
Premières
Zowel ‘Baantjer Het Begin’ (15 april) als ‘Singel 39’ (6 mei) zijn in Pathé-Tuschinski feestelijk in 
 première gegaan. 
Het eerste succes van Baantjer is reeds een feit, op 3 mei bereikte de film de Gouden status 
(100.000 bezoekers). De recensies van Singel 39 zijn ook goed, met overal 
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Kruimeltje
Alle participaties zijn geplaatst en deelname is niet 
meer mogelijk. Wij danken alle participanten voor hun 
 deelname!
Binnenkort: een kijkje achter de schermen bij de casting 
van Kruimeltje en zijn vriendinnetje Anna. De video zal 
binnenkort verschijnen op onze social media kanalen 
en op de website. 

75 jaar Bevrijding – ondersteun filmproject Gemmeker
Na eerder de film The Fox (2017) en de documentaire Bart van 
der Leck – Zijn Eigen Stijl (2018) te hebben gesponsord, heb-
ben wij dit jaar ons oog laten vallen op de korte film Gemmeker 
over een slachtoffer en een dader van de Jodenvervolging, met 
ingekleurde echte beelden van de deportaties vanuit Kamp 
Westerbork. Zoals u wellicht weet is er onlangs een biografie 
van kampcommandant Albert Konrad Gemmeker (zie foto) 
geschreven door historicus/journalist Ad van Liempt verschenen. 
Door geavanceerde beeldtechnieken toe te passen op een 
waargebeurd verhaal willen de makers ook jongere generaties 
bereiken. Hierom zal de film vertoond worden in Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork dat jaarlijks 200.000 bezoekers trekt, 
waaronder tienduizenden scholieren. Naast onze bijdrage, en 
die van ander financiers, waaronder Videoland en de provincie 
Drenthe, is de producent nog op zoek naar donateurs. Heeft u 
belangstelling om een bijdrage te leveren aan deze film?
Stuur dan een mail naar info@eurogroeifilms.nl. Wij informeren u 
graag nader over de mogelijkheden.

Kampcommandant 
Albert Konrad Gemmeker

https://www.youtube.com/watch?v=LDsa4P5V2PU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LDsa4P5V2PU&t=1s


Huisvrouwen Bestaan Niet 2 
en De Fabeltjeskrant nu ook 
gecombineerd mogelijk
Omdat wij meerdere vragen hebben gekregen om met 
een enkele participatie per film aan meerdere films deel 
te nemen, hebben wij besloten dat u ook met
EUR 10.000 gespreid kunt deelnemen aan beide 
 projecten (dus één participatie per titel, i.p.v. het gestelde 
minimum van 2 stuks). 
Let op, dit is slechts in beperkte mate mogelijk vanwege 
het beschikbare aantal participaties.

Promo HBN 2 Fabeltjeskrant animatiestudio

Social Media
Volg onze kanalen voor video’s en foto’s van de producties.

https://www.facebook.com/search/top/?q=eurogroei%20films&epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/eurogroeifilms/
https://www.youtube.com/channel/UCiDUaxgL78hlEVlSQE5uYTQ/videos

