
CLICHÉ, MAAR WAAR: 
WAT GAAT DE TIJD TOCH SNEL. WAT IS ER ALLEMAAL GEBEURT AFGELOPEN JAAR? 
TIJD VOOR EEN BLIK IN HET VERLEDEN, HEDEN EN DE TOEKOMST.
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film
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documentaire

DYLAN HAEGENS 

film
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film

GEK VAN ORANJE

film
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HUISVROUWEN BESTAAN NIET IN PREMIERE (Producent: Rick Engelkes, 
 regisseur: Anielle Webster) 
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. - Aldus wij aan u in de nieuwsbrief van december 2017. 

We begonnen het jaar goed, met de romantische komedie Huisvrouwen 

Bestaan Niet. Nog voordat deze film in premiere ging, was de trailer al 

goed bekeken en waren de mensen enthousiast. Op de premiere liet de 

cast ook hun enthousiasme blijken. Jim Bakkum: “IK DENK DAT MINSTENS 

80 PROCENT DIT EEN LEUKE FILM MOET VINDEN.” Bekijk hier het filmpje 

van de première. 

BEST BEZOCHTE NEDERLANDSE FILM VAN 2017! 
Nadat de film de Gouden Film status bereikte (meer dan 100.000 bezoekers), bleek Huisvrouwen 

Bestaan Niet niet meer te stoppen. Met meer dan 300.000 bezoekers werd de film de best 

bezochte Nederlandse film van 2017! Door al dit succes viel ook scriptschrijver Richard Kemper 

in de prijzen. Hij kreeg maar liefst twee gouden pennen. Wij spraken hem over deze prijs en hoe 

het was om dit script te schrijven. Lees hier het interview.

Over de film 

Huisvrouwen Bestaan Niet is Twee zussen en hun 

moeder worden gedwongen hun onderlinge ver-

schillen 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 reclamebureau 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 nieuwe am-

bitie: schoolpleinmoeder worden. Hun bohemiène 

moeder Loes heeft zich, tot grote ontsteltenis 

van haar dochters, met teveel hypotheken op 

het prachtige familiehuis waar ze woont enorm 

in de nesten gewerkt. Gijsje en Marjolein vinden 

het idee dat ze hun familiehuis 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  nanciële problemen 

houden. Hiervoor moet ze zich samen met haar 

aantrekkelijke collega Dominique verdiepen in de 

huisvrouw anno nu.

DECEMBER 2017

JANUARI 2018

ANIELLE WEBSTER 
1977 (41 JAAR) REGISSEUR 

Opleiding
1999 - 2003 | Royal Institute for 
Theatre Cinema & Sound, Erasmus 
Hogeschool Brussel

1995 - 1999 | Universiteit van 
 Amsterdam | Master of Arts

Greep uit Loopbaan 
2002-2014 | Regie assistent voor 29 
series en films, waaronder ZOOP en 
Bride Flight
2014 | Celblok H
2014 | Dokter Tinus
2015 | Flikken Maastricht
2015 | Kasper en de Kerstengelen 
(Tv serie) (International Emmy Kids 
Award) 
2016 | Mees Kees langs de lijn
2017 | Huisvrouwen Bestaan Niet

AFGERONDE PROJECTEN

https://www.eurogroeifilms.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=sxt4c6s1n60&t=6s
https://www.filmfestival.nl/nieuws/gouden-film-voor-huisvrouwen-bestaan-niet/
https://www.eurogroeifilms.nl/interview-richard-kemper/
https://www.youtube.com/watch?v=sxt4c6s1n60&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=sxt4c6s1n60&t=37s
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NOVEMBER 2018 - NIEUWS
Producent Rick Engelkes dacht al over een vervolg, toen de film nog in première moest gaan. 

Hij had zelfs al een eerste meeting gehad met scriptschrijver Richard Kemper. Nu lijken die 

speculaties ook echt werkelijkheid te gaan worden. Dit liet Richard Kemper weten in een radio 

interview op Radio 2. Wij zijn nieuwsgierig! 

Recensies

Volkskrant - 3 sterren

Trouw - 3 sterren

AD - 3 sterren

NRC - 3 sterren

Telegraaf - 2 sterren

Filmtotaal - 3 sterren, Parool - 3 sterren

Recensies

Moviemeter - **

NRC - ***

SevenDays - **

VPRO - **

GEK VAN ORANJE (Producent: Topkapi Films, regisseur: Pim van Hoeve)
Naar het WK met Nederland terwijl Nederland niet meedoet aan het WK? Dat kon in februari. 

De film Gek van Oranje zorgde ondanks het falen van ons voetbalteam voor oranjegekte. 

Over de film

Een zomerse ensemble-komedie, die zich afspeelt tijdens die paar weken dat Nederland een ge-

daanteverandering ondergaat, zijn doe-maar-gewoon mentaliteit van zich afschudt en zich verliest 

in de totale oranjegekte. Het is 2010 en Nederland scoort onverwacht hoge ogen tijdens het WK 

voetbal in Zuid-Afrika. De liefhebbers dromen met elke gewonnen wedstrijd van een plek in de  fi-

nale, terwijl zij die niks met voetbal hebben 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, 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.”

FILMPJE SETBEZOEK

FILMPJE SETBEZOEK 2  

FILMJPE PREMIERE 

FEBRUARI 2018

https://www.eurogroeifilms.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=yeAPalQG7nw&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=gW7j51bbNr0&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=NLZ9Zer2aU8&t=80s
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BART VAN DER LECK 
(DOCUMENTAIRE, Regisseur: Leo van Maaren)
1876 - 1958 | Kunstschilder en vormgever 
Dit jaar waren er niet enkel films, maar hebben we ook bijgedragen 

aan een documentaire. Het leven van de kunstschilder Bart van der 

Leck werd uitgelicht. 

Waarom deze documentaire er moest komen volgens de filmmakers? 

Bekijk de video! 

FILMPJE The Making Of 

DE FILM VAN DYLAN HAEGENS  
(Producent: Edvard van ’t Wout, Regisseur: Bas van Teylingen, Dylan Haegens)   
Voor velen bekend, maar ook voor velen onbekend. Bent u boven de 16 jaar? Dan is de kans 

aanzienlijk groter dat u nog niet van hem had gehoord. Maar daar kwam verandering in. Dylan 

Haegens, de YouTuber met meer dan 1,2 miljoen volgers heeft afgelopen jaar een eigen bioscoop-

film gemaakt, die hem weer flink wat aandacht opleverde. Mei 2018 begonnen de draaidagen. 

MAART 2018

MEI 2018

https://www.eurogroeifilms.nl/
Rick Engelkes, regisseur: Anielle Webster)
https://www.youtube.com/results?search_query=dylan+haegens
https://www.youtube.com/results?search_query=dylan+haegens
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Over de film

Dylan heeft zijn leven goed op orde; hij heeft een 

succesvol YouTube-kanaal, een eigen tosti-zaak en 

een leuk team: Rick, Teun en Marit. Er is alleen één 

stoorzender: Ijsbrand. Hij is ook YouTube en maakt 

vrijwel elke video van Dylan na, maar dan beter. 

Dylan gaat samen met Teun op onderzoek uit en 

ontdekt het geheim van IJsbrand. Ze besluiten om 

zijn geheim zelf toe te passen. Het lijkt een perfecte 

oplossing, maar dit loopt totaal anders dan gepland. 

Vriendschap en liefde worden op de proef gesteld en 

Dylan moet alles op alles zetten om zijn vrienden en 

het succes niet te verliezen.

Wij namen weer een kijkje op de set en waren aan-

wezig bij de premiere! Kijk hieronder de video’s.

FILMPJE SETBEZOEK

AUGUSTUS 2018 | PREMIERE | NIEUWS
De film van Dylan Haegens behaalde in de eerste 

week meer dan 100.000 bezoekers. Daarom is de 

film bekroond met de Gouden Film.

FILMPJE PREMIERE 

Recensies

Volkskrant - ***

Telegraaf - ****

NRC - **

TV Gids - ****

IMDB - 5,9

Pathé - ***

DYLAN HAEGENS  
23 OKTOBER 1992 | VIDEOMAKER, 
FILMMAKER, ACTEUR. 

Opleiding
MBO artiest en cultureel ondernemer

Loopbaan 
2010 | Begonnen met YouTube onder 
de naam Dutchvlogs
2010 | naam veranderd naar Dylan 
Haegens
2014 | Meer dan 250.000 abonnees
2015 | 400.000 abonnees
2017 | 1 miljoen abonnees 

Zijn filmpjes zijn in totaal meer dan 
25 miljoen keer bekeken.

https://www.eurogroeifilms.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Jt1W4BR88Vg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=_sdMr914jr8&t=2s
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SINGEL 39   
(Producent: Millstreet Films, regisseur: Frank Krom)   

DECEMBER 2017
Vorig jaar rond deze tijd konden we u mededelen dat Singel 39 

succesvol geplaatst was. Wat is er sindsdien gebeurt met deze 

 productie? En waar gaat deze film ook alweer over? 

Het verhaal

Hartchirurg Mo (Lies Visschendijk) heeft haar medische carrière 

helemaal 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 (Waldemar 

Torenstra) die perfect in het  plaatje lijkt te passen, of toch niet?

Andere hoofdrollen

In eerste instantie zouden Jennifer Hoffman en Theo Maassen 

de hoofdrollen vertolken, maar dat was vanwege hun agenda’s 

en de planning van de film helaas niet mogelijk. Daarom kwam 

er een nieuwe casting, waarbij Lies Visschedijk en Waldemar 

Torenstra een goede match bleken. Andere rollen zijn voor 

Eva van de Wijdeven, Loes Haverkort, Gerard Cox, Steyn de 

 Leeuwe, Fabrice Deville.

September 2017 | Nadat alle agenda’s en planningen op elkaar 

aansluiten is het in september 2018 tijd om met de opnames 

te beginnen en wij mochten weer een kijkje nemen op de set! 

Bekijk hier het eerste setbezoek: 

FILMPJE SETBEZOEK 1

TRAILER

Najaar 2019/voorjaar 2019 | De film wordt in het najaar van 

2018 of voorjaar 2019 in de Nederlandse bioscoop verwacht.

NIEUWE PROJECTEN

KEIZERSVROUWEN (Producent: Ian Ginn, 
Regisseur: Ben Sombogaart)
Naast films en een documentaire hebben voor het eerst een serie 

aangenomen. Het beloofd erg spannend te worden. De opnames zijn 

in augustus gestart. 

AUGUSTUS 2018

https://www.eurogroeifilms.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=0T2GBMOSXuk&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=WfaUmrBhjjU
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Over de serie

De ambitieuze Xandra Keizer helpt haar oude vriendin Pamela uit de brand met het organiseren 

van een event voor haar internationale high class escort bureau. Na een succesvolle avond 

wordt ze steeds verder in Pamela’s wereld vol seks, drugs en geweld gezogen, een wereld die ze 

jaren geleden met veel moeite is ontvlucht. Ze komt weer oog in oog te staan met haar criminele 

moeder; de bron van alle ellende in haar leven. Noodgedwongen start Xandra een gevaarlijk dub-

belleven waarbij ze haar man en dochter buiten schot probeert te houden, maar dat blijkt al snel 

onmogelijk… 

“ WE VERTELLEN WELISWAAR FICTIE, MAAR 
DE SERIE IS STERK GEGROND IN DE REALITEIT. 
ELKE ERVARING VAN DE ESCORTS, ANEKDOTES 
OVER KLANTEN, ILLEGALE STRATEGIEËN VAN 
GANGSTERS EN WITTEBOORDENCRIMINALITEIT 
ZIJN WAARGEBEURD.” - Ian Ginn (bedenker/showrunner)

Cast

Karina Smulders, Susan Radder, Hilde van Mieghem (hoofdrollen), Thijs Römer, Matteo van der 

Grijn, Roeland Fernhout, Imanuelle Grives, Dragan Bakema, Mike Libanon, Jaap Spijkers, René 

Groothof, Saman Amini, Thijs Boermans, Julia Akkermans, Isis Cabolet, Nienke van Hofslot, Dap-

hne Wallens en Anne-Laure Vandeputte.

Matteo van der Grijn speelt spindoctor Michiel, de man van Xandra (Karina Smulders). Roeland 

Fernhout speelt zijn corrupte baas bij de gemeente Amsterdam. Thijs Römer is “Beertje” Lohman 

en René Groothof speelt Willem, die samen met Sylvia (Hilde van Mieghem) leiding geven aan een 

groot crimineel netwerk. Imanuelle Grives speelt Pamela, een oude vriendin van Xandra en eigena-

resse van een high class escort bureau, Ronnie (Mike Libanon) is haar chauffeur.

SETBEZOEK IN KROATIË
Behalve een setbezoek in Nederland, zijn we ook uitgenodigd op de set in Kroatie, waar ook een 

deel van de serie is opgenomen. We zijn met een aantal investeerders een paar dagen de buiten-

landse set gaan verkennen, wat erg leuk was!

NOVEMBER 2018

https://www.eurogroeifilms.nl/
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OPNAMES BAANTJER GAAN VAN START
(Producent: Millstreet Films, Regisseur: Arne Toonen)  
Over de film 

De jonge De Cock wordt gespeeld door Waldemar Torenstra, de rol van zijn partner in die jaren is 

voor Tygo Gernandt. Zij moeten proberen een aanslag tijdens de kroning van prinses Beatrix zien 

te voorkomen.

Cast 

Verder spelen o.a. Robert de Hoog, Lisa Smit, Fedja van Huet, Jelka van Houten, Poal Cairo, Leny 

Breederveld, Ruben van der Meer, Loes Luca en Peter Bolhuis een rol in de film. 

Nieuwe serie

De regie is in handen van Arne Toonen (Dik Trom, De Boskampi’s). Het idee voor de serie en film 

is afkomstig van Thijs Römer en Peter Römer, de kleinzoon en zoon van Piet Römer die De Cock 

in de succesvolle ‘oude’ serie in de jaren negentig speelde.

Na de speelfilm volgt een nieuwe serie die bij RTL4 en Videoland te zien zal zijn. De vorige serie 

liep twaalf seizoenen bij RTL4 en werd wekelijks door miljoenen mensen bekeken. Baantjer won in 

1997 de Gouden Televizier-Ring.

De Cock werd een halve eeuw geleden verzonnen door de inmiddels overleden rechercheur en 

schrijver Appie Baantjer. Er verschenen zeventig boeken over De Cock waarvan in totaal meer dan 

7 miljoen exemplaren werden verkocht.

15 DECEMBER | Participanten hebben op 15 december de set bezocht. 

SEPTEMBER 2018

https://www.eurogroeifilms.nl/
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Vier jaar

Rubistein Media, De Levita  Productions en animatiestudio Grid hebben vier jaar gewerkt aan de 

digitalisering van de poppenversies van de dieren uit de oude televisieserie.

BN’ers

Verschillende BN’ers, waaronder Georgina Verbaan, Loes Luca en Richard Groenendijk zullen 

stemmen inspreken van de figuren uit het bekende programma. Er wordt veel verwacht van het 

project, gezien het programma internationaal bekend is en ook deze film inter nationaal uitgezet zal 

worden. De film is vanaf 19 december in de bioscoop te zien zijn. 

BEKIJK HIER DE TRAILER

LET OP: GEÏNTERESSEERD? HET IS NOG MOGELIJK OM TE INVESTEREN! 

DE FABELTJESKRANT
Hallo meneer de uil, waar brengt u ons naar toe? Wie klinkt deze zin niet bekend in de oren? Dit 

keer brengt niet meneer de Uil, maar Eurogroei Films u naar Fabeltjesland! Ter ere van 50 jaar 

de Fabeltjeskrant komt er namelijk een nieuwe film! Op 28 september was het precies een halve 

eeuw geleden dat de eerste aflevering te zien was.

DECEMBER 2018

18 APRIL 2019 | komt de film naar verwachting in de bioscoop. 

https://www.eurogroeifilms.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=3zhiozq8VfE
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GEZOCHT 
Stagiaire social media

Weet jij hoe je producties maakt voor social 

media en hoe je deze het beste wegzet op 

verschillende platforms?

Om onze social media kanalen up to date te 

houden en onze bekendheid te vergroten zoe-

ken wij per direct een student die een studie 

volgt in deze richting en interesse heeft in een 

stage bij ons voor onbepaalde tijd. 

Om content te maken voor social media ga je 

mee naar filmpremières, cast presentaties en 

set bezoeken. 

Ervaring met Adobe Photoshop en InDesign en 

kunnen filmen en fotograferen is een pré. 

Enthousiast? Mail naar info@eurogroeifilms.nl of 

bel  013-543 59 02.

WENST IEDEREEN

https://www.eurogroeifilms.nl/
https://www.eurogroeifilms.nl/

