EUROGROEI FILMS

Op dit moment is de film
Huisvrouwen Bestaan Niet 2
in postproductie.
De opnames zijn al even
achter de rug en de film is
inmiddels gemonteerd en in
de zogenaamde ‘picture lock
status’. Dit houdt in dat er
geen verdere beeldmontage
meer wordt gedaan.

Beeld en geluid
Nu is het aan beeld- en
geluidsnabewerking om de
film compleet te maken.
Het beeld wordt straks gegrade, (kleur nabewerking)
om alle gedraaide scenes
qua kleur en gevoel in één
vloeiende beweging te laten
verlopen. Ook worden er hier
en daar VFX (sms’jes die in
beeld komen, beeld op een
TV, etc.) toegevoegd aan de
film.

Verwachting
hogere boxoffice
De film is tijdens de montage
ook al aan de distributeur
WW Entertainment vertoond.
Zij hebben, omdat ze in
de film geloven en wegens

Daarnaast zijn de muziek
componisten momenteel
bezig om onder veel scenes
op maat gemaakte muziek
(score) te maken. Dit is
muziek die de scene extra
gevoel of emotie geeft.
Deze muziek zou je niet
bewust moeten horen maar
gaat de kijker onbewust beter
meenemen in de film.

gekocht en goedgekeurd
worden, voordat deze in de
film gebruikt mogen worden.
De mensen van sounddesign
gaan alle muziek, de dialogen
die op de set zijn opgenomen
en omgevingsgeluiden tot
een samenhangend geheel
maken.
Dit, en de begin- en eindtitels kunnen dan worden
toegevoegd aan de film.
Daarnaast is er nog ‘music
Daarna is de film klaar!
clearance’. Dit houdt in dat er Er worden materialen
op bepaalde momenten in de gemaakt voor verschilfilm wel echt muziek wordt
lende exploitatie vormen,
aangezet. Voor deze muziek
waaronder bioscoop, online,
moeten de rechten eerst
TV, DVD, etc.

de dure maand december,
besloten om de P&A uitgave
iets omhoog te gooien om
additioneel meer bezoekers
te krijgen. Zij verwachten nu
gemiddeld 2.800.000 box
office te kunnen doen met de
film in plaats van de eerder
geroepen 2.5 mln.

De productie van deze film
is netjes binnen het budget
gebleven en dat zal ook zo
blijven.

tijdens de uitzending van
All You Need Is Love.

Er zijn verschillende promo’s
opgenomen die via (online)
kanalen van RTL zullen
worden uitgezet.

Zij zijn de afgelopen maanden samen met de producent
druk bezig geweest met de
campagne van de film.
Daaruit volgt een sterke tv-en
online campagne uit, waardoor je op RTL 4 straks niet
om de film heen kan voor de
Op 24 december (kerstavond)
release op 12 dec.
is dé kerstspecial van All
You Need Is Love het best
Verder wordt HBN 1 op
bekeken programma.
Dat resulteert in een nog ster- 23 december op RTL 4
Hier wordt een speciale
kere TV / online campagne.
uitgezonden en zit HBN
boodschap van de drie
Daardoor hebben we een
2 verwerkt in GTST in de
hoofdrollen en een reclameunieke kans voor exposure
aflevering van 23 december. spotje uitgezonden.

In uitzending All
You Need Is Love

RTL4

GTST

Ladies Night
Maar we beginnen met de
Ladies Night op 27 November,
gevolgd door speciale voorpremières tot 12 december.

Première

Op 9 december hebben we
uiteraard dé première van
de film in Pathé Tuschinski.
We hopen u daar te mogen
verwelkomen!
LET OP:
U zult de uitnodiging via mail
ontvangen. Daar moet u zich
aanmelden.

Trailer
De trailer is inmiddels
gelanceerd. De reacties zijn
positief en hij wordt goed
bekeken.
https://www.youtube.com/
watch?v=3ZwaktK-oAQ&t=3s

De poster is ook af en hangt inmiddels in alle bioscopen!

