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Het RFF is een nieuw project gestart met de naam ‘Prepaid 
Rotterdam’. Het gaat hierbij om een aanmoedigingsprijs voor 
korte films van maximaal 5 minuten die gemaakt worden met 
een mobiele telefoon en te zien zullen zijn op mobiele tele-
foons. Inschrijving staat open tot 1 september 2007 voor het 
indienen van een projectplan met een maximaal budget van 
€ 5.000,-. Het projectplan wordt na 1 september 2007 door een 
deskundige jury beoordeeld. Er zullen 5 makers geselecteerd 
worden.  Vervolgens volgen de makers een Masterclass waarin 
de nieuwe technieken worden toegelicht. De basiseis voor 
‘Prepaid Rotterdam’ is niet alleen dat de vertoning op mobiele 
telefoons plaatsvindt, maar ook dat de camera een mobiele 
telefoon is. De opnamen mogen wel gemonteerd worden op 
een PC/MAC maar de beeldsnelheid mag niet hoger zijn dan 
16 beelden per seconde. De distributie moet via het internet 
of via Blue Tooth plaatsvinden. De premières van de 5 filmpjes 
‘Prepaid ‘ zullen tijdens het International Film Festival Rotterdam 
(IFFR) plaatsvinden via mobiele telefoons. Meer informatie is te 
verkrijgen op onze website: www.rff.rotterdam.nl.

Nieuws

Prepaid Rotterdam



Het op 4 juli 2007 aangeboden rapport ‘Doorpakken en Door-
groeien’ aan de nieuwe wethouder Mark Harbers (Economie 
en Haven), is breed positief ontvangen. Het rapport is door de 
Economic Development Board Rotterdam (EDBR) mede op 
verzoek van het RFF opgesteld.  “Rotterdam moet film-mekka 
zijn en moet de komende jaren uitgroeien tot een internatio-
nale ‘hotspot’ voor filmmakers en mediabedrijven. De gemeente 
moet een actief stimuleringsbeleid voeren om de Maasstad in 
Europa op de kaart te zetten”, aldus de Telegraaf. Het AD/Rot-
terdams Dagblad schreef dat de voornaamste conclusie van het 
rapport is:  “Rotterdam heeft alles in huis om zich de komende 
tien jaar verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke vestiging-
slocatie en een innovatieve hotspot voor de mediasector”. Het 
volledige rapport ‘ is te lezen op onze website: 
www.rff.rotterdam.nl.

�

In de bestuursvergadering van 27 juni 2007 is door het bestuur 
een aantal voorstellen voor wijziging van het reglement 
goedgekeurd.  Voor aanvragen van een tv-serie is een uitzend- 
garantie van een Rotterdamse regionale omroep voldoende, 
mits de regionale omroep een substantiële financiële bijdrage 
levert. Daarnaast is het nu ook mogelijk een ontwikkelings- 
lening aan te vragen voor documentaires die bedoeld zijn voor 
de Rotterdamse regionale omroep, mits deze een bijdrage 
levert van ten minste 30%.
Het percentage overhead en producersfee bij aanvragen van 
projecten in ontwikkeling is vastgesteld op maximaal 10% van 
het totale budget. Bij afrekening van projecten geldt dat de Rot-
terdam besteding, betreft overhead en producersfee, maximaal 
25% van de totale Rotterdam besteding mag bedragen. Meer in-
formatie is te verkrijgen op onze website: www.rff.rotterdam.nl.

Reglement RFF/RFC EDBR rapport 
‘Doorpakken en Doorgroeien’
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Het oprichten van een Media Business School in Rotterdam 
was een van de wensen van het RFF. Dit idee is opgepakt door 
de hogeschool InHolland afdeling MEM (Media  Entertainment 
Management) en gaat nu van start.  Afgestudeerden van MBO, 
HBO en WO  met interesse voor verdere specialsering op het 
gebied van diverse media producties kunnen zich aanmelden. 
De eerste Masterclass zal starten in november 2007. De overige 
specialisaties zijn gepland voor januari, maart en mei 2008. De 
vier Masterclasses zullen als volgt worden onderverdeeld:  
scenario, budgettering/financiering, postproductie en  
marketing/distributie.
De Masterclasses zullen gericht zijn op diverse media zoals film-, 
tv-, digitale media-producties en commercials. Inschrijven voor 
de Media Business School Rotterdam kan via  
Cor Rotte 010- 439 9481 of cor.rotte@inholland.nl.

Media Business School Rotterdam

Hogeschool InHolland start de nieuwe Drama & Soapschool 
op 17 september 2007. Deze avondopleiding duurt tien weken. 
Cursusleider is Rogier Proper, scriptschrijver van de soaps als 
‘Goede Tijden, Slechte Tijden’, ‘Goudkust’, ‘Onderweg naar 
Morgen’ en ‘Alex FM’. 
Rogier Proper is oprichter van ‘Doctor Procter Scripts en de 
Eerste Nederlandse Scenariofabriek’. Hogeschool Inholland 
organiseert de opleiding samen met Propeller Scripts, het RFF, 
RTV Rijnmond en De Productie. Het cursusgeld bedraagt 
€ 1.550,- en inschrijven kan tot 1 september 2007. Meer infor-
matie is te verkrijgen bij Cor Rotte 010- 439 9481 of 
cor.rotte@inholland.nl of www.rff.rotterdam.nl.

Soapschool door Rogier Proper



Afgelopen maanden heeft er een inventarisatie plaatsgevonden 
naar de financiële behoeften van de Rotterdamse AV-sector. Het 
RFF zal het initiatief nemen om de Rotterdamse AV-bedrijven te 
begeleiden bij het aanvragen van diverse EU fondsen. Er zijn in 
beginsel drie regelingen toepasbaar voor extra financiering van 
producties en bedrijven, naast de bestaande bijdragen van het 
bijvoorbeeld het RFF, NFF, STIFO en CoBo. Deze drie regelingen 
zijn: 
A.  Het MEDIA Programma. Vanaf juli 2007 komt er een nieuwe 

indienronde van het MEDIA Programma. Rotterdamse 
Producenten kunnen hiervoor een aanvraag doen. Het RFF 
zal in samenwerking met de Media Desk Nederland de 
producenten adviseren. 

B.  Een subsidie vanuit het kaderprogramma van de Director-
aten (IST, C.I.P. en Industry en Enterprise) van de EU. Deze 
regeling is toepasbaar voor bedrijven die samenwerken met 
anderen binnen Europa op het gebied van kennisuitwisseling 
en het beschikbaar en openbaar maken van content.

C.  Een bedrijfslening voor uitbreiding/groei van bedrijven. Deze 
regeling is in ontwikkeling, het RFF is in gesprek met de 
Europese Investering Bank en de gemeente Rotterdam om 
een Rotterdamse kredietfaciliteit op te zetten. 

5

Huis van Rotterdam.nl

Het Huis van Rotterdam is een nieuw initiatief waarbij door 
professionals cursussen visagie, haarwerk, grimeren, styling en 
productie worden verzorgt. De cursussen en Masterclass zijn 
speciaal gericht op het vlak van film, televisie en theater.  Voor 
producenten is Huis van Rotterdam een ideaal startpunt om 
alle faciliteiten die nodig zijn voor een productie te bemachtigen. 
Alles binnen handbereik, alles onder één dak! Meer informatie is 
te vinden op www.huisvanrotterdam.nl

Deze faciliteit wordt zodanig opgezet dat het voorziet in de 
specifieke behoefte van de Rotterdamse creatieve industrie 
voor uitbreiding/groei van een bedrijf.

Europese financiering 
Rotterdamse AV bedrijven
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Tijdens het film festival in Cannes 2007 is de eerste gezamenlijk 
presentatie van City Marketing Office, International Film Festival 
Rotterdam en het RFF/RFC gestart. Met zowel de brochure ‘Be 
Inspired by Rotterdam’, die in de festivalbag aan 20.000 festival 
professionals werd uitgedeeld, als een aantal zeer opvallende 
blow ups van foto’s in de Cannes Market, heeft Rotterdam zich 
gepresenteerd als inspirerende stad op het gebied van media en 
creatieve industrie. De positieve reacties op deze gezamenlijke 
‘pilot’ presentatie dienen als basis voor meerdere presentaties 
door het jaar heen. Zie onze website: www.rff.rotterdam.nl.

‘Be Inspired By Rotterdam’
in Cannes gelanceerd

Het in 2001 ingevoerde ‘Protocol Filmen in Rotterdam’ is na 
intensief overleg met de betrokken Rotterdamse diensten, de 
Rotterdamse locatiemanagers, verkeersregelaars/setsupport 
en SFX op diverse punten aangepast. Het protocol zal door de 
directie Veiligheid (Bestuursdienst Rotterdam) ter beoordeling 
worden voorgelegd aan het college van B&W. 

In navolging van het succes van het protocol ‘Filmen in Rotter-
dam’ heeft Amsterdam sinds eind mei 2007 ook een filmproto-
col. Dat het Amsterdamse protocol voor 95% overgeschreven 
is van het Rotterdamse voorbeeld, vindt de Rotterdam Film 
Commission juist toe te juichen. Hierdoor ontstaat er voor de 
locatiemanagers duidelijkheid over het maken van filmopnamen 
in beide steden. De leden van de Nederlandse associatie van 
locatiescouts en locatiemanagers (NAL) zouden graag zien dat 
Amsterdam, naar Rotterdams voorbeeld, ook een Film 
Commissioner aanstelt. 

Film protocol Amsterdam

Film protocol Rotterdam



Momenteel draait de speelfilm Links in Rotterdam. Links gaat 
over een man die geen links meer kan zien en wiens leven 
daardoor opmerkelijk van richting verandert. Links is tot stand 
gekomen in het kader van Lang Rotterdams. Lang Rotterdams 
is een initiatief van het RFF waarbij jonge filmmakers kennis en 
ervaring kunnen opdoen met produceren van hun eerste lange 
speelfilm. Links wordt geproduceerd door de Rotterdamse 
producent Fighting Windmills en geregisseerd door Froukje Tan. 

Gedraaid in Rotterdam

Links
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Soufiane (Kort Rotterdams 2006) heeft 16 juni op het Spaanse 
Film Festival in Huesca de Franscisco Garcia de Paso Award 
gewonnen. Deze prijs werd door de internationale jury toege-
kend aan de film die het beste de menselijke waarden weet te 
verbeelden. President van de jury dit jaar was de Mexicaanse  
actrice Arcelia Ramírez die zich samen met onder andere  
Arlette Namiand (Franse toneelschrijfster) heel mooi over de 
film heeft uitgelaten. Het RFF feliciteert Soufiane van harte!

Soufiane wint prijs

Voor de tweede keer draait de serie Spoorloos Verdwenen in 
Rotterdam. Spoorloos Verdwenen is een politieserie over een 
klein team dat zich bezighoudt met vermissingen. De hoofdrol-
len worden onder andere gespeeld door Cas Jansen, Jennifer 
Hoffman, Chris Tates en Margreet Blanken. De 10-delige drama-
serie wordt geproduceerd door de Rotterdamse producent 
Holland Harbour in opdracht van de AVRO. Naar verwachting 
zijn de afleveringen te zien vanaf 5 januari 2008 bij de AVRO. 
Zie voor meer informatie: www.hollandharbour.nl

Spoorloos Verdwenen 3
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Hieronder volgt een overzicht van de projecten waaraan het 
bestuur van het RFF tijdens zijn vergadering van 27 juni 2007 
leningen heeft toegekend. Het bestuur heeft de aanvragen 
beoordeeld op economische aspecten. De ervaring en kwalit-
eiten van de producent, de begroting, het dekkingsplan, en 
overige financiële uitgangspunten van de productie zijn meege-
wogen in het oordeel.

Toekenningen juni 2007

Projectontwikkeling

Titel:   
Producent: 
  
Scenario & regie:   
Lening:  
Medefinancier(s):

El Dorado
Andre Freyssen, CCCP.tv BV  
te Rotterdam 
Andre Freyssen
€ 4.200,-
LLink, Sander de Kramer / Stichting 
Straatkrant

El Dorado vertelt het verhaal van jonge Afrikaanse boot-
vluchtelingen op weg naar Nederland. Hun dromen en visie 
op het rijke westen, hun motivatie om de gevaarlijke boot-
tocht te maken en de confrontatie met de realiteit van het 
beloofde land staan in deze documentaire centraal.Titel:   

Producent: 
  
Scenario: 
Regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Hooky the Cripple
Herman Slagter, White Bull Film  
te Rotterdam
Herman Slagter
Richard Raaphorst
€ 6.000,-
Nederlands Fonds voor de Film,  
ThuisKopie Fonds.

21 jaar getreiter, 21 messteken. Een sprookje over een 
kreupele jongen die uiteindelijk zichzelf overwint, naar een 
boek van Mark Chopper Read.

Titel:   
Producent: 
Scenario: 
Regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Naar Huis
Denis Vaslin, Volya Films te Rotterdam
Harrie Verbeek, Rogier de Blok
Harrie Verbeek
€ 5.000,-
Nederlands Fonds voor de Film.

Wanneer een van elkaar vervreemd gezin bij elkaar komt om 
het sterfproces van de vader bij te wonen, worden pijnlijke 
herinneringen het middel om dichter tot elkaar te komen.
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Titel:   
Producent: 
Scenario & regie:   
Lening:  
Medefinancier(s):

A Life Time
Roy Dames, Roaring Films te Rotterdam
Duco Tellegen
€ 6.000,-
Nederlands Fonds voor de Film

‘A Life Time’ is het verhaal van de onuitgesproken woorden 
en spanningen in de spreekkamer van een aids-kliniek en  
de stille gedachten die spelen bij de mensen die wachten  
op de uitslag van hun test.

Documentaire

Low – Amazing Grace
Kees Kasander, The Kasander Film 
Company BV te Rotterdam (copro-
ductie met de VPRO te Hilversum)
David Kleijwegt
€ 20.000,-
CoBo, VPRO, Video Film Express.

Titel:   
Producent: 

Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Portret van de band Low, afgezet tegen het decor van het 
hedendaagse Amerika, dat in de ogen van de muzikanten 
niets minder is dan een derde wereldland. De kern van de 
groep, die met haar verstilde songs al bijna vijftien jaar een 
unieke positie in de alternatieve gitaarmuziek bekleedt, 
bestaat uit het Mormonen-echtpaar Alan Sparhawk en 
Mimi Parker. Neurotische twijfelaar Sparhawk is de hoofd-
persoon in een film over godsdienst, geweld, gewetens- 
vragen en -al dan niet sluimerende- gekte, die ook nog 
eens is te zien als een bewogen love story.
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Engelen van de Stad
André Schreuders,  AS Film  
te Rotterdam
Hanke Kleij
€ 10.000,-
Dienst Kunst en Cultuur Rotterdam, 
Nederlands Fonds voor de Film.

Titel:   
Producent: 

Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Twee intieme portretten van ‘tijdloze’ mensen die als 
steunpunten vol geschiedenis door de jonge stad Rotter-
dam zweven. Wat is het geheim van hun levensrecept? Een 
poëtisch tweeluik over nabije wijsheid.

Strapped ‘n Strong
Raymond van der Kaaij , Revolver te Rot-
terdam (coproductie met Pieter van Huys-

tee Film & TV Producties BV te Amsterdam)

Joost van der Valk
€ 20.000,-
Nederlands Fonds voor de Film, BNN, 
CoBo.

Titel:   
Producent: 

Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Strapped ’n Strong is een documentaire over het geweld-
dadige leven van een Nederlandse gang, de Crips, een 
groep Antilianen en Surinamers die zich bezighoudt met 
gewapende overvallen en rapmuziek.
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Elvenland
Karel Doing, Doing Film te Rotterdam
Karel Doing
€ 15.000,-
Nederlands Fonds voor de Film.

Titel:   
Producent:   
Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Een moderne fabel waarin een molenaarszoon zijn ouder-
lijk huis verlaat, zijn angst overwint en zich een plaats 
verovert in de wereld. Op suggestieve wijze vertelt de film 
een verhaal over waarneming, transformatie en magie.

Lange Speelfilm

Frankie E.
Kees Kasander, Kasander Film Company 
BV te Rotterdam (co-productie met 
IJswater Films BV te Amsterdam)
Philip Delmaar, Germen Boelens, Hanro 
Smitsman
Hanro Smitsman
€ 50.000,-
CoBo

Titel:   
Producent: 

Scenario

Regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Over een zoon die zich verzet tegen het oorlogstrauma 
van zijn joodse vader, maar uiteindelijk niet weet te ont-
snappen aan diens erfenis.

De Match 2
Ferri Ronteltap, Ronteltap Film & TV  
te Rotterdam
Ferri Ronteltap
€ 17.000,-
NCRV-tv, Stichting Big Brothers Big 
Sisters of Rotterdam. 

Titel:   
Producent: 

Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

De documentaire volgt 2 personen  die zijn ingeschreven 
bij de Stichting Big Brothers Big Sisters of Rotterdam, een 
maatjesproject voor jongeren. Belangrijkste activiteit van 
BBBSR is om ’probleemjongeren’ te koppelen aan een vol-
wassen maatje. Het is de bedoeling dat een jongere en een 
jong volwassene  een vertrouwensrelatie opbouwen en dat 
de volwassene als rolmodel fungeert.
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Fatcap Express
Bob Visser, Neon TV te Rotterdam 
(coproductie met Check me Produkzies 
te Rotterdam)
Danny Stolker
€ 10.000,-
Stichting Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam, Check me Produkzies.

Titel:   
Producent: 

Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

‘Fatcap Express’ is een film die laat zien hoe en waarom 
jongeren zich op een bepaalde manier afzetten tegen de 
gevestigde orde en hoe zij zich als individu proberen te 
onderscheiden in de maatschappij.

Het Leven uit een Dag
Ruud van der Heyde, Zoo Pictures BV 
te Rotterdam (coproductie met Dutch 
Mountain Movies BV te Amsterdam en 
internationale partners)
Marc de Cloe
€ 50.000,-
NPS, Nederlands Fonds voor de Film, 
Independent Films

Titel:   
Producent: 

Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

In een wereld waarin een mensenleven maar één dag duurt 
en waar elke daad eenmalig is, raken een jongen en een 
meisje zo verliefd op elkaar, dat ze zich niet kunnen neerleg-
gen bij deze eenmaligheid. In de veronderstelling de liefde 
daarmee te kunnen verlengen, vluchten ze naar de hel.
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The last days of  Shishmaref
Juul Kappelhof, Miroir Film te Rotterdam
€ 20.000,-
LLink, NPS

Titel:   
Producent:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Een gelaagd project van diverse, elkaar aanvullende en 
versterkende media, behorend bij de documentaire over 
de Inupiaq families in Alaska. Door de gevolgen van de op-
warming van de aarde zal hun eiland binnen tien jaar door 
de zee verzwolgen worden. 

My Bio
Patrick Thompson, Stichting FilmTent  
te Rotterdam
Patrick Thompson 
€ 12.000,-
Netwerk CS, World Music & Dance 
Centre

Titel:   
Producent: 
  
Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Een evocatieve biografie van de Rotterdamse hiphop.

Multimedia

Bloedbroeders
Ruud van der Heyde, Zoo Pictures BV 
te Rotterdam (coproductie met Rinkel 
Film & TV Productions BV te Amsterdam)
Jan Bernard Bussemaker, Bert Bouma
Arno Dierickx
€ 70.000,-
CoBo

Titel:   
Producent: 

Scenario
Regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Een waargebeurd verhaal over drie jongens (en een meisje) 
die zich op een luxe landgoed door een landerige, zwoele 
zomervakantie heen proberen te slaan. Ze spelen spelletjes, 
vermaken zich, vervelen zich, beleven spanningen die bij hun 
leeftijd horen en dat terwijl ze ondertussen op zolder een 
probleem hebben dat uit de hand aan het lopen is.
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Soy
Bea de Visser, Another Film 
te Rotterdam
Arash Tagarian 
€ 4.000,-
Fonds BKVB

Titel:   
Producent: 

Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Juan is een jonge soldaat die op het punt staat naar 
Afghanistan te worden uitgezonden. Maar met zijn eerste 
kind op komst twijfelt hij over zijn vertrek.

Witte Hond
Edwin van Viegen , Bamboefilm 
te Rotterdam
Natasja André de la Porte 
€ 6.000,-
ThuisKopie Fonds

Titel:   
Producent: 

Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

De achtjarige Dora maakt foto’s voor haar overleden 
vader, tot zij ruw gestoord wordt door een stel andere 
kinderen.

Animatie / Kort

Spoorloos Verdwenen 3
Nadadja Kemper, Holland Harbour 
Productions BV te Rotterdam
Tomas Ross, Gwen Eckhaus, 
Maarten vd Duin
Tonnie Dinjens, Marc Willard, Dennis 
Bots, Remy van Heugten
€ 200.000,- mede door hoge 
Rotterdamse besteding
AVRO

Titel:   
Producent: 

Scenario:

Regie: 
 
Lening: 
 
Medefinancier(s):

De politie: emotie in actie.

Tv-serie
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De 3D Machine
Marlou Rutten, Ka-Ching Cartoons 
te Rotterdam
Joost v/d Bosch, Erik Verkerk
€ 39.500,-
Raymond van der Kaaij, Revolver

Titel:   
Producent: 

Scenario & regie:  
Lening:  
Coach:

Wanneer een professor zijn 3D machine aan zijn assistent 
demonstreert, kan de assistent zijn nieuwsgierigheid niet 
onderdrukken. Zodra hij de kans krijgt, gebruikt hij de 3D 
machine voor zijn eigen gewin, met catastrofale gevolgen.

EIS FREI
In-Soo Radstake, In-Soo Productions 
te Rotterdam
Constant van Hoeven
Ivan Barbosa
€ 39.500,-
Bob Visser, Neon Film & TV

Titel:   
Producent: 

Scenario:
Regie:  
Lening:  
Coach:

Een jonge vrouw ervaart een moment van gevonden geluk 
in een ongewone situatie. De zeventienjarige Catherina 
ontsnapt aan de dagelijkse realiteit door het creëren van 
een eigen wereld op het bevroren water van de Rotte. Op 
haar manier zoekt en vindt ze vrijheid in een bedreigende 
wereld.

Camhead
Thoraya Muttardy, Black Cat Bone 
Films te Rotterdam
Daniel van den Broeke
€ 39.500,-
n.t.b.

Titel:   
Producent: 

Scenario & regie:  
Lening:  
Coach:

Camhead gaat over een man met een camera als hoofd. 
Een eenzaam figuur die over de straten van Rotterdam 
zwerft en zich enkel maar richt op de grauwheid van 
deze stad. Hij registreert onze fouten, richt zijn lens op 
onze vuiligheid en zoomt in op dingen die niet gezien 
willen worden.

Kort Rotterdams 2007 
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Hemeltjelief, ik ben homo
Arthur Bueno, Arthur Bueno AV 
te Rotterdam
Arthur Bueno
€ 8.000,-
Gemeentearchief Rotterdam

Titel:   
Producent: 

Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Een documentaire, volledig samengesteld uit materiaal 
(voornamelijk 8mm film) van de Rotterdamse amateur-
filmer Rob de Vries. De filmmaker geeft vanuit het heden 
commentaar op de beelden die hij in de jaren ’70 en ’80 
opnam. Een zeldzaam kijkje in het radicale homoactivisme 
uit die tijd.

Bijzonder Rotterdams Project

Heartbeat
Joost van Baardewijk, Bamboefilm 
te Rotterdam
Helen van Oosten
Edwin van Vliegen  
€ 39.500,-
Ruud van der Heyde, Zoo Pictures BV

Titel:   
Producent: 

Scenario 
Regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Senna heeft van haar grootvader geleerd om muziek te 
horen in de geluiden van de stad. Wanneer opa op zijn 
vijfenzeventigste verjaardag in het ziekenhuis moet blijven,  
componeert Senna de Symfonie van Rotterdam. Hierdoor 
maakt opa alsnog zijn favoriete stadswandeling.

Women in front of  a Camera
Caty Palmen
Kim Engelen  
€ 39.500,-
Ferri Ronteltap, Ronteltap Film & TV

Titel:   
Producent: 
Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Een momentopname uit de gevoelswereld van drie 
vrouwen in verschillende fasen van hun leven. Zij hebben  
het verlangen naar geborgenheid, zekerheid en liefde als 
overeenkomst. Terwijl  zij zich blootgeven, observeert de 
camera hen schaamteloos.
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CS 57:07
Arjen Slings, Arjen Slings Productions / 
FirmView te Rotterdam 
Arjen Slings 
Arjen Slings, John Buijsman
€ 5.000,-
Dienst Kunst en Cultuur Rotterdam

Titel:   
Producent: 
  
Scenario: 
Regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

In de stilte van het rumoer dat omhoog dreunt uit de 
oneindige bouwputten van het Rotterdamse stadscentrum, 
staat iets op het punt geruisloos uit ons midden te ver-
dwijnen. Een ode aan het Rotterdam Centraal Station in 
een filmisch monument.

Achter de Schermen
Andre Pijnappel
Rotterdamse jongeren
€ 10.000,-
WSAB e.a.

Titel:   
Producent: 
Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Workshop filmmaken voor en door jongeren met als 
einddoel het ‘Achter de Schermen’ Jongerenfilmfestival.

Chanaika
Victor Vroegindeweij, Barbosa Victor 
te Rotterdam
Addy Vroegindeweij
€ 10.000,-
LLink, Stimuleringsfonds

Titel:   
Producent: 
  
Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Een korte kinderdocumentaire over de hoop en dromen 
van een elfjarig meisje van Surinaamse komaf uit de 
Afrikaanderwijk in Rotterdam.

Het is zo fijn om Surinamer te zijn
In-Soo Radstake, IN-SOO  
PRODUCTIONS te Rotterdam
In-Soo Radstake 
€ 6.000,-
LLink

Titel:   
Producent: 
  
Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

De Surinaamse avondvierdaagse is een jaarlijks terugkerend 
muzikaal en dynamisch evenement, dat de straten van Para-
maribo doet bruisen. Hier komen alle etnische bevolkings-
groepen samen en zij vormen zo het kleurrijke decor dat 
herinneringen oproept aan de oorsprong van Suriname.
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‘Tis Kempi
Andre Freyssen , CCCP te Rotterdam
Victor Vroegdindeweij, Ivan Barbosa
€ 10.000,-
Topnotch, BNN

Titel:   
Producent: 
Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

De jonge draaideurcrimineel Kempi krijgt de kans van zijn 
leven als hij een platencontract tekent terwijl hij nog in 
de gevangenis zit. Hij wordt geïntroduceerd in de muziek-
wereld, waarin nieuwe verleidingen hem wachten en waar 
hij moet kiezen tussen zijn vrienden van de straat of een 
leven als professioneel artiest.

Herman is Lief
Marc Thelosen, Serious Film 
te Rotterdam
Mark Peeters
Peter Scholten 
€ 15.000,-
RTV Rijnmond, Gemeentearchief, 
VSB Fonds, e.a.

Titel:   
Producent: 
  
Scenario: 
Regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Een gepokt en gemazeld popidool van 31 jaar gaat na zijn 
eerste grote succes zijn reputatie schaamteloos waar-
maken. Hij beheerst zijn vak en spreekt de taal.  Aan- 
geboren, aangeleerd of misschien aangewaaid? Een zoek-
tocht naar de herkomst van zijn imago geeft het antwoord. 
Een zoektocht naar Herman Brood.

Zijn Verloren Land
Marc Thelosen, Serious Film 
te Rotterdam
Koert Davidse 
€ 17.000,-
Het Gebaar, ThuisKopie Fonds, Katten-
dijke/Drucker Stichting, Omroep Zeeland

Titel:   
Producent: 

Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Frits Sahertian is als zesjarige getuige van een ernstig inci-
dent in het Molukse kamp in West-Kapelle. Deze getuigenis 
bepaalt zijn verdere leven. Een documentaire over  
Molukkers in Zeeland.
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Uiterlijk 5 weken voor de bestuursvergadering dienen de aan-
vragen bij het bureau RFF te worden ingeleverd.

�e  ronde: 5 september 2007 (inleverdatum 1 augustus 2007)
�e ronde: 28 november 2007 (inleverdatum 24 oktober 2007)

Het RFF wenst iedereen een prettige zomer.

Volgende inleverdatumMarten Mees
Herman Slagter, White Bull Film 
te Rotterdam
Sjaak Vlaming
n.n.b.
€ 5.000,-
ThuisKopie Fonds

Titel:   
Producent: 

Scenario: 
Regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

Een portret van Marten Mees, grondlegger van het succes 
van Rotterdam als wereldhaven.

Lopende Aanvragen

Atlantis
Raymond van der Kaaij, Revolver te 
Rotterdam (coproductie met Waterland 
Film & TV te Amsterdam)
Digna Sinke
€ 50.000,-
Nederlands Fonds voor de Film, Cobo 
Fonds, Stimuleringsfonds, ThuisKopie 
Fonds, Boeddhistische Omroep Stichting

Titel:   
Producent: 
 

Scenario & regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

De verlegen dertienjarige Xenia  voelt zich niet op haar plaats 
in de overgereguleerde maatschappij waarin ze leeft. Op zoek 
naar een eigen plek ontdekt ze een eiland waar de tijd niet 
lijkt te bestaan. Daar vindt ze de sleutel voor haar toekomst.

RO TV II
Ruud van der Heyde, Noa Entertain-
ment BV te Rotterdam
André van der Hout
Pieter Kramer
€ 45.000,-
RTV Rijnmond, Ro Theater,  
Stimuleringsfonds

Titel:   
Producent: 
 
Scenario: 
Regie:  
Lening:  
Medefinancier(s):

To RO or not to RO, een serie onware documentaires. 
Tweede deel van een driedelige serie over een reeks 
confrontaties. Een bokswedstrijd in 13 rondes tussen 
feit en fictie.
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