AMSTERDAM, 2011 
Sold to RAI (Italy), Channel 8 (Israel) 

 
THE LAST PASSAGE, een film van Iurre Telleria, in coproductie met RTBF (BE), Moztu Filmak, ETB 
(Spanje), Amo Film, Histoire, France 3 (Frankrijk), met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Met 
ontwikkelingssteun van Media+ 

Zestig jaar geleden werden er op een kleine boerderij in de Pyreneeën 6 mensen uit 5 verschillende landen gearresteerd. 
Deze film vertelt het opmerkelijke verhaal van elk van hen,  en zal een enorme vluchtnetwerk van honderden gewone 
Europeanen tijdens de Tweede Wereldoorlog ontsluieren.   
WORLD PREMIERE AT SAN SEBASTIAN FILM FESTIVAL, 2011 
 

 
 
2010 // RELEASED 
 
 

ARM WALLONIË, een film van Luckas Vander Taelen en Pascal Verbeken, in coproductie met RTBF 
en VRT-Canvas, met steun van le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française 
de Belgique,  en het Vlaams Audiovisueel Fonds  

'Arm Wallonië' is een  documentaire road-movie over de Vlaamse geschiedenis in Wallonië. Getuigen vertellen hoe 
Vlaamse families de miserie van 'Arm Vlaanderen' ontvluchtten en hun heil zochten in het industriële Wallonië´. Zo wordt 
'Arm Wallonië' een zoektocht naar de Vlaamse roots van Wallonië... 

 
HOME & AWAY, een film van Ann Van de Vyvere, in coproductie met Globe Aroma, het 
Kaaitheater. Met steun van de Koning Boudewijn stichting. 

“home & away” brengt verslag van een sociaal-artistiek project, waarbij nieuwkomers, expats, vluchtelingen en daklozen, 
onder leiding van kunstenaar Ann Van de Vyvere, in één van de grootste musea van ons land hun meest waardevolle 
objecten tentoonstellen en hun verhaal in beeld brengen. Zij gidsen je tevens zelf door deze tentoonstelling.  

 
 
 
 



 

KONGO, een film van Samuel Tilman en Bruno Wouters, in coproductie met Eklektik (BE), RTBF, 
ARTE, VRT-CANVAS en met steun van Wallimage/Bruxellimage , le Centre du Cinéma et de 
l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique , Media+ programma van de Europese 
Gemeenschap (EU), het Vlaams Audiovisueel Fonds. 

Een documentaire over 500 jaar koloniale en postkoloniale aanwezigheid in Centraal-Afrika, en meer bepaald in Congo, 
de meest begeerde regio van het zwarte continent. Het verhaal wordt verteld aan de hand van nooit eerder getoonde 
archiefbeelden en originele animatiesequenties. Aanleiding is de 50ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid in 
2010. Broadcasted by RTBF  (Belgium/Wallonia) VRT-Canvas (Belgium/Flanders), ARTE (France), Planète (France), 
 Ceska TV (Czech Republic) TV3 (Spain/Catalunia) LTV (Letvia) RSI (Swiss/ Italian region) 

 
 
LEAVING MANDELA PARK, een film van Saskia Vredeveld, in coproductie met Zeppers Film & TV, 
IKON, Nederlands Fonds voor de Film, CObo-fonds, Thuiskopiefonds (Nederland) met Steun van het 
Vlaams Audiovisueel Fonds . 

Dit is een verhaal over kinderdromen in de townships van Zuid-Afrika, over kinderen met de sterke wil om te ontsnappen 
uit hun grauwe dagelijkse werkelijkheid. Hun dromen staan niet op zichzelf. Ze vormen een metafoor voor de toekomst 
van een land dat zichzelf omhoog probeert te trekken uit een moeras van armoede, geweld, dronkenschap en aids. 
Nominated best documentary film at the Dutch Film Festival (Gouden Kalf), official selection IDFA. Audience Award 
Russian Antropological Film Festival (RAFF) Jekaterinenburg, official selection DOCSDF International Film Festival 
(Mexico) 
 

 
LA ROYALE HARMONIE, een film van Manu Bonmariage, in coproductie met RTBF, met steun van le 
Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, het Vlaams 
Audiovisueel Fonds . 

In la Royale Harmonie, in al zijn veelzijdige betekenissen, en op de tonen van een nieuwe Brabançonne, brengt Manu 
Bonmariage op ironische en beklijvende wijze verslag van een land dat zichzelf al enige tijd kwijt is. 

 
 
 

2009// RELEASED 
 

LOOKING FOR DRAGONE (uit de reeks Hoge Bomen II) een film van Manu Bonmariage in 
coproductie met Canvas, RTBF, met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds  

Een documentaire over het oude en nieuwe Wallonië, het verhaal van de Italiaanse migrant die met zijn circuscapriolen La 
Louvière op de wereldkaart heeft gezet. De film is een catch-match tussen deze Italiaan en de Ardennees in Manu 
Bonmariage, in woord en beeld. Official sélection World Film festival, Montreal, 2009 

 
 
MONSEIGNEUR LÉONARD (uit de reeks Hoge Bomen II) een film van Mieke Struyve in coproductie 
met Canvas, met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds  

Monseigneur Léonard is de huidige kardinaal van België. Als voormalig  bisschop van Namen volgden we hem meer dan 
een jaar in al zijn omzwervingen en toont hij ons de spanning tussen de conservatieve vleugel van de Katholieke Kerk en 
de hedendaagse maatschappij. Monseigneur Léonard is populair bij een groot deel van zijn ‘kudde’ en zijn pleidooi voor 
de ‘weg terug’ vindt vandaag blijkbaar een steeds grotere en ferventere aanhang. Maar met zijn radicale standpunten 
over onder meer het homohuwelijk en de euthanasiewet is hij ook erg controversieel. De regisseuse wordt 
geconfronteerd met haar eigen kijk op het geloof en onderzoekt wat het 20 eeuwen oude instituut van de Kerk vandaag 
nog kan betekenen.  

 
PAUL DUJARDIN, DE LANGE MARS (uit de reeks Hoge Bomen II) een film van Manu Riche, in 
coproductie met Canvas, ARTE Belgique, RTBF, met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds  

In de documentaire film Paul Dujardin, De Lange Mars, gunnen Paul Dujardin, directeur generaal van het Paleis van 
Schone kunsten (Bozar) te Brussel, en Luc Tuymans, één der titanen van de schilderkunst, ons als geen ander een blik 
achter de fascinerende en ongekende wereld van de 'schone kunsten'. Met hen zien we dat ook de wereld van de 
kunsten een mondiaal gegeven is geworden, en meer en meer een invloedrijke rol speelt in de zakelijke en politieke 
wereld in binnen -en buitenland. Manu Riche volgde Paul Dujardin meer dan een jaar in zijn voetsporen, tijdens e intense 
en moeizame ontwikkeling van een grootschalig cultureel samenwerkingsproject tussen België en China. 

 
 

GHISLAIN LIBART, BOOMHAKKER  (uit de reeks Hoge Bomen II) een film van Manu Riche, in 
coproductie met Canvas & Simple Production, met steun van le Centre du Cinéma et de 
l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, het Vlaams Audiovisueel Fonds. 

Het verhaal van Ghislain Libart, die Europese den naar China exporteert, Franse eik in Egypte laat zagen en dure wengé in 
Congo en Siërra Leone velt. De mondialisering van onze economie, tastbaar gemaakt door een houthakker van bij ons. 



 

GLENN AUDENAERT, DE SUPERFLIK  (uit de reeks Hoge Bomen II) een film van Steve Thielemans, in 
coproductie met Canvas, met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds. 

Glenn Audenaert is de belichaming van de vernieuwde politie: hij is de eerste directeur van de federale gerechtelijke 
politie Brussel, de flamboyante superflik, maar ook het centrum van een nieuw soort politieoorlog. Deze documentaire 
schetst het portret van deze vaak bekritiseerde en tegelijk moeilijke organisatie die hij leidt. Een kijk achter de schermen 
van de autoriteit van politie en gerecht. 
 

 
ARNE QUINZE, CREATOR OF ATMOSPHERE  (uit de reeks Hoge Bomen II) een film van Tim De 
Keersmaecker, in coproductie met Canvas, met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds. 

Arne Quinze, het flamboyante buitenbeentje en ‘enfant terrible’ van de Belgische designwereld. Met zijn label Quinze & 
Milan vestigde hij zich in de internationale designwereld en krijgt hij ook als beeldend kunstenaar en architect 
internationaal steeds meer erkenning, iets wat in het ‘overmodeste' Vlaanderen soms met argwaan wordt bekeken. Maar 
Quinze is de Vlaamse klei duidelijk ontgroeid. Samen met zijn nieuwe levensgezellin Barbara Becker is hij een vaakgeziene 
gast bij de internationale beau-monde, en is de vraag naar zijn werk amper bij te houden. 

 
 
2008 // RELEASED 

 
MY FUTURE, een film van Lieven Corthouts, met steun van Vlaams Audiovisueel Fonds en DGOS.  

Hagere Selam, een dorp in de hooglanden van Noord-Ethiopië. Een meisje van 17 wacht al maanden op haar uitslag ven 
het nationaal examen. Een uitslag die de rest van haar leven zal bepalen...  
FIRST AWARD BEST DEBUTE FILM, Miradasdoc (2009), Official selection New York International Independent Film & 
Video Festival 2009), Docville Leuven Belgium (2009), Trois continentes Film festival, Nantes, France, (2009), 
Belgrade international short and documentary film festival, (2009),  international film festival of Huesca, Spain 
(2009), international short and documentary film festival, Edic Doc, Edinburgh, UK, (2010), Ethiopian film festival, 
Addis Abeba, (2010). Broadcasted by ARTE (France, Germany), TV3 (Spain), CIRTEF/TV5 MONDE (Conseil 
International des Radios-Télévisions d’Expression Française), TVI24 (Portugal) 

 
 
2007 // RELEASED 

 
TUSSEN HEMEL EN AARDE, een film van Frank van den Engel en Masha Novikova, in coproductie 
met Zeppers Film & TV, IKON, met steun van het Nederlands Mediafonds en het  Vlaams 
Audiovisueel Fonds. 

Langs de oude Zijderoute was het circus de enige bron van vermaak tijdens een maandenlange reis van Europa naar 
China. In het inmiddels dictatoriale Oezbekistan leeft de circuscultuur nog als in de dagen van Dzjenghis Khan en aan de 
acts is niet veel veranderd. Twee bevriende circusartiesten moeten een principiële keuze maken tussen het voortzetten 
van de oude circustradities of een politiek actief bestaan. De verschillende keuzes die ze maken zet de vriendschap onder 
zware druk. World premiere Rotterdam Film Festival (Netherlands),  Official selection Tribeca International Film 
Festival(New York, USA)  Golden Apricot (Armeria) Melbourne International Filmfestival (Australia)  Louis Vuitton 
Hawaii International Film Festival (USA)  Vancouver International Film Festival (Canada)  Sevilla Festival de Cine 
(Spain), 1001 Belgesel Film Festival (Turkey)  Forumdoc.bh, (Brazil), Watch Docs Festival  (Poland), One World IFF 
(Czech Republic)  FIAAP  International Film Festival of Performing Arts  - International Jury | Documentary Prize of 
the Oficial Selection   University Jury | Documentary Priz (Portugal),  Taiwan International Documentary Festival 
(Taiwan), Document 6 International Human Rights Documentary (US) 

 
 
2006 // RELEASED 
 

JOHAN VERMEERSCH – DE PRESIDENT, (uit de reeks Hoge Bomen) geregisseerd door Manu Riche, 
in coproductie met Canvas, met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds .  

Johan Vermeersch is  manager en voorzitter van voetbalclub FC Brussels. Na een carrière als speler bij RWDM (de failliet 
gegane voorloper van FC Brussels) werd hij één van de meest succesvolle projectontwikkelaars in het Brusselse. In deze 
film volgen we Vermeersch in het jaar dat hij FC Brussels net weer in de eerste voetbalklasse heeft gebracht, een 
bijzonder hard en moeilijk jaar. 

 
 
PANAMAJUMBO, KOFFIE & KUNST (uit de reeks Hoge Bomen) geregisseerd door Elise Nys, in 
coproductie met Canvas, met steun van het VAF. 

In Panamajumbo huwelijkt een boerengezin haar dochter uit aan Vlaanderens meest beroemde kunstenaar, Panamarenko. 
Een portret over de soms flinterdunne scheiding tussen kunst en commercie. 

 
 



 

4 ELEMENTS, geregisseerd door Jiska Rickels, een Fu Works productie in coproductie met NPS, 
Nederlands Film Fonds, Mediafund, Off World en Canvas.  

Deze documentaire draait om de confrontatie van de mens met de vier oerelementen. Untertage symbool voor aarde, 
verhaalt het harde bestaan en de kameraadschap van mijnwerkers op 1200m diepte. 167° West oftewel Water handelt 
over het korte visseizoen van de kingcrabvissers op de Alaskaanse Beringzee.  In Smokejumpers (Vuur) zien we de nooit 
geziene confrontatie die een groep Russische brandweermannen aangaan tegen de allesverwoestende bosbranden in 
Siberië. In Lucht, volgen we de droom van de mens om ook de ruimte te beheersen.  
Grand prix jury award Trento Film Festival, 2008 (Italy) official opening film IDFA, Amsterdam, 2006 (The 
Netherlands), Best Photography award Chicago International Film Festival, 2007 (USA), DDG Award Nederland 
(Dutch Directors Guild), Christal Film Holland Film Festival, 2007 (The Netherlands), Special Mention  International 
Environmental Film Festival Ecocinema, 2008 (Greece), official sélections: Femina Film Festival, Rio de Janeiro, 2007, 
Brazil  / Film Festival Athene, 2007, Greece / Mar Del Plata Film Fest, 2007, Brazil / Seattle International Film 
Festival, 2007, Etats-Unies / Festival International de Ciné en Guadalajara, 2007, Mexico / International Festival of 
New Film Split, 2007, Croatia / Architectuur Film Festival Rotterdam, 2007, The Netherlands / Karlovy Vary 
International Film Festival, 2007, Czech Republic / B-side Festival Genius Hot Doc’s, 2007, Canada / Open Doek 
Festival Turnhout, 2007, Belgium / Madcat Women’s International Film Festival, 2007, Californie, USA International 
Environmental Film Festival Ecocinema, 2008 / Big Sky Documentary Festival, Missoula, 2008, Montana USA / 
Rhodos International Films and Visual Arts Festival, Rhodos, 2007, Greece / Talinn Black Nights Film Festival, Talinn, 
2007, Estonie / Iran International Documentary Film Festival, Teheran, 2007, Iran /  Film Festival of Bangkok, 2007, 
Thailand 

 
 
 

FERNAND HUTS – DE KOOPMAN, (uit de reeks Hoge Bomen) geregisseerd door Manu Riche, in 
coproductie met Canvas, met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds. 

Deze documentaire laat ons doordringen tot in het hart van de Antwerpse haven en haar economie via de persoon 
Fernand Huts, directeur van de Antwerpse Katoennatie. Huts en zijn vrouw Karine zijn naast een zeer machtig en 
succesvol zakenkoppel ook notoire kunstverzamelaars. Ze zijn als het ware het toonbeeld van een renaissancekoppel van 
de 21ste eeuw. 

 
 

 
WAREGEM KOERSE, (uit de reeks Hoge Bomen) geregisseerd door Mieke Struyve, in coproductie 
met Canvas, met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds. 

Eind augustus is het feest in Waregem, een klein stadje in Vlaanderen. Waregem Koerse: al bijna 160 jaar worden er 
jaarlijks internationale paardenrennen georganiseerd, met als hoogtepunt de Grote Steeple Chase. Maar Waregem 
Koerse betekent meer dan paardensport en folklore. Het is ook een hoogtepunt voor de zakenwereld en high society in 
Vlaanderen. Deze documentaire biedt ons een blik achter de schermen van dit unieke evenement met zijn rijke traditie, 
het vertelt het verhaal van de ouderwetse klassen, van tradities en vriendschap. 

 
 

2005 // RELEASED 
 
 

STEVE STEVAERT – DE POLITICUS, (uit de reeks Hoge Bomen) geregisseerd door Manu Riche, in 
coproductie met Canvas, met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds.  

Steve Stevaert, de politicus toont hoe politiek in onze tijd eigenlijk vooral een media-realiteit is geworden, met zijn goede 
en slechte acteurs. We krijgen toegang tot de coulissen van het politieke theater en zien de achterkant van de rol die de 
media spelen. 

 
 

 
HUUB BROERS  - DE BURGEMEESTER, (uit de reeks Hoge Bomen) geregisseerd door Manu 
Bonmariage, in coproductie met Canvas & RTBF, met steun van het VAF. 

In Voeren woedt een kleine burgeroorlog. De gemoederen raken snel verhit in dit kleine Vlaams dorpje dat al jaren wordt 
opgeëist door sommige Franstaligen.  Huub Broers probeert het hoofd koel te houden... 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

OVER OFF WORLD 
!

Off World is een onafhankelijke producent van auteursdocumentaires met 
internationale uitstraling. De afgelopen jaren hebben we een mooi palmares en een 
solide reputatie opgebouwd als hoofdproducent en coproducent van uiteenlopende 
film die zowel nationaal als internationaal op veel bijval konden rekenen. 
 
Off World staat voor een eigentijdse en eigenwijze kijk op de wereld, vanuit de 
passie en het talent van haar auteursdocumentairemakers.   
Geen auteursdocumentaire zonder auteurs. Off World werkt met gevestigde 
waarden in de documentairewereld maar is ook steeds op zoek naar nieuw talent. 
Daarom investeert Off World zowel in ervaren als jonge filmmakers, als fundament 
voor de toekomst.   De filmografie van Off World is opgebouwd rond een duidelijke 
editoriale lijn waarbinnen de heel persoonlijke en originele benadering, 
interpretatie, kritiek of visie van de auteur op onze historische en actuele 
maatschappij steeds het kernpunt blijft. We willen met onze films de kijker in 
verwondering brengen, tot nadenken zetten, nieuwe inzichten laten ontstaan, die 
zorgen voor een breder en kritischer wereldbeeld, noodzakelijk in onze vaak 
eendimensionaal evoluerende maatschappij.  
De impact van de documentaire film moet ook universeel zijn: vanuit haar duidelijke 
(soms kleine) context de deuren openen naar een grotere waarheid, het moet dus 
als het ware transnationaal zijn.    
Off World werd in 1995 opgericht door Eric Goossens en in 2002 sloot Frederik 
Nicolai zich bij Off World aan. Vandaag werkt Off World in eigen land duurzaam 
samen met nationale omroepen VRT-canvas en RTBF. Ook wordt op regelmatige 
basis gecoproduceerd met buitenlandse omroepen (ARTE, NPS, VPRO, TV3, ....) en 
buitenlandse documentaireproducenten (Zeppers Film, Moztu Filmak,...). Hierdoor 
heeft Off World de afgelopen jaren haar positie zowel nationaal als internationaal 
kunnen versterken.   Daarnaast zet Off World zich actief in om de Vlaamse 
documentairesector mondiaal meer op de kaart te zetten.  
Samen met Vlaamse collega documentaireproducenten werd in 2009 de 
beroepsorganisatie Flanders Doc opgericht. Flanders Doc streeft naar verdere 
performantie, professionalisering en internationalisering van de Vlaamse 
documentairesector door het bundelen van creatieve krachten.   Off World koos 
voor Brussel als uitvalsbasis, hoofdstad van de regio Vlaanderen, België en Europa. 
 

 
 

 
 

Deschampheleerstraat 24-26 
1081 Brussel 

tel:  +32 2 412 40 40 
tel:  +32 2 412 40 41 
fax: +32 2 412 40 49 

eric.goossens@offworld.be 
frederik@offworld.be 

www.offworld.be 



 
SIMPLE PRODUCTION 

 
Zavelputstraat 29 

1000 Brussels 
Tel : +32.2.217.47.30 Fax : +32.2.217.09.30 

simple.production@skynet.be  
 

Simple Production N.V, gesticht in 1990 door Kathleen de Bethune, heeft als doelstellingen, films te 

produceren en te co-produceren, zowel op Belgisch als op Internationaal niveau. En dit in alle 

creatieve vormen van de documentaire; onderzoeksfilms, historische films, maatschappelijke films, 

personele verhalen, tv-series, ... Met de zorg voor een brede televisuele diffusie, inbegrepen 

in digitale netwerken. 

 

 
Productie 2011-2012 : films in verloop (ontwikkeling en productie) 
 
« Forced Marriages» van Jérôme Laffont 
productie : Simple Production, COCOF 
 
« Orlando Ferito » van Vincent Dieutre 
productie : Simple Production, La Huit Production, CNC 
 
«The Grey Zone» van Alain de Halleux (52' & 70') 
productie : Simple Production, Crescendo Films,L'Indien Productions, RTBF 
 
« Chine, le Nouvel Empire du Monde » van Jean-Michel Carré , 2x52’ & 90’ 
Productie : Les Films Grain de Sable (FR) & Simple Production (BE)   
Ontwikkeling  :    Arte France, RTBF & Media développement, Tax Shelter (en cours)  
Voorverkoop:  TVV3 (Spanje), TSR (Switzerland), NRK (Noorwegen), LRT (Lituanië), ERR (Estonië), VTV 
(Vietnam), TV Uruguay, Media diffusion TV, SVT (Zweden)  
 
 
Documentaire : 2012 
 
« Verhalen uit Fukushima » een web-serie van Alain de Halleux (8 x 8') 
productie : Simple Production, Crescendo Films,L'Indien Productions, RTBF, ARTE France 
 
« It's a Bet » van Hervé Martin Delpierre 
Productie : Simple Production & Crescendo films 
Ontwikkeling : RTBF, VRT, ARTE France, Belgacom, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Procirep-Angoa, TSR, Radio Canada RDI, Middle East news, Al Arabiya, 
Tax Shelter (Dame Blanche) 
 
« The Boy is Gone de Christoph Bohn 75' 
Productie :  Off World & Simple Production & Serious Film 
Ontwikkeling :  VAF, BRF, RTBF et le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération  
                      Wallonie-Bruxelles, the Netherlands film Fund, Die Deutschsprachtige Gemeenschaft  
                       Belgiens, The Belgian Federal Government Tax Shelter 



 
Documentaire : 2011 
 
“Chernobyl Forever” van Alain de Halleux  56' 
Productie : Simple Production & Crescendo films (Fr) 
Ontwikkeling : Wip en le Ministère de la Communauté Française de Belgique, Arte France, RTBF, NHK, 
VPRO, GEF, PROCIREP-ANGOA, VRT, Belgacom, VOO, TSR, UR,  

 
Documentaire : 2010 
 
 “Soldaatje Spelen”  van Lode Desmet   52'&87' 
Productiie : Simple Production, VAF, RTBF, VRT, Media Diffusion Lieurac Productions, CNC & Arte, 
Pointprod met TSR (Switzerland), Ciné Qua Non met ONF & Radio Canada (Canada), Yle en Re :TV., 
Bevrijdingsfilms 

« Gislain Libart : Houthakker » van Manu Riche 

Productie : Off World en Simple Production met Canvas en de VAF 

 

“Paris 1919”  van Paul Cowan 

Productie :  13 Production , Galafilm Montréal, Office National du Film du Canada, TVO , Simple 

Production, TSR, YLE Finlande, RTBF, SBS and NHK (Japan))  

 

“Les Travailleuses du Sexe ”  van Jean- Michel Carré 

Productie : Les Films du Grain de Sable/ Simple Production, France 2, RTBF, Planète, TSR, Télé-

Quebec 

 

« El Suizo, Soupçons en Equateur » (52’ et 90’)  de Raymond Vouillamoz 

Productie :  Point Prod’ /Simple Production met RTBF en TSR 

 

 

2007 – documentaires 

 

« Luc de Heusch, Une Pensée Sauvage » (52’) van Karine de Villers  

Productie : Simple production, RTBF, Fonds Henri Storck, Gsara en met de steun van de franse 

gemeenschap, de Nationale Loterij van België, de CBA en de CGRI 

 

2006 – documentaires  

 

 « Gas Station » (3x52’ en 6x 26’) van Luc Vrydaghs 

Productie : Simple Production en CCCP (B), TF 1 International(Distribution) ,VRT (Canvas), BeTV en 

het VAF 

 

« Fragments Sur La Grâce »  (100’) van Vincent Dieutre 



Productie : Simple Production, het Ministerie van de Franse Gemeenschap (B), Celluloïd Dreams en 

CNC (Frankrijk) 

Festivals : Locarno IFF 2006, Gent IFF 2006, Doc Lisboa 2006, Roma IFF 2006, Festival Pylônes 

Brussel 2006, Mexico FICCO 2007 

 

« De Moeilijkste Job ter Wereld » (90’ en 52’) van Sergio Ghizzardi 

Productie: Simple Production/Domino Production/Lieurac Production (Parijs), Nanouk (Portugal) en het 

VAF, VRT, RTBF, Arte France, ERT(Griekenland), YleTV (Finland), RTE(Irlande), SVT1 (Sweden), RTP 

(Portugal), Tax Shelter (B). 

 

« Confidences d’un imposteur » (52’) van Jean-Pierre Gras. 

Productie : Cinétévé (Frankrijk), France 3, TSR, Planète en RTL-TVI  

 

« Carnets d’image d’Henri Storck » (6’) van Luc de Heusch. 

Productie : Fonds Henri Storck, Simple Production en het Ministerie van de Franse Gemeenschap (B) 

 

2003/2004 

« Mon Voyage d’Hiver » van Vincent Dieutre  (70 en 114’) 

Productie : Simple Production, Les Films de la Croisade (Parijs), Carré Noir RTBF Liège, HORIZON 

MARS (Frankrijk), EURIMAGES, CNC (Frankrijk)) 

 

« Mother’s Crossing » (61’) van Lode Desmet                                                                                      

Productie: Simple Production, La Compagnie des Taxi-Brousse, VRT, France 2  met CBC Radio 

Canada, DR Danish Broadcasting Corporation, RTSI Televisione Svizzera, SVT Sveriges Television, 

RTBF, VPRO, YLE ; ook vertoond op TSR- SOGECABLE (Spanje) 

Met de steun van Media development of the European Community, PROCIREP, ANGOA-AGICOA en 

met de steun van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (B) en het Waalse gewest. 

 

« Les batailles de l’Or Vert » van Basile Sallustio, reeks van 3 X 52' 

Productie : Simple Production, Lieurac Productions (F), TagTraum (Duitsland), France 5, RTP 

(Portugal), WDR, de Europese Unie (Ontwikkelingsdienst en MEDIA), DGCI (B)  

 

 

« Beyond the Summits » (55’) van Johannes Bucher 

Productie : Simple Production, RTBF, VRT, DR TV, YLE, het VAF, RTSI (Italië), TV Ontario (Canada) 

 

« Ostende 1930 » (10’) van Luc de Heusch 

Productie: Simple Production, Fonds Henri Storck en met de steun van de stad Oostende en de 



provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschap  en  het Koninklijke Filmarchief van België 

 

« L’Or noyé de Kamituga » (52’) van Yvon Lammens 

Production : Simple Production, Philofilm en RTBF 

 

 

Documentaires sinds 1989 

 

“Zot, Dwaas, Boosaardig, zo ben ik : James Ensor” 55’ van Luc de Heusch     

Productie : Simple Production, RTBF, BRTN, La Sept, NOS en SSR 

 

“Edward J. Steichen” (55’) van Claude Waringo      

Productie : Samsa Film, Simple Production, RTBF, BRTN, RTL Luxembourg,  France 3 en met de steun 

van Eurimages 

      

“A Republic Gone Mad, Rwanda 1894-1994” (60’)  van  Luc de Heusch  

Productie : Simple Production, RTBF, BRTN, Vidéocam, Koninklijke Museum van Tervueren,  TV 

Rwandaise, ACTT, La Sept /ARTE ,  RVU (Holland)/ TV5 

 

“Folles Mémoires d’un Caillou” (59’) de Mathilde Mignon                               

Productie : Les Films d’Ici  (Paris), Simple Production, La Sept/Arte, RTBF en RFO 

 

« Loosing it » (60’) van John Webster         

Productie : Simple Production, Epidem,Ylesradio TV2 Finland, Sverige Television, Danmarks Radio, 

Lemming Films en NPS 

 

« Algérie, les enfants parlent » (54’) van Kamal Dehane      

Productie : Simple Production, Les Films d’Ici (Parijs), France 2 en RTBF 

 

« Quand J’étais belge… » (52’) van Luc de Heusch      

Productie : Simple Production, INA, la Sept Arte, RTBF, Belgavox, Fonds H. Storck 

« Le petit château » (50’) de Karine de Villers     

Productie :  Simple Production, Arte Belgique, RTBF en Image Création 

 

 

« Kazungu, de metis »  (54’) van Georges Kamanayo   

Productie : Simple Production, Videocam, Radio Canada en Cirteff 



 

« Le Tribunal de la Haye » (56’) van Edina Ajrulovski         

Productie: Simple Production, Les Films d’ici (Parijs), Arte, Télépiu, STV1 en met de steun van 

Eurimages 

 

« My Name is Wilkinson » (26’) van  Lode Desmet en Christine Borowiak  

Productie : Simple Production, Arte Strasbourg, RTBF en YLE 

 

“Pèlerinages” (3 x 52’) van Oranne Mounition en Fransi De Villar Dille  

Productie : Simple Production, Lieurac Productions ,  la 5ième, CNC, RTBF, RTP, TVE en TV Poland 

 

« How I See Her » (48’) van Karine de Villers                                                                                         

Productie : Simple Production, Arte, WIP, GSARA, RTBF en TV (Denemarken) 

 

 « Une Etoile et moi » (52’) van Mathilde Mignon                           

Productie : Simple Production, Lapsus Film (Parijs), Arte France, Direction de la Musique et de la 

Danse, Mezzo, Forum des Images, MAE, COSIP, PROCIREP en RTBF 

 

“L’ordre du jour” van Michel Khleifi 100’ ; LONG-METRAGE  FICTION    

Productie : Sourat Films, Simple Production, Filmédis (Canal + en CNC) en  Samsa Films  

 

“A perte de vue” (105’) van Emile Degelin   

Productie : Simple Production, Deltacite, BRTN en RTBF 

 

”Les Hommes de ma Vie” (12’)  van Karine de Villers   

Productie : het Ministerie van de Franse Gemeenschap 
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postal!address!Andrej'Sacharovstraat'27'–'3065'EC'–'Rotterdam'–'the'Netherlands'–'info@seriousfilm.nl'

office!|!visitors!address!Delftsestraat'33''–'3013'AE'–'Rotterdam'–'the'Netherlands'

March'2012'

!
seriousFilm'

seriousFilm!started!in!2003!as!an!initiative!by!documentary!filmmakers!Koert'Davidse!and!Yan'Ting'Yuen.!In!2004!
creative! producer!Marc' Thelosen! joined! the! team,! and! gradually! our! interest! expanded! from! pure! documentary!
production!to!all!genres!of!the!moving!image.!At!the!end!of!2011!producer|director!Yan'Ting'Yuen!decided!to!leave!
seriousFilm!to!pursue!a!career!as!director!only.!

We!use!various!media!and!styles!to!arrive!at!the!best!possible!form!in!producing!feature!films,!experimental!shorts,!
documentaries,! websites,! animations,! and! installations.! We! are! based! in! Rotterdam;! our! productions! have! been!
produced!and!shot!in!the!Netherlands,!Russia,!Cabo!Verde,!Senegal,!United!Kingdom,!Switzerland,!Germany,!Belgium,!
Vietnam,!Papua!New!Guinea,!and!Japan.!

Koert' Davidse! and! Marc' Thelosen! continue! the! seriousFilm! outfit,! and! for! various! productions! we! are!
reciprocically!teaming!up!with!Kasander'Film;!Kees'Kasander!is!executive!producer!for!our!feature!ATARAXIA!and!
seriousFilm! is! involved! in!Kasander's!Goltzius'&' the'Pelican'Company! (Peter!Greenaway)!and!To'Be'King! (Ben!
Sombogaart).!

!

Marc'Thelosen'

Marc! started! as! producer! and! programmer! for! the! Image' and' Sound! Festival,! an! early! and! critically! acclaimed!
festival!on!film!and!new!media.!In!the!late!80’s!he!worked!as!postYproduction!coordinator!for!film!producer!Allarts!
(Kees!Kasander!&!Denis!Wigman!–!amongst!others!producers!for!Peter!Greenaway).!After!having!produced!3!editions!
of!the!World'Wide'Video'Festival! in!the!90’s,!he! joined!V2_Organisation! (the!Institute!for!the!Unstable!Media)! in!
Rotterdam,!where!he!combined!financial!controlling!and!production.!

In!2000!he!returned!to!the!film!industry,!first!as!production!accountant!and!later!on!as!production!coordinator!and!
webYdeveloper!of!the'Tulse'Luper'Network,!part!of!Peter!Greenaway's!the!Tulse!Luper!Suitcases!project.!In!2004!he!
joined!seriousFilm!as!creative!producer.!

!

Koert'Davidse'

Koert!started!his!career!as!a!scriptwriter!for!documentaries!and!feature!films.!Since!the!end!of!the!1990s,!Koert!has!
focused! on! directing! documentaries! with! subjects! that! fascinate! him! personally:! often! about! people! outside! the!
mainstream.!

In! 2002! he! directed! his! first! long! documentary! the' Flood.! His! second! long! documentary! Sybold' van' Ravesteyn:'
architect'for'eternity!was!seriousFilm’s!first!production.!Koert! is!an!experienced!script!doctor!and!coach!of!young!
talent.!His!James'Avati']'a'life'in'paperbacks!(1999)!was!released!on!video!in!the!USA!and!Canada.!And!Telling'Eyes!
(2002)!was!shown!on!ZDF!and!Arte.!Koert!initiated!seriousFilm!in!2003,!together!with!Yan!Ting!Yuen.!At!the!end!of!
2011!Yan!Ting!Yuen!decided!to!further!pursue!her!carreer!as!a!director!only.!

!

!



 

in'production'

documentary!

• Mastering'his'Voice'(50!|!70! !mins)! ‘coming!of!age’!story!of!a!young!countertenor!on!his!way!to! international!
fame!|!director!Hester'Overmars,!director!of!photography'Adri'Schrover,'PBS!NCRV'Dokument!

• the'Boy'is'Gone!(70!mins)!fictional,!partly!animated,!documentary!on!life!during!the!W.W.!II!in!Eupen!(German!
speaking! Belgium)! |! director! Christoph' Bohn,' distribution! Cinema' Delicatessen! |! a! coYproduction! with!Off'
World,!Simple'Films!Brussels!

fiction!

• ATARAXIA! (86!mins)! fictional! document,! on! possible! pointsYofYview! in! the! world! |! script! &! director! Sander'
Blom,'director! of! photography!Vladas'Naudzius,! production!design!Diana'van'de'Vossenberg,! visual! effects!
Reinier'van'Brummelen,!music!Berend'Dubbe,!executive!producer!Kees'Kasander,!PBS'Buddhist'Broadcast'
Foundation,!distribution'Cinema'Delicatessen!

animation!

• I' Love' Hooligans! (13! mins)! animated! documentary! about! a! football! hooligan! with! a! difference…! |! script! &!
director! Jan]Dirk'Bouw,! animator! Joost' Jansen,! script!coach!Heleen'Suèr,! coYproducer!Off'World! |!Walking'
the'Dog!Brussels!

• Voltaire!(10!mins)!a!rusty!weathercock!wants!to!conquer!his!fears!and!become!selfYassertive!|!script!&!director!
Jan'Snoekx!|!a!coYproduction!with!Walking'the'Dog'Brussels!

• From'the'Snow]Covered'Hill! (8!mins)!animated! short,!Will!Hill! (12)! is!bullyed!by!his! fellow!studens!and!his!
teacher.!The!only!friendship!he!has!is!with!a!bird!named!Darwin,!as!the!bullying!gets!worse!and!worse!Will!tries!
to!escape,!his!flee!leads!to!death,!directors!Wijnand'Driessen! |!Matty'Jorissen,!a!coYproduction!with'Walking'
the'Dog,!Brussels'

'

in'development'

documentary!
• Dossier'Martin'Lodewijk!(52!mins)!about!the!life!and!work!of!cartonist!Martin!Lodewijk!and!his!most!famous!

creation!Agent!327!|!script!&!director!Koert'Davidse,!coYscenarist!Mark'Peeters,!intended!PBS!RTV'Rijnmond!

• Medals'&'Spikes!(52!mins)!five!young!atheletes!are!training!for!the!upcoming!Olympics!in!London!2012!|!script!
&!director'Arjanne'van'der'Laan,!script!coaching!Peter'Delpeut,!PBS'RTV'Rijnmond!

• Donker'&'Sons!(52!mins)!the!life!of!the!Rotterdam!based!book!publisher!Willem!Donker!is!reflected!upon!by!his!
sons,!who!lived!their!lives!on!the!edge!|!script!&!director!Koert'Davidse,!intended!PBS'RTV'Rijnmond'!

• Lost' in'Time! (20!mins)! experimental! documentary! on! isolation! at! old! age! |! script!&! director!Marc' Schmidt,'
director!of!photography'Stefano'Bertacchini,!line!producer!&!creative!producer!Judith'Vreriks!

feature!film!|!fiction!

• Optical'Illusion!|!Nonsense'is'the'Only'Thing'that'Intersets'Me'(90!mins)!fictional!document,!on!the!life!and!
times!of!the!Russian!writer!Daniil!Kharms!|!script!&!director!André'Schreuders!

• Silver'Fleet'(40!mins.)!fictional!document!of!the!battle!in!which!Piet!Heyn!concurred!the!Silver!Fleet!without!any!
bloodshed!|!script!&!director!Dick'Verdult'

animation!

• HEX!|!a'prequel!(12!mins)!what!happened!before!Hansel!and!Grethel!started!eating!from!the!house!of!the!witch?!
|!script!&!director!Victor'Elberse!

special!projects!

• the' Oblivious! (unknown! running! time)! interactive! film! |! theatre! project! initiated! by! Ineke' Smits! &! Paul'
Swagerman! Y! Extensive! digitalisation! of! our! urban! habitat! has! estranged! us! from! nature.! By! identifying!
ourselves! with! a! company! of! rambling! city! rabbits,! we! become! aware! of! our! condition.! The$ Oblivious! is! a!
transmedial! ‘road!movie’,! in! which! classical! storytelling! is! transformed! into! a! nonYlineair,! interactive! journey!
between!two!cinema's!–!supported!by!the!Dutch'Media'Fund!

• REALIA! (20!mins)! experimental! short! compilated! from!available! imagery! from! the! internet,!manipulated! to! a!
narrative!by!image!recognition!software!|!director!Geert'Mul,!software!development!Carlo'Prelz!



 

!!

realised'

documentary!

• Asian'Delight!(2011!12!mins)!third!and!final!episode!of!a!triptych!on!remarkable!collectors!–!on!Ferry!Bertholet!
collector!of!Asian!erotica!|!director!Koert'Davidse,!director!of!photography!Edwin'Verstegen!

• 1974'(2011!13:13!mins)!in!the!70’s!Wim!Bokkers!works!as!a!special!agent!on!KLM!flights!to!the!MiddleYEast!and!
Asia,! his! collection!of! slides! tell! his! story! |! script!&!director!Katelijne' Schrama,! director! of! photography!Ben'
Geraerts'

• the'Girls'of'Chica'Radio' (2011! 57!mins)!about! the! lives!of! the!girls!who!present! the!FunX!radioYprogramme!
Chica!Radio,!a!weekly!radio!show!originally!initiated!by!Natasja!Morales!|!script!&!directors!Natasja'Morales'&!
Elsbeth'van'Noppen,!director!of!photography!Jefrim'Rothuizen,!creative!producer!Menna'Laura'Meijer,!PBS!
RTV'Rijnmond'festivals!the!Netherlands!Film!Festival!Utrecht!2011!

• Winter’s' Love! (2010! 53!mins! |! 75!mins)! about! the! love! between! the! uncle! and! aunt! of! the!Dutch! /! Turkish!
director!Gülsah!Dogan,!both!first!generation!immigrants,!their!love!is!absolute!but!she!suffers!from!Alzheimer’s!
disease! |! script! &! director!Gülsah' Dogan,' director! of! photography!Peter' Brugman,! PBS! IKON' festivals' the!
Netherlands!Film!Festival!Utrecht!2010:!in!competition!|!Noordelijk!Filmfestival!Leeuwarden!2010!|!winner'of'
the'2011'Prix'Europa!|!nominated!for!the!Beeld!and!Geluid!(Image!and!Sound)!awards!2011!

• Ellos'son'Gigantes' |'They'are'Giants'(2009!12!mins)!second! in!a!series!of! five!short!documentaries,!about!a!
man,!Guus!Thurkow,!who!can!hold! the!world! in!one!hand!–! the!world!of! the!miniature!books! |!script/director!
Koert'Davidse!festivals'the!Netherlands!Film!Festival!Utrecht!2009!|!FIFA!Festival!Canada!2010!screenings'Off!
Screen!programme!Rotterdam!!|!Silverdocs!(Silverdocs,!Maryland!21Y27!juli!2010),!Hamptons!International!Film!
Festival!(New!York!7!–!11!oktober),!International!Shortfilmfestival!shnit!(Bern!6Y10!oktober!2010)!

• LOS'(2009!25!mins)!about!life!on!board!on!a!ferry!sailing!between!Helsinki!and!Stockholm!|!script!&!director!Ed'
Cook'(winner!of!the!first!Documentaire'Wildcard'of!the!Netherlands'Film'Fund),!directors!of!photography!Ed'
Cook! &!Vladas' Naudzius' festivals' the! Netherlands! Film! Festival! Utrecht! 2009,! FIPA! France! 2009,! Go! Short!
Nijmegen!2010,!Johns!Hopkins!Film!Festival!Baltimore!2010,!Noordelijk!Filmfestival!Leeuwarden!2010!

• Manifesto'for'a'Free'Fall'(2009'12!mins)!fictional!document!(film!essay),!on!the!spiritual!backgrounds!of!the!
bungee! jump! |! script,! director! &! director! of! photography! André' Schreuders,! online,! compositing! &! grading!
Reinier' van' Brummelen' festivals' Go! Short! 2009,! International! Film! Festival! Breda! 2009,! 26th! Kassel!
Documentary! Film! and! Video! Festival! 2009,! Mecal! Film! Festival! Barcelona! 2010,! IndieLisboa! 2010,!
DokumentART! 2010! nominations! A38YProduction! Grant! KasselYHalle! 2009! other! Adrift! Filmbank! program!
2009,!extra!Adrift!program:!Centre!Pompidou!2010,!LOFT!Project!ETAGI!St.!Petersburg!

• Herman'Brood,'a'Star' like'Me! (2008! 52!mins)!on! the!early!years!of! the!Netherlands’! only! true!Rock! ‘n!Roll!
artist! Herman! Brood,! the! filmmaker! uses! archival! footage! only! |! director! Peter' Scholten,! image! research! &!
clearing!Renate'Bergsma,!PBS!RTV'Noord]Holland!&!NPS'television!

• His'Lost'Land' (2008!52!mins)!on! the!Molucan!community! in! the!SouthYWest!of!The!Netherlands! through! the!
eyes!of!former!Moluccan!activist!Frits!Sahertian!|!script!&!director'Koert'Davidse,!director!of!photography!Ton'
Peters,!PBS!Omroep'Zeeland'&'RTV'Rijnmond!festivals'Documentarist,!Istanbul!2009!|!Film!by!the!Sea!2009!|!
the!Netherlands!Film!Festival!Utrecht!2009!

• Rotterdam' Saudade! (2007! 30!mins)!musical! &! documentary,! on! the! Cabo! Verde! community! in! Rotterdam! |!
script!&!director!Koert'Davidse,!director!of!photography!Edwin'Verstegen,!PBS!RTV'Rijnmond!

• Dinner'with'Murakami!(2007!53!mins)!on!the!Japanese!bestselling!author!Haruki!Murakami!|!script!&!director!
Yan' Ting' Yuen,! director! of! photography!Maasja' Ooms,! PBS! VPRO' –' het' Uur' van' de' Wolf' ! festivals' fthe!
Netherlands!Film!Festival!2007!|!Dok.Arts!Berlin!2007!|!CPH:DOX!Denmark!2007!awards!Audience!award!best!
documentary!Asian!hot!shots!festival!Berlin!2008!

• the'World'as'a'Collection!(2007!12!mins)!on!the!remarkable!Amsterdam!based!visual!artist!and!collector!Erik!
Fens!|!script!&!director!Koert'Davidse,!director!of!photography!Edwin'Verstegen'festivals'for!Interfilm!!Berlin!
2007,!ISFF!Sao!Paulo!2007,!short!listed!for!the!Gouden!Kalf!at!the!Netherlands!Film!Festival!2007,!FIPA!France!
2008,! Mediawave! Hungaria! 2008,! Short! Cuts! Cologne! 2008,! Ismailla! Filmfestival! Egypt! 2008,! MoMa! New!
York2008,! FIFA!Montreal! 2008,! van!Goghmuseum!2008,! International! Short! Filmfestival! Schnitt! (Switserland)!
2009,! AlterYNative! 17th! International! Short! Filmfestival! TgYMures! (Romania)! 2009! &! in! Dutch! theatres! from!
January!2008!by!Cinema!Delicatessen!

• Sybold'van'Ravesteyn'–'Architect'for'Eternity!(2005!52!mins)!on!this!life!and!time!of!a!Dutch!architect,!most!
of!his!creations!are!no!longer!in!existence!|!director!Koert'Davidse,'director!of!photography!Bert'Haitsma,!PBS!
TV'Rijnmond!festivals'International!Film!Festival!Rotterdam!2006!



 

• Borssele'&'the'Power'Plant!(2005!52!mins)!on!how!this!power!plant!has!affected!its!close!neighbours!for!over!
30! years! |! director! Hester' Overmars,! director! of! photography! Harm' Griekspoor,! PBS! Omroep' Zeeland'
festivals'for!Film!by!the!Sea!2005!

• Führe'Mich! (2005!6!mins)!on!the!young!countertenor!Oscar!Verhaar! |!director!Hester'Overmars,'director!of!
photography!Ton'Peters!

fiction!documentary!

• Shock'Head'Soul'(2011!80!mins)!fictional!documentary!on!the!life!and!times!of!Paul!Daniel!Schreber!|'script!&!
director!Simon'Pummell,!director!of!photography!Reinier'van'Brummelen!(a!coYproduction!with!Submarine!
&!Hot'Property'Films)! festivals!68th!Venice!Film!Festival! in'competition! |!London!Film!Festival! |!CPH:DOX!|!
Inernational!Film!Festival!Rotterdam!2012!

fiction!(short)!
• Madame'Dakar! (2010! 40!mins)! Joyce! is! leaving! for! Senegal! to! learn! train! driving! |! script!&! director' Sabine'

Mooibroek,'director!of!photography'Benito'Strangio'!

• Come'Spring!(2009!30!mins)!a!gruesome!confrontation!between!women!and!their!murderer!|!script!&!director'
Cindy'Jansen,!director!of!photography!Addie'Reiss'festivals'Festival!Duistere!Openbaringen!2010!awards'Best!
Cinematography!2010!

• on'Phenomena'&'Existences'no.'3!(2006!12!mins)!on!the!life!and!works!of!the!Russian!writer!&!philosopher!
Daniil!Kharms!|!director!André'Schreuders,!director!of!photography!Vladas'Naudzius!nominated'for!the!Tiger!
Award!(IFFR!2006)!

music!video!

• Seven'Years'of'Observation!(2008!2:51!mins)!for!the!music!of!Lucky!Fonz!III!|!director!Dick'Verdult,'director!
of!photography!Edwin'Verstegen'festivals'CAS!Zuidas!Urban!Screen!2009,!Shoot!Me!2009,!Noorderslag!2008!

• Friend! (2008!3:00!mins)! for! the!music!of!Katarina! |!director!Yan'Ting'Yuen,'director!of!photography!Edwin'
Verstegen!

• Filosofia' Vida' (2008! 3:00! mins)! for! the! music! of! the! Cabo! Verde! composer! Americo! Brito! |! director!Koert'
Davidse,'director!of!photography!Edwin'Verstegen!

multimedia!

• Islands! (various! formats)! trailer!and!teasers! for!an!upcoming!series!of!documentaries! to!which! the!citizens!of!
Zeeland! (province! of! the! Netherlands)! contribute! by! filming! their! fondest!memories! |! compilation! &! director!
Marieke'Wijnen!|!in!coYproduction!with!the!Zeeuws'Museum!commemorating!its!50st!birthday!in!2012!

• Great' Firewall' of' China! (2007)!web! project,! developed! during! the! Stifo!@! Sandberg!workshop! of!Yan'Ting'
Yuen'&! Jonas'Vorwerk,! the!site! is!an!online!community!&! ‘watchdog’!on!online!censorship! in!China! festivals'!
transmediale.07!&!DEAF07!

• 1835'+1!(2005)!a!website!commemorating!the!victims!of!the!great!flood!in!1953.!Developed!during!the!Stifo!@!
Sandberg!workshop.!Website!online!from!February!2005!|!initiators!Koert'Davidse!&!Roel'Wouters!

• 1835'+1'(2009).'Interactive!monument,!for!the!victims!of!the!great!flood!in!the!Netherlands!in!1953.!Developed!
during! the! Stifo! @! Sandberg! workshop.!Website! online! from! February! 2005.! The! monument! in! the! National!
Monument! Watersnood! 1953! in! Ouwerkerk! was! officially! opened! in! April! 2009! by! Dutch! Prime! Minister!
Balkenende.!The!initiators!are!Koert'Davidse!&!Roel'Wouters!

animation!

• the'Origin' of' Creatures' (2010! 11:00!mins)! a!world! after! a! disaster! is! inhabited! by! a! new! species! |! script!&!
director' Floris' Kaayk,! director! of! photography! Reinier' van' Brummelen,! PBS! Radio' Nederland'
Wereldomroep,! animation! festival! distribution!NIAf,! art! festival! distribution! EYE' fin,! television! distribution!
NPO'Sales' festivals! |!screenings!Braunschweig! International!Film!Festival!2011!winner'of' the'Leo' for'best'
film'music!|!Razor!Reel!Fantastic!Film!Festival!2011!winner'of'the'Méliès'd’Argent!(therefore!nominated'for'
the'best' European' short' film! at! the!European!Fantastic! Film!Festival! in! 2012)! |! St.! Louis! International! Film!
Festival!2011!|!Exground!Filmfest!Wiesbaden!2011!|!Festival!de!Cine!de!Acalá!2011!|!Istanbul!Animation!Festival!
2011! |!Paris!Court!Devent!2011!Format'Court'Award! |!Balkanima!2011!Grand'Prix'New'Belgrade! |! SchnitY
Open!Vienna!2011!in'competition!|!FIKE!2011!in'competition!|!I’ve!Seen!Film!2011!in'competition!|!Lausanne!
Underground!Film!&!Music!2011!in'competition!|!Young!Filmmaker!Festival!2011!in'competition!|!Computer!
Space!2011!|!SeYmaYfor!Film!Festival!2011!|!Puchon!International!Fantastic!Film!Festival!2011!Jury’s'Choice'for'
Best'Short'Film! |!London!International!Animation!Festival!2011!in'competition! |!K3!International!Short!Film!
Festival! Villach/Udine! in' competition! |!Mediawave! 2011!Hungary! in' competition! |! Festroia! Portugal! 2011! |!
Cinema!Eldorado!Lyon!2011!|!Melbourne!International!Animation!Festival!2011!in'competition|!!Image!Forum!
Festival!Japan!2011!|!Anifilm!Czech!Republic!2011!in'competition!|!Internationales!Trick!Film!Festival!Stuttgart!



 

2011!in'competition!|!Two!Nights!of!the!Dutch!Short!meter!Odessa!2011!|!X_Science!Genua!2011!special'award!
|!Rome!Cartoons!2011!in'competition!|!!Cartoons!on!the!Bay!Italy!2011!|!Short!but!not!Sweet!Calgary!2011!|!CPH!
PIX!Copenhagen!2011!|!Best!of!L’Etrange!France!2011!|!Image!Forum!Festival!Tokyo!2011!|!Ars!Electronica!Linz!
2011!honorary'award!|!Athens!Animfest!2011!in'competition!|!Festival!International!du!Court!Metrage!Roanne!
2011! in' competition! |! IFFBreda! 2011! |! Go! Short! 2011! in' competition! |! IFFR! 2011! selected! for! 'Made! in!
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