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“Net iets anders dan de gemiddelde romantische komedie” 

Oh baby  (2c film)

30 oktober was de feestelijke première van Oh Baby. 

Liedjesschrijver Ruben (Gijs Naber) neemt het leven niet al te serieus en 
de liefde al helemaal niet. Als hij na de onverwachte dood van een scharrel 
de vader blijkt te zijn van haar acht maanden oude zoon, staat zijn leven 
compleet op zijn kop. Zonder enige voorbereiding heeft Ruben van de ene 
op de andere dag de zorg over baby Oscar. Alsof dat nog niet ingewikkeld 
genoeg is, besluit zijn losbollige nieuwe schoonzus Lucy (Hanna van Vliet) 

dat ook zij voor haar neefje wil zorgen … desnoods met Ruben erbij.

Over de film 



Trailer Oh Baby

Regiedebuut bioscoopfilm Thomas Acda
Het is de tweede keer regie voor Acda, maar zijn 
eerste bioscoopfilm. “Sinds de tv serie All Stars in ’97 
zit ik al naast de regisseur. Ik ben ook vaak op de set 
als ik zelf niet hoef niet te draaien, dan heb je meer tijd 
heb om om je heen te kijken.”

Doordat Acda ook veel acteert, merkt hij soms voordeel 
tijdens het regisseren. “Ik ken alle trucjes en prik er zo 
doorheen.” Met deze film wilde hij net even een andere 
romantische komedie neerzetten dan normaal en dat 
is gelukt, vindt hijzelf. “Mede dankzij de participanten 
van Eurogroei Films, die ik graag enorm wil bedanken.” 

 

Recencies

Volkskrant *** Het Parool ***  

De Telegraaf *** NRC ***
Oh Baby draait inmiddels in de bioscoop.

 

Video première

https://www.facebook.com/OhBabyDeFilm/videos/1889241941396052/
https://www.facebook.com/eurogroeifilms/videos/862086800630080/


Succesvolle plaatsing Gek van Oranje, OHS (Oh Baby, 
Hartje Parijs en Smoor)  en Singel 39

In blijde verwachting...

Trots kunnen wij u berichten dat alle participaties in bovengenoemde filmmaatschappen 
zijn geplaatst. De belangstelling was erg groot, we willen hierbij alle participanten hartelijk  
bedanken voor hun deelname. Mede dankzij jullie kunnen er weer mooie films worden gemaakt! 



PIM VAN HOEVE

Gek van oranje

Een zomerse ensemble-kome-
die, die zich afspeelt tijdens die 
paar weken dat Nederland een 
gedaanteverandering ondergaat, 
zijn doe-maar-gewoon mentaliteit 
van zich afschudt en zich verliest 
in de totale oranjegekte. Het is 
2010 en Nederland scoort onver-
wacht hoge ogen tijdens het WK 
voetbal in Zuid-Afrika. De liefheb-
bers dromen met elke gewonnen 
wedstrijd van een plek in de finale, 
terwijl zij die niks met voetbal heb-

ben de verlaten straten voor zich-
zelf hebben. In deze licht verhitte 
gemoedstoestand worden mensen 
naar elkaar toe of juist verder van 
elkaar af gedreven, om na vier 
weken – als het carnaval van het 
WK voorbij is – nooit meer dezelfde 
te zijn. 

Deze film wordt geregisseerd door 
Pim van Hoeve (zie bio), die wij al 
kennen van onder andere Dummie 
de Mummie en de Tombe van 

Achnetoet. “Van Hoeve: ‘Voor 
de cast wilde ik graag een mix 
van bekende gezichten en nieuw  
talent, dat is zeker gelukt. Aan de 
hand van de karakters leggen we 
de Oranjekoorts onder de loep. 
Door te laten zien wat zo typisch 
Nederlands is aan die gekte hoop 
ik dat Gek van Oranje een film is 
over alle Nederlanders.”

De film zal op 12 februari 2018 in 
première gaan. Bekijk trailer

(Topkapi films)

9-11-1967 | regisseur en scenario schrijver
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Hartje parijs

Sietske, een jonge bevlogen  
lerares Frans, ziet op de dag van 
vertrek van de schoolreis naar  
Parijs haar jaarlijkse weekje roman-
tiek met collega/minnaar Ben in 
het water vallen omdat zijn vrouw  
plotseling meegaat! Sietske staat 
voor de keuze: gaat zij de concur-

rentie aan met haar rivale, of stelt 
ze zich open voor wat de stad der  
liefde nog meer te bieden heeft. 
Zoals de knappe, ietwat lompe,  
tour-gids Gijs, die zo zijn eigen 
opvattingen heeft over liefde en 
romantiek. Geflankeerd door een 
ongezouten hartsvriendin, 20  

hormonale leerlingen en één 
smoorverliefde klasse-hunk, moet 
juf Sietske op zoek naar de ware 
betekenis van ‘l’Amour’.

Deze film zal worden geregisseerd 
door Allard Westenbrink (zie bio).

(2c film)

allard westenbrink
comedy & Drama regisseur
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SINGEL 39

Hartchirurg Mo (Jennifer Hoffman) 
heeft haar medische carrière hele-
maal op de rit en is eindelijk klaar 
voor haar ‘gezinsplan’. Er is alleen 
een kleine kink in de kabel; haar 
vriend heeft al drie maanden een 
ander. Nu is ze ineens singel, 39 
jaar en met spoed op zoek naar 

de man van haar leven met een  
kinderwens. Ze ontmoet haar  
nieuwe buurman Max (Theo Maas-
sen) die perfect in het plaatje lijkt te 
passen, of toch niet?

De opnames voor SINGEL 39 
starten naar verwachting in febru-
ari 2018. De film wordt in het najaar 
van 2018 of voorjaar 2019 in de 
Nederlandse bioscoop verwacht.

(MILLSTREET FILMS)



gebaseerd op de huisvrouwmonologen 
aankomende premiere:

Volgende week maandag 18 december is het zover! De nieuwe film “Huisvrouwen Bestaan 
Niet” gaat in première in Tuschinski in Amsterdam. Exploitanten en pers hebben de film gezien 
en zijn erg enthousiast. De trailer is inmiddels 395.000 keer bekeken op Facebook en 245.000 

keer bekeken op YouTube. Hier nog even een opfrisser over deze komedie.

huisvrouwen bestaan niet

Twee zussen en hun moeder 
worden gedwongen hun onder-
linge verschillen aan de kant te 
schuiven en na te denken over 
het leven en het huishouden dat 
ze voeren. Gijsje is een jonge,  
ambitieuze control freak die niks 
liever wil dan zwanger worden 
én carrière maken op het recla-
mebureau waar ze werkt. Haar  
oudere, rommelige zus Marjolein is 

getrouwd, heeft drie kinderen en is 
net haar baan als journalist bij een 
regionaal dagblad kwijt. Haar nieu-
we ambitie: schoolpleinmoeder 
worden. Hun bohemiène moeder 
Loes heeft zich, tot grote ontstelte-
nis van haar dochters, met teveel 
hypotheken op het prachtige fami-
liehuis waar ze woont enorm in de 
nesten gewerkt. Gijsje en Marjolein 
vinden het idee dat ze hun familie-

huis zullen verliezen onverteerbaar 
en zoeken naar mogelijkheden om 
het te behouden. Alleen de bonus 
die Gijsje met een gouden idee 
voor een reclamecampagne kan 
verdienen kan hen uit de financiële 
problemen houden. Hiervoor moet 
ze zich samen met haar aantrekke-
lijke collega Dominique verdiepen 
in de huisvrouw anno nu.

Over de film 



Trailer Huisvrouwen Bestaan Niet

!! Let op oproep !!
Volgende week maandag is de première van Huisvrouwen Bestaan Niet! Daar gaan we zoals 
gewoonlijk weer verslag van doen. Heeft u een prangende vraag of is er gewoon iets waar u 
altijd al nieuwsgierig naar bent en is iemand van de crew van deze film dé persoon die wij deze 
vraag moeten stellen? Laat het ons weten en wie weet ziet u uw vraag wel terug in de video! 

Mail uw vraag voor maandag 18 december naar: 
nena.kremers@eurogroeifilms.nl

mailto:nena.kremers%40eurogroeifilms.nl?subject=
https://www.facebook.com/huisvrouwenbestaanniet/videos/1895257320492096/


van drama’s tot kinderfilms

jaaroverzicht 2017

We hebben dit jaar weer aan een aantal mooie, grappige en ontroerende films bijgedragen. 
Zowel voor volwassenen als kinderen zat er iets bij. Zie hieronder het jaaroverzicht. 

HET VERLANGEN
JANUARI 2017

TULIPANI
SEPTEMBER 2017

DUMMIE DE MUMMIE EN DE 
TOMBE VAN ACHNETOET
SEPTEMBER 2017

GEFELICITEERD WINNAARS VAN DE 
GESIGNEERDE FILMPOSTERS! 



THE FOX  (SPONSORING)

SEPTEMBER 2017

OH BABY
OKTOBER 2017

HUISVROUWEN BESTAAN NIET
DECEMBER 2017

OPNAMES GEK VAN ORANJE

WE ZIJN MOMENTEEL BEZIG MET EEN NIEUW 
SPRAAKMAKEND PROJECT WAAROVER WE 
HELAAS NOG NIETS MOGEN VERKLAPPEN. 
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA ZODAT U ALTIJD
                        ALS EERSTE OP DE HOOGTE BENT!

https://twitter.com/EurogroeiFilms
https://twitter.com/EurogroeiFilms
https://www.facebook.com/eurogroeifilms/
https://www.facebook.com/eurogroeifilms/%3Fref%3Dbr_rs
https://www.instagram.com/eurogroeifilms/
https://www.instagram.com/eurogroeifilms/
https://www.youtube.com/channel/UCiDUaxgL78hlEVlSQE5uYTQ
https://www.linkedin.com/company/10255755/
https://www.linkedin.com/company/10255755/


WIJ wensen iedereen alvast een hele fijne kerst en een 
gelukkig Nieuwjaar! 

KERSTGROET
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