EUROGROEI FILMS

22 JUNI 2016 WERD BEKEND GEMAAKT DAT DE FILM ‘HUISVROUWEN BESTAAN NIET’ GEMAAKT
ZOU GAAN WORDEN. ANDERHALF JAAR LATER WERD DE FILM, MET MEER DAN 300.000 BEZOEKERS,
DE BEST BEZOCHTE NEDERLANDSE FILM DIE IN 2017 IS UITGEBRACHT! WAT IS ER ALLEMAAL
GEBEURD? EEN RECONSTRUCTIE.

TIJDLIJN

22 JUNI 2016 Persbericht nieuwe film, Huisvrouwen Bestaan Niet
13 april 2017 Castpresentatie VondelCS. Hier worden de drie hoofd
rolspelers geïnterviewd door RTL Boulevard. De rollen van Waldemar
Torenstra, Fred van Leer, Richard Kemper en Rick Engelkes worden
hier nog even stil gehouden, om zo in de maanden die volgden op nog
eens drie momenten de film onder de aandacht te brengen.
11 december 2017 Persdag Andaz Hotel Amsterdam
18 december 2017 Première in Tuschinski Amsterdam

PREMIERE
Op de première was de sfeer ontspannen. Producent Rick Engelkes: “Het leuke is, het is heel
anders dan een theaterpremière. Dan ben je heel erg bezig met iedereen achter de schermen die
nog live op moet, maar dit is allemaal al gemaakt.” De film is gebaseerd op De Huisvrouwmono
logen, een toneelstuk. “Al die dingen die je normaal in
het theater moet vertellen, kun je nu laten zien”, aldus
scriptschrijver Richard Kemper. “Er zijn een paar grappen
meeverhuisd, maar ik denk dat 90 procent nieuw is.”
Verder vroegen we op de première hoe dat nou zit met
huisvrouwen -en mannen, bestaan die nou echt niet?
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IN DE MEDIA
De vele media-aandacht heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het hoge bezoekersaantal.
Hieronder een greep uit de vele berichten.
-	Rick Engelkes bij Van der Vorst ziet Sterren
-	 Kerst fotoshoot met deel van de cast voor GRAZIA
-	Loes, Jelka en Eva bij JINEK
-	Rick Engelkes bij Tijd voor Max (vanaf 31:50)
-	 Setbezoek bij Koffietijd
-	Richard Kemper bij June tot 12 (woe 13 december, 10-11u)
-	Eva belde met Ruud de Wild
-	Première Goedemorgen Nederland (vanaf 6:06)
-	Janice over outfits voor LINDA TV

ACTIES
Met vrijkaartjes en ‘nu-even-niet pakketten’ met daarin de enige echte Huisvrouwen Bestaan Niet
badjassen, sloffen, slaapmasker en oordoppen zijn acties uitgezet bij onder andere Beaumonde,
Flair, Vriendin, Bioscoopdiner, Filmdomein, Peuterplace, TV film, Pathé, Moviescene, Filmpje
kijken, Mamas-mind, Voor mijn Kleintje, Moviescene, Filmpjekijken, Bregblogt, Lotuswritings
en Allinmam. Daarnaast heeft bioscoopexploitant Vue via social media een Zuiver/Dutchbone
kast weggeven en is, in
samenwerking met Huis ter
Duin, een supertof welness
arrangement + overnachting
vergeven via tijdschrift
Margriet.
Dit uiteraard in combinatie
met vrijkaarten voor de film.
En natuurlijk w
 erden de
Huisvrouwen Bestaan Niet
en Ladies of Soul socials
niet overgeslagen.
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ACTIES
De pers is met bijna overal drie sterren erg positief over Huisvrouwen Bestaan Niet. Het sterke
acteerwerk, de chemie tussen de drie hoofdrolspeelsters, goede script en de humor en herken
bare s ituaties in de film worden veel geprezen. Als het aan Trouw lag zouden we de Oscar voor
Beste zaadscene meteen op kunnen halen in L.A.!

DAGBLADEN
“een film die overtuigt dankzij de gedetailleerd uitgedachte personages”
“van begin tot eind vermakelijk”
“Sowieso een verademing, zo’n Nederlandse ensemblefilm die afwijkt van de romkomblauwdruk”
“Het zijn personages om van te houden, in al hun herkenbare gestuntel”
De Volkskrant – 3*** (Berend Jan Bockting)
“Als er een Oscar zou bestaan voor Beste Zaadscène dan kunnen de makers van ‘Huisvrouwen
bestaan niet’ nú op het vliegtuig naar Los Angeles om ‘m op te halen.”
“Hier geen herhalen van mierzoete romantische clichés, want wat heb je daaraan als je ‘s ochtends
op tijd de kinderen naar school moet krijgen.”
“een cast die er duidelijk zin in had en een uitgekiend script.”
“Hier komen veel ambachten samen. Vergeet even die romantische komedies. Graag meer van dit.”
Trouw – 3*** (Ronald Rovers)
“Zelfs geestiger dan de originele toneeltekst.”
“Net doordat het nog behoorlijk herkenbaar is, is Huisvrouwen bestaan niet leuk.”
“Ook Marjoleins zus, Gijsje, een dertiger met een extreme kinderwens én smetvrees wordt door
Eva van de Wijdeven zowel met humor als treffend neergezet.”
“Grote troef is de dynamiek tussen de drie hoofdrolspeelsters.”
“Er wordt tussen de over the top-momenten een oprecht aanvoelende familieband opgeroepen”
“fijne soundtrack”
“een traditionele, maar zeer onderhoudende komedie.”
NRC/ NRC Next– 3*** (Sabeth Sneijders)
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“een aardige komedie”
“Het blijkt vooral een prachtig podium voor Jelka van Houten, die met vrijwel al haar komische
scenes soepel uit de voeten kan”
AD – 3*** (Maricke Nieuwdorp)
“sterk geacteerd en gevatte dialogen”
Het Parool – 3*** (Jos van der Burg)
“sterke nieuwe vrouwencast”
De Telegraaf – 2** (Immy Verdonschot)

RTV GIDSEN
“Scenarist Richard Kemper en regisseur Aniëlle Webster hebben er een vlotte, eigentijdse comedy
van weten te maken met veel scherpe oneliners, een sterke cast (Loes Luca als bohémien
moeder is goud) en sympathieke personages die worstelen met vragen en vitaliteitsproblemen die
voor veel moderne mensen herkenbaar zijn.”
“Pluspunten voor producent Rick Engelkes, die even vol zelfspot terugkeert in zijn iconische rol
van GTST-dokter Simon. ”
Veronica Magazine – 4**** (Robbert Blokland)
“een droogkomische blik op het leven van de moderne huisvrouw, die zich met vallen en opstaan
door haar bestaan heen ploetert”
“Doordat moeder Loes en dochters Marjolein en Gijsje tegenpolen zijn herkent elke kijker zich in
minstens één van hen.”
TrosKompas –3*** (Jeroen Keijzer)
“een herkenbare komedie”
“Is het een film alleen voor vrouwen? Nee, want zaken als een ‘boss from hell’ en de kracht van
familiebanden zijn herkenbaar voor beide seksen. En mannen kunnen zich prima inleven in de
mannelijke bijrollen.”
TV Krant –3*** (Jeroen Keijzer)
“een fijne, moderne vertelling”
“Vooral Jelka van Houten als Marjolein laat zich hierin van haar geestigste kant zien”
TV Film – 3*** (Victor Engbers)

EUROGROEI FILMS
ONLINE
“Ondanks de interessante en redelijk serieuze opzet (deels overgenomen van theaterproductie
De Huisvrouwmonologen) kent de filmvariant ook behoorlijk wat platte humor.”
“Als deze film één ding goed begrepen heeft, dan is het wel het vangen van de chaotische toon
van het dagelijks leven.”
“Eva van de Wijdeven, Jelka van Houten, Loes Luca en Kay Greidanus. Zij brengen genoeg
herkenbaarheid, humor en emotie om de hectische situaties inleefbaar te maken, zelfs voor
mannelijke kijkers.”
Filmtotaal – 3*** (Martijn Hamerling)
“De leading ladies hebben een chemie die van het doek spat”
“een grappige film die alle aspecten in het huishouden laat zien”
“Kinderen, carrière maken en een huishouden runnen, iedere vrouw zal wel iets kunnen
herkennen in deze film.”
“een hoop hardop-lachen-momenten”
“vooral Jelka van Houten excelleert in haar komische timing.”
Girls In Film (Nienke van Dijk)

PRIJZEN
Zondag 18 maart kreeg Richard Kemper de Gouden Pen
uitgereikt van het schrijversnetwerk voor de Nederlandse film
met de meeste bezoekers uit 2017.

DVD RELEASE
De DVD release staat ongeveer eind april gepland, gebruikelijk 4 maanden na de bioscoop
release. Ondanks de teruglopende DVD markt wordt er toch wel een goede verkoop verwacht
door het succes in de bioscoop. Na de eerste paar maanden (ca. 4/5) op DVD/VOD zal de film op
het PAY-TV window uitgezonden worden (Film1). Dat zal ca. een jaar duren.
Daarna zal de film op de bekende S-VOD kanalen verschijnen (Netflix, Videoland etc).
Aansluitend zal de film ca. 20 maanden na bioscooprelease op TV worden uitgezonden bij RTL.
Dat zal ergens in het najaar van 2019 worden.

NIEUWS
De makers van HBN bezig zijn met een vervolg op Kruimeltje (1999), die deze zomer gedraaid
zal worden. Meer nieuws volgt snel.

