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Mark lijdt aan een intense vorm van zelfhaat, die zich vertaalt in verwaarlozing, verkilling en destructief 

gedrag. Als hij Lisa ontmoet, ontstaat er een liefdevolle, maar bizarre band. Zijn gedrag bevrijdt haar van 

haar engelachtige juk, maar bovenal houdt haar gedrag Mark een spiegel voor. Dit zorgt ervoor dat hij zijn 

schild laat zakken, waarna hij eindelijk hulp begint toe te laten. 
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Mark woont op een ongedefinieerde, hopeloze, onmogelijke plek die langzaam 

weg aan het rotten is. Mark werkt in een asiel, waar hij uitgebuit wordt door de 

eigenaren, Cyrill (55) en Maria (54). Ondanks dat de eigenaren hem uitbuiten, is 

Mark zeer zorgzaam tegenover de dieren in het asiel. Hij redt zelfs een herder 

die Cyrill te lijf wil gaan, omdat het dier hem heeft gebeten. Mark adopteert de 

hond en noemt hem Arti.

Mark is zo goed als geheel emotieloos, vrijwel niks lijkt hem iets te doen. Ook 

heeft hij een vreemde, ongezonde seksuele verhouding met Douglas (25), 

een heroïneverslaafde die stiekem verliefd is op Mark. Marks moeder Michelle 

(61) doet haar best om contact te maken met Mark, maar begrijpt hem niet. 

Hun relatie maakt Mark eigenlijk alleen maar eenzamer. Een van de weinige 

mensen met wie Mark een band heeft is Michael (35), zijn oudere broer die 

als nachtwaker werkt bij een vervallen zwembad waar Mark hem met enige 

regelmaat opzoekt. Voor Michael is het zwembad een soort burcht geworden, 

waar hij zich heeft verschanst tegen de ‘boze’ buitenwereld. Die heeft voor hem 

SYNOPSIS

gezicht gekregen in de vorm van iemand die glas in het zwembad gooit. Mark 

heeft een onmiskenbaar muzikaal talent voor de bugel, iets waar hij tot grote 

frustratie van zijn leraar Ruben (68) niets mee doet. Een lichtpuntje in Mark zijn 

leven is zijn opa, Bernard (82). Bernard ligt in een hospice waar hij langzaam en 

vredig sterft. Bernard is blind. Mark en hij delen een hechte, warme band en 

hebben hun eigen taal. Hun relatie heeft een bepaalde vanzelfsprekendheid die 

opvalt in de hermetische wereld waarin Mark leeft.

Op een dag ontmoet Mark Lisa (26). Lisa is een verzorgster in de hospice. Marks 

eerste indruk van Lisa is dat hij te maken heeft met een uitzonderlijk lief meisje, 

te lief, engelachtig. Totdat hij ziet dat Lisa een oude vrouw pest door het rietje 

van haar ranja steeds weg te trekken als zij wil drinken. Mark en Lisa raken met 

elkaar in gesprek en groeien langzaam naar elkaar toe. Als Lisa, Mark op een 

avond naar huis brengt en hem probeert te kussen, doen ze elkaar pijn. Het is 

het onwaarschijnlijke begin van hun onwaarschijnlijke relatie. De band tussen 

Lisa en Mark groeit. Lisa’s oprechte liefde voor hem maakt Mark milder, maar 

zijn zelfhaat heeft nog altijd de overhand. Langzaam blijkt dat ook bij haar sprake 

is van een vorm van zelfhaat. Mark inspireert haar om zich los te maken van 

haar lieve imago, dat voelt als een jas die haar niet meer past. Als ze Mark op 

een avond volgt en ziet hoe hij Douglas aftuigt, begint Lisa’s gedrag definitief 

te veranderen. Op een dag rijdt Lisa expres een man aan. Na afloop vertelt ze 

Mark dat ze het eigenlijk nog wel een keer wil doen. Lisa’s gedrag wordt steeds 

gewelddadiger. Lisa mishandelt bijvoorbeeld, in bijzijn van Mark, en met een 

zeker plezier zijn bazen Cyrill en Maria. Terwijl Lisa opfleurt door haar acties, 

voelt Mark dat Lisa langzaam over een grens heen aan het gaan is. Zelfs over 

zijn grens.

Als Mark en Lisa een bezoek aan Bernard brengen en Mark even iets te drinken 

voor Bernard gaat halen, richt Lisa een revolver op de blinde Bernard. Later die 

avond rijden Mark en Lisa terug naar huis als Lisa een vader en zoon de hond 

uit ziet laten. Lisa stopt de auto, loopt naar de vader en zoon toe en schiet 

hen dood. Mark is sprakeloos. Zijn hond Arti rent na de moorden weg, het bos 

in. De volgende dag is Mark nog steeds overrompeld, hij weet zich geen raad. 

Voor Lisa lijkt het alsof er niks is gebeurd. Mark gaat nog een keer terug naar de 

plek van de moorden, waar hij de verstijfde lichamen van de vader en zoon ziet 

liggen. Bernard komt enige tijd later te overlijden. Mark reageert er nauwelijks 

op. Zelfs in deze situatie kan hij zijn verdriet niet toelaten. Lisa is wel oprecht 

emotioneel. Arti is nog steeds spoorloos, zijn lot is onbekend. 

Lisa’s gruwelijke daad heeft geen enkel gevolg gekregen. Lisa zoekt nog altijd 

naar een alternatief voor haar leven als lieverdje, dat ze sinds ze Mark kent niet 

meer kan verdragen. Hoewel Lisa’s gedrag een stuk minder morbide is dan op 

het dieptepunt van de moord, heeft Mark iets bij Lisa in gang gezet dat zich niet 

meer laat doven. Dat vuur smeult nu dan wel even, maar als Mark weer milde 

tekenen van haar extreme gedrag ziet is het duidelijk dat het zo weer de kop 

op kan steken. 

Ook bij Mark lijkt er een kleine maar definitieve verandering in gang gezet. Mark 

besluit eindelijk een bezoek aan de tandarts te brengen om zijn tandpijn te laten 

behandelen, hij aanvaardt eindelijk hulp. Terwijl hij in de tandartsstoel ligt en de 

tandarts zich met zorg om Mark bekommerd, zien we voor de eerste keer echte 

emotie bij Mark.

Mark (30) heeft een destructieve levensstijl, die 
voortkomt uit de zelfhaat waar hij aan lijdt. Hij 
verwaarloost zich op vele manieren. Zijn tandvlees 
bijvoorbeeld, dat weg aan het rotten is en waar hij 
niks aan doet. Hij vindt zichzelf te waardeloos om 
zich te verzorgen en zijn pijn te genezen. 
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Einde
Robil noemde dat hij het einde als problematisch ervaarde. Hier hebben we 

scherp naar gekeken, in hoe het opbouwt, en waar het naar toe bouwt. We 

hebben hierbij vooral gefocust op het verbeteren van de lijn van zelfhaat; hoe 

dat zich opbouwt naar Mark die zich aan het einde van de film laat helpen. 

Hoe hij iets om zichzelf begint te geven. We hebben getracht de tandpijn 

als verlengstuk van Marks zelfhaat nog meer door te voeren. En parallel aan 

Mark’s voorzichtige transformatie beweegt dus ook zijn verhouding tot die 

pijn. Uiteindelijk resulterend in het bezoek aan de tandarts, dat in feite een 

verstilde schreeuw om hulp is. Daarbij hebben we de tijdsprong aan het eind 

ook verwijderd. 

Ontwikkeling van Lisa
Ook hebben we scherp gekeken naar de ontwikkeling van Lisa, hoe de escalatie 

naar het extreme geweld opbouwt. We hebben hier een extra scène aan gewijd, 

zodat die opbouw natuurlijker werd. Ook hebben we bij Lisa vooral gekeken 

hoezeer het engelachtige imago dat aan haar kleeft tot een juk wordt, waarvan 

ze zich wil bevrijden. Die beweging zat al in de vorige versie, maar heeft nu nog 

wat meer nadruk gekregen. 

Robil benoemde tijdens ons tussengesprek dat hij de grilligheid en 

onvoorspelbaarheid van Lisa soms nog wat minder sterk vond. Daar waren we 

het mee eens. We hebben nu bijvoorbeeld de scène dat Lisa een man aanrijdt 

herschreven. Voorheen was het ergens verklaarbaar, een reactie, wat Lisa de 

man aandeed. Nu is het willekeurig; het is totaal onverwacht en onverklaarbaar 

wat zij de man aan doet. 

Introductie van Arti
Robil benoemde in de beschikking dat het geraamte van de film soms zichtbaar 

wordt, zoals bij de scène dat Cyrill gebeten wordt. Hier waren we het mee 

eens. De introductie van hond Arti voelt nu niet meer als een constructie. Dit 

komt vooral omdat er eigenlijk geen aanloop meer is tot de ‘adoptie’ van Arti. 

Voorheen liep Mark weg om vervolgens terug te keren om Arti te halen. Nu is 

het een impulsieve en haast onvoorspelbare actie, dat past veel beter bij Mark. 

Aanpassingen aan bijrollen
Een belangrijk feedback punt op het scenario in de ontwikkelingsaanvraag was 

dat de bijrollen nog aandacht behoefden. Hieronder een korte samenvatting 

van wat we per personage hebben aangepast. 

Bernard
We waren al behoorlijk tevreden over hoe de band tussen Bernard en Mark was. 

Echter hebben we er ook nog goed aan gesleuteld. Vooral zodat hun onderlinge 

connectie sterker zou worden. We hebben de ‘taal’ die zij onderling spreken 

kracht bij gezet. Doordat bijvoorbeeld Mark, zijn opa Bernard een tikje geeft op 

zijn schouder als hij bij hem is. Ze begrijpen elkaar zonder daar veel woorden 

aan vuil te maken.

Douglas
In voorgaande versies van het script was Douglas vooral een karakter wat veel 

onderging en daar vrijwel niet tegen in opstand kwam. Ook was zijn intentie 

tegenover Mark nogal onduidelijk. Douglas is in de nieuwe versie aanzienlijk 

versterkt. We hebben versterkt dat de mishandeling van Douglas voor Mark een 

grens over is gegaan. Een gegeven waar Mark zich zelfs wat schuldig voor voelt. 

Douglas wil iets anders van Mark, hij voelt liefde voor hem. Douglas draagt dit 

veel meer uit, hij komt naar Mark toe, zoekt toenadering. Mark wijst hem af, maar 

op een zodanige bijna infantiele manier dat Douglas zich sterker gaat voelen. 

Hij begint als het ware door Mark heen te kijken. Zo hebben we geprobeerd 

om meer dynamiek en conflict in de relatie met Douglas te creëren en hem als 

karakter dus meer waarde te geven.

Michelle
Michelle   is   nog   meer   een   bezorgde,   maar   onwetende   moeder   geworden.   Ze   

heeft   oppervlakkig   gezien   wel   door   dat   er   wat   met   Mark   scheelt,   maar   heeft   

geen   idee   wat   dat   precies   is   en   weet   al   helemaal   niet   hoe   ze hem kan bereiken.   

Moeder   en   zoon   verstaan   elkaar   simpelweg   niet.   

Ruben
Ruben’s karakter is aanzienlijk uitgediept. We hebben verduidelijkt  dat de 

muziekschool hem weg wil hebben. Het is zijn laatste fase bij de muziekschool. 

Mark is een van de weinige lichtpuntjes op de school. Hij zegt het haast grappend, 

maar het is wel waar. Als hij beseft dat Mark hier desondanks geen gehoor aan 

gaat geven, geeft hij zich eigenlijk gewonnen. Mark op zijn beurt weet zich geen 

raad met schoonheid en talent. Zijn gebrek aan eigenwaarde is zo groot dat hij 

zijn talent voor en de schoonheid van zijn bugel niet omarmt. 

SCENARIO AANPASSINGEN TIJDENS ONTWIKKELINGSFASE 

We hebben tijdens de ontwikkeling grote stappen gezet in het scenario. 

Hieronder daarvan een opsomming. 
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In de bijlage Toelichting aanvrager motiveren wij uitgebreid waarom het 

lowbudget kader past bij deze film. Guido onderschrijft dit tevens in zijn 

visie en een groot deel van de crew heeft een LOI meegestuurd die hier 

ook op in gaat. 

In bijgevoegd Werkplan laten wij een gedetailleerde planning zien van het 

project. Deze planning is  vanuit de inhoud en in overleg met alle heads 

ontstaan. We willen PIJN aankomende september/oktober draaien. 

Dit is een inhoudelijke seizoen keuze, waarbij we hopen op een mooie 

nazomer. Dit licht Guido verder toe in zijn visie. Daarnaast komt deze 

inhoudelijke keuze goed samen met de organisatorische kant van het niet 

willen draaien in de zomervakantie/hoogseizoen, omdat dit lastiger te 

combineren is met het lowbudget karakter van de film. Een voorbeeld 

hierbij is bijvoorbeeld de crew overnachtingen, die noodzakelijk zijn 

omdat we in het zuiden van het land gaan draaien. Bovendien gaven de 

reeds betrokken crewleden aan dat zij in de zomerperiode ook graag 

goed betaalde klussen zouden willen doen indien mogelijk.  Alles bij elkaar 

geeft aan dat september/oktober voor ons de ideale maanden zijn om 

PIJN te draaien. In de producentenbrief laten we zien dat de planning 

heel realistisch is, als je ziet waar we nu al staan. 

Het gaat hier dus niet om een grove lijn, maar om een reeds goed 

onderzochte planning.

Overigens hopen wij dat iedereen in september gevaccineerd is. 

Uiteraard zullen we het covid-19 protocol nauwkeurig volgen, zodat we 

verantwoordelijk en veilig met z’n allen kunnen werken. We blijven de 

ontwikkelingen nauwkeurig volgen via de NAPA.

WERKPLAN

2021
MAART - APRIL Doorlopende processen:
  Casting 

  Script lezing met acteurs 

  Laatste locaties scouten

MEI   Uitslag aanvraag Nederlands Filmfonds & 

  Filmfonds Limburg

  Start Preproductie 

  Versturen 2e fase dossier Nederlands Filmfonds

JUNI - AUGUSTUS Preproductie

   

SEPTEMBER Start Draaiperiode (blokken van 4 dagen). 

  Exacte draaiplanning kan nog wijzigen ivm 

  beschikbaarheden locaties en dergelijke. 

  Draaiweek 1:  6 september  t/m 9 september 

  Draaiweek 2: 13 september t/m 16 september

  Draaiweek 3: 20 september t/m 23 september 

  Draaiweek 4:  27 september t/m 30 september

OKTOBER  Draaiweek 5: 4 oktober t/m 7 oktober 

  Draaiweek 6: 11 oktober t/m 15 oktober.

       

NOVEMBER 1 november t/m 6 november:  

T/M FEBRUARI voormontage, syncen

  12 weken montage 

2022
MEDIO FEBRUARI Geluidsnabewerking

T/M MEDIO APRIL

APRIL  Colorgrade en mix

Tussen  

MEI 2022 en 

JANUARI 2023 Uitbreng (afhankelijk van selectie internationale festivals). 
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Beste Robil, Mirjam, beste commissie, 

Hier is ‘ie dan: de realiseringsaanvraag van PIJN; 
een zeer eigenzinnig filmplan, geschreven en te 
regisseren door talent Guido Coppis, waar wij 
de afgelopen maanden met heel veel plezier aan 
gewerkt hebben. 

PIJN is een compromisloze, grillige film over zelfhaat. Mark leeft in een 

onbestemde, in verval verkerende wereld die net als hijzelf neer lijkt te kijken 

op zijn betekenisloze bestaan. Mark gunt zichzelf niets, zelfs niet de verlossing 

van de tandpijn waar hij al maanden aan lijdt. Hij neemt geen paracetamol en 

gaat al helemaal niet naar de tandarts. Ook onderwerpt hij zich vrijwillig aan 

de vernederingen van een liefdeloos echtpaar dat hem slecht betaald voor 

zijn werk in het dierenasiel. Zijn onmiskenbare muzikale talent laat hij ondanks 

de aanmoediging van zijn bugelleraar voor wat het is. Ook de gewelddadige 

seksuele relatie die Mark erop nahoudt met de aan heroineverslaafde Douglas 

is geheel emotieloos; vrijwel niks lijkt hem iets te doen. Het enige lichtpuntje in 

Marks leven is zijn stervende grootvader, die hem regelmatig liefdevol en zonder 

verwachtingen ontvangt in de hospice waar hij verblijft. 

Pas als Mark Lisa, een verpleegster in de hospice, leert kennen, laat hij heel 

langzaam iets van warmte en genegenheid toe. Lisa is een engelachtig meisje 

dat uit zuiver liefde lijkt te bestaan. Marks gewelddadige kant inspireert Lisa 

echter om de duistere kant in zichzelf ruimte te geven. En dat bevalt haar. Als 

Lisa hierin doorschiet en zelfs over Marks grenzen gaat, lijkt er bij Mark een 

kleine, maar definitieve verandering in gang gezet en aanvaardt hij uiteindelijk 

een klein beetje hulp. 

Toen we via Guido’s scriptcoach Mart in contact kwamen met de voor ons nog 

onbekende Guido, waren we direct geïntrigeerd door het autonome filmplan 

en de eigenzinnige, grillige structuur van het scenario. Guido’s blik op zijn 

beoogde film was een bijzonder goede mix van intelligentie en intuïtie. Dat zou 

het misschien altijd moeten zijn, maar bij een plan als dit dat zo compromisloos 

en eigenzinnig is zie je toch dat die twee vaak om voorrang strijden. Wint de 

één dan loop je het gevaar een hermetische, cerebrale filmvertelling te creëren. 

Wint de ander dan dreig je betekenis te verliezen in de emotionele wirwar die 

een uitgangspunt als instinctief maken nou eenmaal vaak oplevert. Guido is geen 

zoekende Bresson-adept die aan zijn eigen grenzen probeert te ontsnappen, 

maar een maker die hoewel zeer jong en helemaal autodidact heel zeker weet 

wat hij wil vertellen en ook kan uitleggen waarom. 

Relevantie
PIJN heeft ondanks het relatief kleine publiek dat we voor de film verwachten 

wat ons betreft een grote relevantie, in Nederland en internationaal. 

 Ten eerste vinden wij het belangrijk dat er films gemaakt blijven 

worden die de grenzen van het medium (de kunstvorm!) uitdagen. Filmische 

vertellingen die het publiek verleiden om een onbekender, spannender pad 

naar betekenis te bewandelen. Als zij goed gemaakt worden, hebben deze films 

de kracht om hun publiek dieper in zichzelf te laten kijken, hen een avontuur 

aan te laten gaan zonder aan de hand genomen te worden. In PIJN vermijdt 

Guido het psychologiseren van zijn karakters in de meest uiterste vorm. Liever 

toont hij mensen zoals ze, zijns inziens, echt zijn, namelijk aanzienlijk grilliger en 

onverklaarbaarder dan we graag willen geloven. Liever laat de interpretatie van 

hij hun gedrag aan de kijker en stuurt hij de ervaring zoveel mogelijk alleen met de 

filmische middelen. Zijn regiehand stuurt de kijker dus niet naar een dwingende 

conclusie, maar dompelt hem onder in de gevoelswereld van Mark. Daar mag 

de kijker het verder zelf uitvechten met dit gemankeerde hoofdpersonage 

– en met zichzelf. Zeker in een tijd waarin we continu bekogeld worden met 

nieuwsberichten en verhalen die een bepaalde zienswijze aan ons opdringen, 

die onze emoties bespelen en zand in onze ogen strooien, is het verfrissend 

en vooral belangrijk om af en toe geconfronteerd te worden met een filmisch 

werk dat iets héél anders van ons vraagt. Dat ons uitnodigt om zélf te definiëren 

welke relatie we ermee aangaan en hoe we er betekenis aan geven. 

 In het verlengde hiervan is PIJN ook een debuut van een zeer 

talentvolle maker die naar ons idee een kans verdient om zijn visie op film aan 

ons te tonen. Guido heeft zich, met af en toe de juiste coaching, helemaal op 

eigen kracht het filmvak ingewerkt door heel veel te maken. En dat heeft hij 

ook nog gedaan door in plaats van zich te conformeren, steeds uitgesprokener 

en eigenzinniger te worden. Misschien dat de manier waarop hij praat over zijn 

visie op film daarom nog zo puur en authentiek aanvoelt. Hij heeft het helemaal 

zelf verworven. Wij zijn heel benieuwd wat hij als maker gaat toevoegen aan het 

spectrum van de Nederlandse film. 

 Tenslotte is het thema zelfhaat relevant, zeker door hoe Guido het 

zich laat uiten in de film door zijn eigen ervaring met zelfhaat. Zelfhaat is iets 

waar gelukkig lang niet iedereen aan lijdt en hoewel het de uiterste negatieve 

pool van het ultiem menselijke liefde is, is het niet persé een universeel gegeven. 

Maar de manier waarop het zich in veel opzichten uit in PIJN resoneert wel 

met zaken waar veel mensen nu mee worstelen. Net als Mark zijn wij de 

afgelopen twaalf maanden geïsoleerd geweest en was er weinig ruimte voor de 

dingen die het leven kleurrijk en vrolijk maken. Veel zaken in onze samenleving 

bleken onopgemerkt verwaarloosd, de overheid  was meer dan eens niet de 

integere partner. Het afgelopen jaar was een jaar waarin velen een gebrek aan 

handelingsperspectief voelden en het zwaar was om alles uit jezelf te moeten 
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halen, of soms zelfs maar goed voor jezelf te zorgen. In het licht van alle crises 

waarmee onze wereld op dit moment geconfronteerd wordt, denken we dat 

velen iets van zichzelf zullen herkennen in de uitzichtloosheid die Mark ervaart. 

Het unheimische gevoel dat leven deze tijd ons soms geeft, wordt in PIJN 

niet uit de weg gegaan, maar tot kunst verheven. De creatieve input van het 

sterke team dat we de afgelopen maanden om ons heen verzameld hebben 

is hierbij inspirerend en erg waardevol geweest. Samen met hen heeft Guido 

de onbestemde, niet te plaatsen stad van PIJN scherp voor zijn geestesoog 

gekregen. De manier waarop Guido en de HoDs spreken over de stad vinden 

wij inspirerend en getuigen van trefzekerheid. De onbestemdheid van de plek 

waar de stad zich bevindt is interessant, omdat het daarmee eerder ‘Europees’ 

dan specifiek ‘Nederlands’ zal aanvoelen, wat voor een film met internationale 

publieksambities een groot voordeel geeft. 

Waarom lowbudget?
Met PIJN beginnen wij met The Rogues aan onze derde lowbudgetfilm. We zijn 

welbeschouwd knettergek natuurlijk, elke lowbudget is immers een shock to the 

system van je bedrijf, hoe goed je het ook aanpakt. Toch zijn wij onverminderd 

enthousiast over het lowbudget loket van het Nederlands Filmfonds. Je krijgt 

er meer dan waar dan ook de ruimte om in enorme vrijheid films te maken die 

helemaal uit één stuk zijn. Het is het soort vrijheid waar je wat oudere makers 

wel eens met heimwee over hoort praten als ze het over vroeger hebben. 

Natuurlijk is de lowbudget geen vrijbrief om te stunten, het is veel eerder een 

veilige haven voor avontuurlijke cineasten, waar Guido een goed voorbeeld van 

is.  En ook na twee uitdagende lowbudgetspeelfilms achter de kiezen blijft dat 

een plek waar wij graag naar terugkeren. Dit is dé manier voor Guido om zijn 

compromisloze debuutfilm te maken zoals hij hem voor zich ziet. En door het 

onderzoek in de afgelopen fase weten wij zeker dat dat ook haalbaar is binnen 

het budget, zonder dat de inhoud eronder gaat lijden. Hier zullen we in deze 

brief zoveel mogelijk toelichting op geven. 

Team
We hebben tijdens de projectontwikkelingsfase een heel sterk team van heads 

weten te verzamelen. We zijn superblij dat de talentvolle DOP Aziz Al-Dilaimi 

zich aan het project verbonden heeft. Al sinds zijn afstuderen hebben wij 

met hem willen samenwerken maar nu was er met PIJN de perfecte match. 

Via Aziz kwam ook de zeer ervaren production designer Robert van der Hoop 

aan boord. Een ervaren head op het art department kan doorslaggevend zijn 

voor de haalbaarheid van een lowbudgetfilm en we zijn dan ook heel erg blij 

dat Robert zo enthousiast was over het filmplan dat hij deze rol ondanks het 

zeer lage budget wil vervullen. Ook verbonden aan de productie zijn make-

up artist Yvonne Duut en casting director Susanne Groen. Beiden ervaren en 

uitgesproken dames die het project nu al veel brengen. 

Ook de belangrijkste posten in de postproductie zijn reeds vervuld met 

talentvolle makers. Editor Tobias Cornelisse leek ons een hele goede match voor 

PIJN en Guido was het met ons eens. Wij zijn blij dat de montage straks in handen 

is van een analytische maar vrije denker als Tobias, die in staat zal zijn Guido 

te volgen in zijn eigenzinnige stijl maar hem ook zal kunnen uitdagen. Sound 

designer Mattijn Willems en componist Tjeerd Nijhof zijn de enige teamleden 

die Guido heeft meegenomen van zijn voorgaande films . Het is mooi om te zien 

hoe zij met elkaar kunnen lezen en schrijven, maar ook kritisch blijven op elkaar. 

Mattijn en Tjeerd zijn enorm gedreven en begrijpen Guido erg goed. Nooit 

eerder ontvingen wij een muzikaal conceptplan dat dusdanig gedetailleerd was 

als dat van Tjeerd, deze jongens hebben de film duidelijk al helemaal in de oren!

Voor PIJN werken we met een heel nieuw team aan heads met wie wij niet eerder 

werkten. Het was inspirerend om nieuwe, inhoudelijke, gedreven professionals 

te ontdekken samen met Guido. We zijn hierbij vanaf het begin heel transparant 

geweest over het budget. De heads zijn erg ambitieus en kiezen heel bewust 

voor PIJN, omdat deze uitgesproken film ze de kans geeft iets heel bijzonders 

neer te zetten dat hun talent over het voetlicht zal brengen. Zeker voor de 

debuterende heads (editor Tobias, sound designer Mattijn, componist Tjeerd en 

make-up artist Yvonne) is dat een investering die zich naar alle waarschijnlijkheid 

zal terugbetalen.  Er is in Nederland een goed ontwikkelingsklimaat voor 

regisseurs, schrijvers en producenten, maar voor crew duurt het soms toch wel 

lang voordat ze na hun opleiding weer aan ‘het echte werk’ toekomen en de 

stap naar speelfilmlengte kunnen maken. En met De Libi en I don’t wanna dance 

hebben we laten zien dat een jonge crew, mits zorgvuldig gekozen en gesteund, 

veel meer kan dan soms van ze verwacht wordt. 

De openheid en bereidheid bij iedereen waar het gaat om te werken met 

de middelen die we hebben, geven ons het gevoel dat we PIJN als team 

bewerkstelligen. Dit levert veel op. Een toegewijd team is natuurlijk voor elke 

film belangrijk, maar misschien nog wel in het bijzonder voor een debuutfilm met 

een heel laag budget.  We hebben van ieder teamlid een kort bericht over het 

belang dat deze film voor hen heeft bijgevoegd, met tevens een korte biografie.    

Inclusiviteit
The Rogues hebben in hun korte bestaan vrijwel alleen films gemaakt die de 

diversiteit in de samenleving reflecteren en de ambitie hebben om bij te dragen 

aan een inclusievere (film)wereld.  Dit streven komt van binnenuit en niet van 

buitenaf. 
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In PIJN wil Guido echter een zeer uniforme samenleving laten zien, die juist 

verarmd is en weinig divers. Guido omschrijft de stad van PIJN ook als een 

wereld die zo negatief is geworden dat er geen ruimte meer is voor mensen die 

anders zijn. Wij hebben hier meerdere keren uitgebreid over gesproken om zijn 

overwegingen te begrijpen en te toetsen. Inmiddels snappen wij dat deze keuze 

voortkomt uit een inhoudelijk argument dat hij in zijn regievisie toelicht. 

Juist omdat onze overtuigingen wat betreft inclusiviteit niet zichtbaar 

terugkomen in de casting, vinden wij het des te belangrijker dat onze crew 

divers is. Hierbij letten we niet alleen op achtergrond, maar bijvoorbeeld ook op 

leeftijd, sekse en het voorkomen dat we alleen werken met Randstedelijk talent. 

Deze laatste drie criteria zijn al redelijk in balans in de huidige crew, maar om 

ons doel te bereiken willen we voor de openstaande functies nadrukkelijk op 

zoek naar talent met verschillende achtergronden. Dit gaat om met name sound 

on set, de first AD, kostuum en andere crewleden. Mochten wij hierbij tegen de 

grenzen van ons eigen netwerk aanlopen (hierbij kan ook het beperkte budget 

een complicerende factor blijken want met recht wil niet iedereen meewerken 

aan een film met een laag budget), dan zullen wij advies vragen aan bijvoorbeeld 

de initiatiefnemers van KLEUR. 

Graag willen wij toevoegen dat wij geloven dat we veel vroeger op moeten staan 

om diversiteit voor en met name achter de camera daadwerkelijk te stimuleren. 

Naast ons werk in film zijn wij daarom als zakelijk leider betrokken bij Hallo 

Muziek en Hallo Wereld, een educatie project dat binnen het curriculum van de 

basisscholen of de verlengde leertijd lessen organiseert die kinderen stimuleren 

op het gebied van creativiteit, uiting en taalontwikkeling. Dit doen wij inmiddels 

op ongeveer 40 scholen, met een focus op scholen waar veel kinderen anders 

niet met de creatieve vakken in aanraking zouden komen. Het is immers heel 

moeilijk om te bedenken dat je naar de Filmacademie zou kunnen gaan, als 

verhalen vertellen in woord, geluid of beeld iets is dat nog nooit je leven is 

binnengewandeld - zeker als jouw verhaal nog onvoldoende gerepresenteerd is 

in het werk van andere filmmakers.

HAALBAARHEID & STATUS 

Locaties
Met al deze fantastische mensen hebben wij het filmplan verder uitgewerkt. In 

deze fase hebben we de inhoud zoveel mogelijk hand in hand laten gaan met 

de productionele haalbaarheid– zowel om het team te inspireren (zie regievisie) 

als om de haalbaarheid te toetsen. Na uitvoerige gesprekken is onze hands-on 

productieleider Sammy Wisniewski dan ook al locaties gaan scouten. De film 

zal gedraaid worden in Limburg, waar Guido en Sammy beiden vandaan komen. 

Sammy heeft veel lokale contacten en zo konden we al snel op locatiebezoek. 

Hierdoor werd de vormgeving van de stad van PIJN niet alleen concreter, 

het heeft ook direct definitieve locaties voor de film opgeleverd. Zo zijn het 

dierenasiel (inclusief honden), de woning van Mark, de woning van Michelle, het 

exterieur hospice, het verlaten tankstation en de muziekschool al gevonden in 

Zuid-Limburg. Ook het interieur hospice (in een voormalig klooster te Heerlen) 

en het zwembad hebben we op het oog.  

De locatie eigenaren van al deze reeds gevonden locaties zijn opvallend 

meewerkend zijn; men is zeer behulpzaam.  Zo helpt het dierenasiel ons graag 

mee bij het regelen van de honden en de begeleiding hiervan. Het plan is om 

met honden te werken die het asiel al kennen en daardoor rustiger zijn in deze 

omgeving.  De ‘Centraal’ TEEF is ook in dit beoogde asiel opgenomen, waardoor 

de eigenaren goed weten waar ze aan beginnen en wat het behelst om met 

honden te draaien. 

Planning
We willen graag in september/oktober draaien en hopen hierbij op een mooie 

nazomer. Het licht heeft een belangrijke rol in de film, wat Guido in zijn visie 

verder toelicht. Het is fijn dat de inhoudelijke wens van Guido en Aziz om in 

september/oktober te draaien mooi samenkomt met de productionele realiteit 

van de beschikbaarheid van crew, locaties en hoofdpersoon Mark, waarvoor 

we acteur Victor IJdens voor beogen.  Daarnaast is draaien in het laagseizoen 

prettig voor het regelen van crewovernachtingen in Limburg, waar we bijna de 

gehele film gaan draaien, met een kort uitstapje naar België en/of Duitsland. 

Ook gaven de heads en enkele assistenten aan dat het fijn is dat ze in de drukke 

film zomerperiode andere goed betaalde klussen kunnen doen. 

De wereldwijde COVID-19 pandemie schept voor iedereen en dus ook voor ons 

onzekerheid.  We hopen echter dat iedereen in september gevaccineerd is en 

zullen het covid-19 protocol uiteraard volgen, zodat we verantwoordelijk en 

veilig met z’n allen kunnen werken.

In de bijlage ‘werkplan’ hebben wij een gedetailleerde planning bijgevoegd, die 

in overleg met de heads tot stand is gekomen. De uitbreng zal afhangen van de 

internationale festivalpremière en in overleg gaan met onze distributeur Hein 

van Joolen. 

Budget
Het budget voor PIJN is al voor een groot deel op reeds gemaakte afspraken 

gebaseerd.  Met alle heads of department die een brief meesturen met deze 

aanvraag hebben wij het budget reeds besproken. Zij nemen veelal ook 

assistenten mee, of zetten andere goodwill in. Aziz en Robert komen net uit de 

lowbudget productie Femi (Dwight Fagbamila), waardoor je merkt dat ze een 
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realistisch beeld over het budget hebben. Dit is prettig in combinatie met het 

denken in inhoudelijke mogelijkheden die hun natuurlijk lijkt te zijn. Dit alles 

maakt dat we overtuigd zijn dat we deze film ondanks het lage budget te kunnen 

maken zoals we hem wíllen maken. Het feit dat een ervaren maker Robert aan 

het roer van het art department staat geeft ook financiële en organisatorische 

rust. 

Om een lowbudget film te kunnen maken heb je zeker de steun nodig van de 

post- en verhuurbedrijven. We zijn heel blij dat cameraverhuurbedrijf het Raam 

en geluidsstudio Posta ons wederom steunen en daarover een kort bericht 

wilden opmaken (zie bijgevoegd). Hun steun is van doorslaggevend belang bij het 

maken van films als deze. Uit het feit dat zij wederom op deze manier investeren 

in een film van ons spreekt een vertrouwen waar wij heel dankbaar voor zijn.

Financiering
Voor PIJN vragen wij de maximale bijdrage van het Filmfonds aan: €450.000 

met aftrek van de toegekende €25.000 voor de artistieke ontwikkeling. Om 

de beoogde cinematografische aanpak te kunnen realiseren hebben we de 

€500.000 nodig die een low budget maximaal mag financieren. 

De aanvullende financiering van €50.000 financiering vragen we direct na het 

versturen van deze aanvraag aan bij het Limburg Film Fonds (deadline 19 maart).  

Guido is opgegroeid in Limburg en hij heeft al zijn eerdere films daar gedraaid. 

Hij heeft een sterke connectie met de regio en dus ook met het fonds.  Ook 

op andere vlakken heeft PIJN veel Limburgse relevantie, zo gaan we bijna de 

hele film in Limburg draaien. Het Limburg Film Fonds heeft als vereiste dat drie 

hoofdfuncties en vijf assisterende functies ingevuld worden door crew geboren 

of woonachtig in Limburg.  Met Guido (scenarist + regisseur) en Yvonne (visagie) 

voldoen we al aan de hoofdfunctie eis. Ook productieleider Sammy en de 

beoogde steadycammer Hans Helmer wonen in Limburg. Daarnaast gaan we voor 

de functies art director, setdresser en kleding ook heel bewust eerst in gesprek 

met professionals uit Limburg. Robert reageerde direct enthousiast op het 

feit dat Guido en wij graag met ‘lokale’ crew uit Limburg willen werken en staat 

hier heel erg voor open. Graag zelfs. Nieuwe mensen, nieuwe perspectieven 

en gedachtes zijn erg welkom. We willen met z’n allen bewust niet alleen in 

onze ‘bekende Amsterdamse’ vijver vissen, maar opzoek gaan naar crew die we 

nog niet kennen.  Ook voor de assisterende functies in het productieteam en 

lichtteam gaan we op zoek naar assistenten uit Limburg. We zijn in contact met 

het Limburg Film Fonds en zij helpen ons prettig mee met het vinden van de 

crew. Door de aard van de film en het team denken wij dat we een zeer grote 

kans maken op de aanvullende financiering vanuit Limburg en zodra we de uitslag 

hebben zullen wij jullie direct op de hoogte brengen. 

Internationale potentie & Uitbreng
PIJN heeft een overduidelijke internationale potentie en we streven uiteraard 

naar een wereldpremière op één van de internationale A-festivals. We mikken 

in eerste instantie op Cannes 2022, maar het zou ook de Berlinale 2023 kunnen 

worden. Tijdens de Berlinale 2022 gaan we met een teaser in gesprek met 

potentiële internationale sales agents. Samen met de sales agent zullen we 

vervolgens de strategie verder uitzetten, waarbij we ook gebruik maken van de 

kennis, expertise en het netwerk van Ido Abram en Nathalie Mierop van SEENL. 

Voor de nationale distributie van PIJN zullen wij net als bij De Libi en I don’t 

wanna dance, samenwerken met Hein van Joolen van Gusto Entertainment. 

Het is superfijn om met Hein samen te werken. Hij maakt zich echt sterk voor 

Nederlandse films, ook als dat kleine films zijn voor een specifiek publiek.  Hier 

heeft hij de afgelopen jaren ook veel succesvolle ervaringen in opgedaan. We 

zijn ontzettend blij dat Hein in deze fase al toegezegd heeft om PIJN te steunen; 

zie bijgevoegde LOI. 

PIJN is in veel opzichten een heel andere film dan De Libi en I don’t wanna 

dance. We zullen met deze film een andere doelgroep aanspreken. Toch willen 

we ook voor PIJN een heel specifieke marketingaanpak uitstippelen om zo de 

doelgroep, de cineville liefhebbers, zo goed mogelijk te bereiken.  Wij zijn ervan 

overtuigd dat dit gaat lukken en gaan hier weer met net zoveel toewijding als 

tijdens de release bij De Libi aan werken. Hoe we dit precies gaan doen voert op 

dit moment nog te ver en we willen dan ook graag bij de tweede fase een sterk 

doordacht marketing- en distributie plan aanleveren dat recht doet aan onze 

investering en onze ambities. 

Tot slot
Wij hebben het gevoel dat we heel erg klaar zijn voor de realisering van PIJN. 

Feitelijk gezien zijn we bij PIJN al veel verder dan toen we indienden voor 

realisering bij De Libi en I don’t wanna dance en we hebben ook aanzienlijk meer 

ervaring dan bij deze eerste twee films. Daarnaast zijn we bij The Rogues als 

producenten team eindelijk na vijf jaar echt compleet. Wij, Guusje en Rianne, 

kunnen ons nu allebei fulltime wijden aan The Rogues. Dit voelt ook wel als een 

mijlpaal en dit geeft veel rust, zeker met een boeiend en ambitieus plan als PIJN 

voor de boeg. 

We staan te popelen om deze film te draaien in september en oktober en willen 

niets liever dan ook jullie overtuigen dat dat een goed idee is! We hopen dat ons 

dat met dit dossier gelukt is. 

Hartelijke groeten, 

Guusje van Deuren & Rianne Poodt
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Als filmmaker ben ik autodidact. Ik heb in de loop van de jaren op eigen kracht 

een flink aantal korte films gemaakt en zo mijn eigen Filmacademie bij elkaar 

gedraaid. Bij elk project leer je weer iets nieuws en zet je nieuwe stappen 

vooruit. Twee jaar geleden heb ik de stap naar het Nederlands Filmfonds 

genomen en voor lowbudget ingediend met een speelfilmplan, Teder. Dat 

project werd uiteindelijk, na een gesteunde ontwikkelingsfase, afgewezen. Ik 

zou daar heel bitter op terug kunnen kijken, maar ik realiseer me dat Teder, 

inclusief afwijzing, een hele goeie leerschool was en een belangrijke stap die 

ik niet kon overslaan. Vóór Teder was ik nog erg zoekende naar wat ik wilde 

maken. Bij Teder had ik een sterke en uitgesproken intuïtie over wat ik wilde 

met deze film en met film in het algemeen. Maar in het uiteindelijke dossier 

was ik nog te zeer geneigd om compromissen te sluiten over mijn eigen visie. 

Mijn onervarenheid en onzekerheid maakten dat het zoeken nog onvoldoende 

was afgerond en ik kon me nog niet helemaal verbinden met dat wat ik eigenlijk 

wilde maken. De afwijzing van dit voor mij dierbare project heeft opgeleverd 

dat ik me realiseerde dat ik nog meer moest gaan staan voor wat ik vóelde dat 

ik moest maken en daar uitgesproken in te durven zijn. Als ik daar nu op terug 

kijk ben ik zelfs blij met die afwijzing, omdat het me richting heeft gegeven voor 

de volgende stap.

In 2019 kreeg ik de mogelijkheid om in het kader van Filmfonds Shorts een korte 

film te maken én ik kreeg een Vrijplaats toegekend. Met de korte film, Voor 

Het Slapen Gaan, heb ik mijn stijl kunnen onderzoeken. Met het beschikbare 

budget had ik mogelijkheden die ik in mijn eerdere korte films nooit had gehad, 

wat erg leerzaam was. Voor het eerst werkte ik met een professionele cast en 

crew. Ik kon alles laten zien wat ik wílde laten zien en ik hoefde ik minder om 

de budgettaire beperkingen heen te filmen zoals ik dat eerder wel had moeten 

doen. Dat heeft tot een film geleid waar ik enorm blij mee ben. 

Mijn Vrijplaats plan begon in 2019 zeer conceptueel. Ik diende met een heel pril 

idee in, dat vooral draaide om de relatie tussen een jongen en zijn stervende 

grootvader. Samen met mijn coach Mart Dominicus ben ik toen aan de slag 

gegaan en al snel ontdekten we dat dit gegeven te klein was voor een speelfilm 

scenario. We zochten samen naar het hoofdthema, naar wat ik daarover wilde 

vertellen en hoe ik dat wilde doen. In een jaar is het eerste idee gegroeid, 

ontwikkeld en uiteindelijk tot een scenario gekomen. In Mart heb ik tijdens dat 

jaar een persoon, een coach, gevonden die mijn manier van vertellen begrijpt 

en die me aanmoedigt om dit helemaal te omarmen. Waar mijn vertelstijl 

misschien ver afstaat van veel ander werk in de huidige filmcultuur, bracht Mart 

me in verbinding met de filmtraditie waar mijn werk meer weerklank vindt. 

Films van makers zoals Bresson, Kieslowski en Mike Leigh, bijvoorbeeld. Een 

filmtraditie die mij inspireert, een soort filmische context die mij de houvast 

en het vertrouwen geeft om te staan voor wat ik wil maken. Waar Teder alle 

kanten opschoot tijdens het schrijven kijk ik naar het script van PIJN met een 

overtuiging.

Na afronding van de Vrijplaats kwam dan ook snel de vraag op; wat gaat de 

vervolgstap zijn? Het lowbudgetloket van het Nederlands Filmfonds heeft mij 

altijd erg aangesproken omdat ik denk dat wat ik wil doen precies past bij dat 

waar de lowbudget inmiddels voor is gaan staan: maken met maximale artistieke 

vrijheid en met nadruk op eigenzinnige, bijkans experimentele keuzes. Het was 

daarom snel duidelijk dat ik de film hier verder wilde ontwikkelen.

Ik heb in het verleden altijd samengewerkt met Paul Ruven van Talent United. 

Paul heeft erg veel voor mij betekend. Tijdens mijn samenwerking met Mart heb 

ik mij echter gerealiseerd hoe belangrijk en waardevol het is dat de mensen met 

wie je samenwerkt je begrijpen. Ik realiseerde me dan ook dan Paul mogelijk 

niet de juiste match voor dit project zou zijn. Op advies van Dorien zijn we 

toen onder andere met Guusje van The Rogues gaan praten. En dat voelde 

meteen goed. Voor mij was het doorslaggevend dat Guusje zelf noemde dat ze 

mij zo goed mogelijk wilden begrijpen. Dat heb ik nog nooit van een producent 

gehoord. Gelukkig wilde The Rogues ook met mij in zee en zijn we toen aan de 

slag gegaan.

Vorig jaar november hebben we PIJN ingediend voor ontwikkeling. En onze 

aanvraag werd toegekend! De afgelopen maanden zijn we volop bezig geweest 

met Robil’s feedback om het scenario verder te ontwikkelen; om het scherper 

en completer te maken. En hebben we ook een aantal andere zaken verder 

uitgewerkt en onderzocht. Ook in deze fase werd ik gesteund door Mart en nu 

ook door Rianne van The Rogues. Voorheen heb ik vooral met Guusje van The 

Rogues gewerkt, maar tijdens deze ontwikkelingsfase heb ik alleen met Rianne 

gewerkt omdat Guusje met zwangerschapsverlof was. Rianne is ontzettend 

prettig om mee te werken en heeft inhoudelijk ook erg intensief meegedacht, 

super waardevol. Rianne omarmt ook ideeën die ‘anders’ zijn, zoals bijvoorbeeld 

de look die we voor de film ontwikkeld hebben. Dat geeft vertrouwen! Ik voel me 

als maker volledig op mijn plek bij The Rogues. 

Ik hoop met PIJN een film te maken die de kijker meeneemt in een bijzondere 

filmervaring en een ander geluid geeft in het Nederlandse filmlandschap. Een 

film die nog een tijdje door blijft trillen als je eruit komt (als ik mijn werk goed 

doe natuurlijk). 

We hebben ons best gedaan om in dit dossier een zo’n compleet mogelijk beeld 

van onze plannen te schetsen. 

REGIEVISIE

Regievisie PIJN – 11 maart 2021

Inleiding
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Thema
De film gaat in essentie over zelfhaat. Mark is zichzelf in de afgelopen jaren zo 

gaan verafschuwen, dat hij zichzelf inmiddels elke vorm van zelfliefde heeft 

ontzegd. Hij doet bijvoorbeeld niks aan zijn intense tandpijn. Vormen van 

intimiteit of genegenheid vindt hij beangstigend. Liever laat hij zichzelf in elkaar 

slaan, of gaat hij op zoek naar seks die gestript is van elke vorm van liefde. Liefde, 

de tegenpool van de zelfhaat, is wat Mark uiteindelijk doet verzachten jegens 

zichzelf. Lisa is zacht en engelachtig. Door de liefde die zij Mark geeft, kan hij 

afscheid beginnen te nemen van zijn zelfhaat. Hoewel alles zich mondjesmaat 

verbeterd doordat Lisa in zijn leven komt, komt het omslagpunt pas als Mark 

aan den lijve ondervindt dat ook Lisa een grote zelfhaat in zich draagt en 

zoekt naar een manier om het engeltje in zichzelf te smoren. Marks hardheid 

en onverschilligheid tegenover het leed dat hij zichzelf en anderen aandoet, 

inspireert haar op een schokkende manier. Dit loopt uit op een gewelddadige 

daad van Lisa die Mark definitief doet veranderen, zijn het met een kleine stap 

voorwaarts. Haar gedrag wordt een soort spiegel voor Mark. Zij toont hem een 

beeld dat hij niet langer kan negeren of aan kan ontkomen. Een gegeven dat 

Mark uiteindelijk op kleine schaal aanzet tot een vorm van bevrijding.

De kruislingse ontwikkeling die Mark en Lisa doormaken toont hen als twee 

geladen magneten. Enerzijds trekken ze elkaar met een grote onvermijdelijkheid 

aan. Aan de andere kant stoten ze elkaar af, kunnen ze nooit helemaal 

samenkomen, verdragen ze elkaar niet. Ze zijn een katalysator van iets dat in 

beiden al latent aanwezig was. Hun ontmoeting heeft dat verder in gang gezet, 

meer manifest gemaakt.

Toen ik met Mart op zoek ging naar het hoofdthema van het prille filmidee dat 

ik redelijk intuïtief had opgeschreven voor de aanvraag van de Vrijplaats, was ik 

niet verbaasd dat we op ‘zelfhaat’ uitkwamen. Ik ben aangetrokken tot dit thema 

omdat ik zelf ook een behoorlijk lange tijd zelfhaat heb ervaren. Veel milder, 

maar een aantal van de pure basis principes van Mark’s zelfhaat zijn voor mij 

herkenbaar. Voor mij uitte zich dit gevoel vooral in dat ik mezelf absoluut niks 

waard vond. Zelfhaat zou ik omschrijven als een sluipende leegte. Je bent je er 

eigenlijk ook niet van bewust totdat het beter met je gaat, waardoor je er ook 

niks aan doet en het gevaar bestaat dat het steeds erger wordt. Ik ben blij dat ik 

er in de loop van de tijd mee heb leren omgaan, door te accepteren dat ik me 

zo voelde en een aantal fijne mensen om mij heen te verzamelen wier liefde mijn 

zelfhaat impliciet weersprak.

Als ik terugkijk op die lange periode rondom mijn eigen zelfhaat word ik daar 

behoorlijk bang van. Zo wil ik me namelijk nooit meer voelen. Maar ik heb 

ervaren dat als ik films maak die voortkomen uit datgene waar ik bang voor ben, 

dat ik dan op mijn best ben. Want datgene waar ik bang voor ben, dat begrijp ik 

het beste. Iets in mij heeft namelijk de behoefte om dat wat zich in het donker 

verstopt een vorm te geven en het licht in te trekken, eromheen te lopen en (als 

ik durf) het zelfs aan te raken. Bovendien ben ik dat ‘donker’ waar ik het over 

heb natuurlijk zelf. Al is Marks situatie onvergelijkbaar met die van mij destijds, 

ik begrijp in de kern datgene wat hij voelt, die zelfhaat. Ik denk dat ik daarom 

ook die visualisatie van die zelfhaat, die manifestatie, op een bijzondere en 

persoonlijke manier kan neerzetten.

Grilligheid 
PIJN is een grillige en nare film. De daden van de mensen in de film zijn ‘gewoon’ 

daden. Er is vrijwel nooit een sociologische of psychologische reden voor. We 

moeten ze zien en aanvaarden en accepteren. Het zijn nooit reacties, maar 

simpelweg handelingen. Het geweld in de film is bruut en kort door de bocht. 

Er wordt wel op de daden gereageerd, maar duidelijke onderbouwingen of 

verklaringen blijven afwezig.

Ik hoop dat we op deze manier een film maken die vooral gaat om het ervaren 

dan het te willen begrijpen. Met de grilligheid en de totaal onverwachte 

handelingen van de personages wil ik de kijker meenemen in de wereld van PIJN; 

hen meenemen in een ervaring. Ik denk dat het wel een uitdagende en daardoor 

interessante scheidingslijn is. Hoe we de kijker tóch mee krijgen ondanks dat de 

daden zoveel willekeur met zich mee dragen. Wellicht zullen bepaalde kijkers 

hierdoor afhaken. Dat is jammer, maar voor mij is deze aanpak cruciaal dus dat is 

dan helaas maar zo. Ik denk dat als een kijker onze manier van vertellen omarmt 

het een bijzondere filmervaring zal zijn die dit risico waard zal zijn. 

Psychologie
In de hele film is psychologie, of de psychologisering van hetgeen gebeurt, vrijwel 

afwezig. We zien actie op actie. Acties die vrijwel niet verklaard worden, die de 

kijker moet zien en moet accepteren. Zodat de kijker zijn eigen conclusies of 

verbintenissen ermee kan maken. Dit levert een film op die haast een bepaalde 

willekeur heeft. Het maakt de karakters en het verhaal bijna ongrijpbaar, omdat 

de kijker er eigenlijk continu zijn eigen psychologie, gedachtes of verklaring 

op moet loslaten. De reden dat ik kies voor zo’n psychologie-loze vertelling is 

tweeledig. Ten eerste dient het mijn eigen perspectief op het verhaal en op 

mensen. Ten tweede dient het tegelijkertijd het perspectief op (de) film waar ik 

de kijker graag toe uit wil nodigen.

In de huidige filmcultuur zijn we gewend dat de kijker door de film geholpen 

wordt om de personages en hun acties te begrijpen. Personages gedragen zich 

verklaarbaar, doen dingen omdat ze voortkomen uit beweegredenen die we 

als kijker kunnen volgen en kunnen invoelen. Er wordt hard gewerkt om een 

bepaalde psychologische voorspelbaarheid te bereiken, die we ervaren als 

waarachtigheid. Ik ervaar dit echter juist niet als waarachtig, omdat dat niet 

is hoe de mens mijns inziens in wezen ís. Mensen gedragen zich vaker niet 

Persoonlijke connectie met thema
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dan wel verklaarbaar. Mensen zijn grillig en hun wegen blijven voor henzelf en 

anderen vaak ondoorgrondelijk. Als mens en met name als maker ervaar ik 

die onvoorspelbaarheid niet als bedreigend, maar juist als adembenemend 

interessant. En bovendien: waarachtig. Hoezeer we als mens ook snakken naar 

het begrijpen van onszelf en de ander, het feit dat het ons maar zo beperkt lukt 

fascineert mij eindeloos en zó wil ik de mens ook tonen in mijn werk.

Dat brengt me op de tweede kant van mijn motivatie om in PIJN niet toe te 

geven aan het verlangen om te verklaren. Ik wil de kijker uitnodigen (of uitdágen) 

om zelf op zoek gaan naar verklaringen. Net als in het echte leven zal de kijker 

daar niet of nauwelijks bij geholpen worden – de acties en de filmische wereld 

zijn de enige houvast. Ik zie dan ook af van een alles verklarende back-story. 

We vertellen amper waarom Mark is wie hij is. We kijken niet om naar hoe dat 

ontstaan is. We voelen wel de wereld waar hij onderdeel van is en krijgen ook 

iets mee van de kloof die tussen hem en zijn moeder gaapt, maar meer dan 

lichte hints zijn het niet. Het mag niet tot een simpele optelling leiden. 

Met alleen deze middelen wil ik de kijker steeds opnieuw overtuigen om 

een andere relatie aan te gaan met film dan we gewend zijn te doen: een 

meer participerende relatie waarin de kijker zelf verantwoordelijk is voor de 

interpretatie van dat wat er gebeurt. Door dat wat Mark doet weer te geven 

op een manier die filmisch kloppend is, zal ik doen wat Mart omschreef het als 

‘de constante vergroting van het mysterie’. Daarmee ga ik het bieden van mijn 

eigen interpretatie dus geenszins uit de weg. Met alle filmische middelen die tot 

mijn beschikking staan zal ik deze interpretatie op een zintuigelijk niveau sturen. 

‘Zintuigelijk’ is een woord dat soms een beetje gratuit kan klinken, maar het 

omschrijft goed hoe ik zelf mijn belangrijkste relaties met een film heb ervaren: 

als een beleving. 

Mogelijk klinkt dit radicaal, streng of zelfs risicovol. Maar ik geloof dat risicovolle 

en radicale keuzes in film als kunstvorm essentieel zijn om vernauwing van de 

fantastische mogelijkheden die het medium biedt te voorkomen – of zelfs terug 

te draaien. Bovendien denk ik dat we in deze tijd juist meer uitgedaagd moeten 

worden om ons eigen perspectief te vormen, in plaats van de kijker steeds aan 

de hand te nemen. Ik wil films maken die de kijker niet onderschatten. Films die 

niet bang zijn om verkeerd begrepen te worden, maar de kijker het vertrouwen 

geven om zelf op zoek te gaan naar betekenis, net zoals het leven zelf ons 

daartoe uitdaagt.

Het thema van PIJN is bij uitstek geschikt voor deze manier van vertellen. 

Zelfhaat is een zeurende pijn die voor de personen die eraan lijden vaak ervaren 

wordt als een vanzelfsprekend gegeven, een natuurlijke staat. Het is niet iets 

waar iemand actief aan werkt om er vanaf te komen. Want het is zoals hij of zij is. 

Dit zien we ook steeds terug bij Mark. Als kijker heb je mogelijk steeds de drang 

om Mark toe te spreken; waarom laat je niks aan die pijn doen? Voor Mark is het 

vanzelfsprekend dat hij pijn heeft, en dat is gewoon zo. Hij is het niet waard om 

zichzelf ervan te bevrijden. Wat dat betreft haakt het thema van zelfhaat ook in 

op de afwezigheid van psychologie. Mark is zich ultiem onbewust van de reden 

voor zijn daden of gedrag. Ditzelfde geldt voor Lisa, die pas door Marks gedrag 

een soort handelingsperspectief krijgt om haar eigen, als lieflijkheid vermomde 

lijden te doorbreken.

Uiteindelijk zullen vele vragen die de film oproept onbeantwoord blijven. Ik 

geloof dat dat iets positiefs is. Wat heeft iemand aan een film die geen vragen 

achter of open laat? “Een film moet communicatief zijn” is een uitspraak die 

vaak heb gehoord de afgelopen twee jaar. En dat is ook zo. Maar waarom zouden 

we ons idee van communicatie beperken tot één vorm daarvan? Wat is er op 

tegen om de kracht van film in te zetten om een meer uitdagende vorm van 

communicatie tussen maker en kijker mogelijk te maken? 

Filmwereld
Niet alleen de personages van Mark en Lisa zijn beschadigd in PIJN, maar ook de 

wereld om hen heen. (Zelf)haat komt dan ook in minder expliciete vorm terug in 

de rest van de filmische wereld waarin Mark en Lisa leven. Hun in vergaande staat 

van verval zijnde omgeving toont een zeurend gebrek aan zorg en zelfliefde, aan 

goedheid. Mark en Lisa zijn eigenlijk kleine schakels in de verbitterde en kille 

wereld. Dat wil niet zeggen dat de wereld eenvormig is (denk aan een personage 

als Michelle, dat lichter en hoopvoller is), maar de zware last die de wereld met 

zich meedraagt is overal zichtbaar. Wat dat betreft uit de zelfhaat van Mark en 

Lisa zich wellicht zeer extreem en gewelddadig, maar ze zijn geen uitzondering. 

Ze leven in en komen voort uit een wereld die aan hetzelfde gegeven lijdt. 

De wereld van PIJN zou ik omschrijven als een dystopische, on-Nederlandse 

wereld. De wereld is doelloos, zinloos, wetteloos. Alles in de wereld is er voor 

praktisch gebruik. Esthetische schoonheid in de wereld van PIJN is zo goed 

als afwezig. De gebouwen zijn cocons die men gebruikt om in te leven, maar 

ondertussen volledig om hen heen afbrokkelen en vergaan. Over de stad ligt een 

zwart ‘gordijn’ dat alles en iedereen onderdrukt. Dit uit zich in een algemene 

bitterheid onder de bewoners van de stad, met hier en daar een uitzondering. 

Toekomstperspectief is ook afwezig. 

Maar hoe ziet de wereld er concreet uit? Het gemoed van de mensen wordt 

versterkt door de uitstraling van de gebouwen om hen heen. De wereld van 

PIJN bestaat grotendeels uit grote betonnen blokken. Brutalisme om precies 

te zijn. Brutalisme heeft een overweldigende kracht. Het straalt lelijkheid uit. 

Het straalt overheersing uit. Hier en daar zie je voormalige bakens van hoop, van 

dromen. Zoals bijvoorbeeld het zwembad - de burcht waarin Michael zich heeft 

verschanst. Of het treinstation waarin Douglas woont. Maar ook dat vergaat. Een 

van de weinige plekken in de wereld die nog haast een vorm van schoonheid 

heeft is de hospice. Een plek waar men naartoe gaat om te sterven is het meest 

vredig. Zelf heb ik dat ook zo ervaren toen mijn opa destijds in een hospice lag. 
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De puurheid en de essentie van het leven was daar aanwezig. De rest van de 

wereld zag er ineens heel duister uit in die periode. Zo ook in PIJN.

Maar men gedraagt zich ook op zekere manier in de wereld. Het is zomer en 

zonnig in PIJN maar mensen gedragen zich er niet naar. Geen zomerse kleding, 

maar alleen functionele en warme kleding. De mensen lijken altijd op de vlucht 

voor licht, ze willen in de schaduwen blijven. Dit zullen we aanzetten in hoe we 

draaien en belichten. Zonlicht zorgt in PIJN altijd voor overbelichting. Het krijgt 

dus niet de gedaante van iets fijns, maar van iets agressiefs. Iets waar je van weg 

moet blijven. Wat de bewoners ook doen. 

De stad in PIJN is omgeven door natuur, met hier en daar wat gebouwen, zoals 

het asiel bijvoorbeeld. De natuur heeft een vredigheid vergeleken met de 

bedrukkende, alles overheersende stemming die de stad uitstraalt. De stad zelf 

ligt in een vallei, omgeven door die natuur. De stad is geografisch onplaatsbaar, 

we combineren de omgevingen van Limburg, België en Duitsland om een on-

Nederlandse wereld te creëren. 

Om de wereld in PIJN zo krachtig mogelijk neer te zetten zijn we bestaande 

steden gaan onderzoeken, waarbij we ons vooral verdiept hebben in Oostblok 

steden en hoe deze tot stand zijn gekomen. We vonden het belangrijk om dit 

onderzoeken zodat PIJN geen collage van beelden wordt maar een in elkaar 

klikkend geheel. Een stad die ons erg aansprak is het Russische Norvilsk. Norvilsk 

is een stad geboren uit ellende. De stad is namelijk gebouwd door voormalige 

gevangenen van de goelag. De hardheid van die tijd zie je terug in de stad. Alles 

is puur functie. Ook de gemoedstand van de gevangenen lijkt te echoën in de 

sombere en vreugdeloze architectuur van de stad. Een ander belangrijk gegeven 

in Norvilsk is dat het altijd vriest. Dit maakt de mensen schichtig en dat wil ik 

gebruiken. Wat voor de bewoners van Norvilsk de altijd aanwezige kou is, is voor 

de bewoners van PIJN het zonlicht.

Norvilsk is daarom onze ‘parallelle’ stad. Een stad die we als een haast 

transparant blad over de film kunnen houden, om te zien of ons beeld klopt. 

Zodat onze filmwereld een herkenbare identiteit krijgt. Het geeft ons een rode 

lijn en tegelijkertijd de vrijheid om onze eigen wereld naar eigen inzien neer te 

kunnen zetten. 

Ik wil een wereld creëren die onvoorstelbaar is, maar waar je je wel in kunt 

verplaatsen en die je je wellicht kunt voorstellen. Zoals in Naked (Mike Leigh) of 

in A short film about Killing (Krzystof Kieslowski) wordt gedaan. Een belangrijk 

gegeven voor mij, en dat heb ik ook ervaren in het ontwikkelingsproces, is dat 

we heel snel geneigd zijn om onze wereld op de wereld van PIJN te plakken. We 

maken echter een nieuwe eigen wereld, niet een directe realiteit. 

Toch doet de wereld van PIJN me soms aan een extremere versie van onze 

huidige wereld denken; zeker in de tijden van corona. De manier waarop we 

allemaal hard ons best doen om elkaar zo veel mogelijk te ontwijken op straat. 

Hoe corona en de maatregelen sommige mensen in mijn omgeving sterk 

verbitterd heeft en hen een merkbaar negatief wereldbeeld heeft gegeven. Ook 

zie ik om mij heen hoe moe mensen worden. Moe van het uitzichtloze. En hoe 

we daar allemaal aan wennen. Dat verbitterde zie ik ook in PIJN terug.

We maken onze eigen wereld, maar alsnog denk ik dat we ons allemaal op een 

bepaalde manier kunnen voorstellen dat de wereld van PIJN wellicht niet eens 

zo ver gezocht is. De wereld wordt dus eigen. Uniek. On-Nederlands. Maar niet 

onvoorstelbaar.  

Lokaal
Een groot gedeelte van de film gaan we in Limburg opnemen, waar we al veel 

locaties op het oog hebben. Zelf ben ik opgegroeid in Limburg en het is voor 

mij is het altijd een erg inspirerende omgeving geweest. Limburg is een van de 

weinige plekken in ons land die niet geheel ‘aangeharkt’ is. Limburg heeft nog 

dat duistere randje wat ik zoek voor PIJN. Ik heb mijn werk ook in Limburg en 

omgeving gedraaid; omdat ik tot nu hier precies de sfeer vind die ik beoog. Een 

lokaal persoon is echter essentieel als je daar gaat draaien, diegene krijgt veel 

meer voor elkaar. Daarom werken we voor PIJN samen met Sammy Wisniewski, 

een lokale scout en productieleidster, met wie ik in het verleden ook bij mijn 

andere films heb samengewerkt. In de andere beoogde landen; zoals België en 

Duitsland, hebben we ook lokale scouts die ons kunnen helpen bij het vinden 

van de juiste locaties. 

Production Design
Tijdens de projectontwikkeling ben ik in contact gekomen met Robert van der 

Hoop, de production designer van PIJN. Robert begreep direct wat voor wereld 

ik neer wil zetten en samen zijn we gaan onderzoeken hoe we dat op de meest 

spannende manier konden doen. 

We willen dat de mensen in PIJN leven in een soort van cocons. Niemand komt 

samen, er is geen verbinding. Wij willen dat de verbitterdheid die zij ervaren, 

terugkomt in hoe de wereld ingericht is. Dit komt terug in hoe zij hun éigen 

leefomgeving hebben ingericht; de interieurs zijn al even troosteloos als de 

exterieurs. 

De uitzichtloosheid van de bewoners van onze stad is zichtbaar doordat er alleen 

plaats lijkt voor functionaliteit. Kleur- en plezierloze functionaliteit is onze rode 

lijn voor het production design van PIJN. Dus geen mooie spullen die je neer zou 

zetten omdat je ze mooi vindt, zoals bloemen of foto’s op de kast, maar puur 

dingen die een functie hebben. Verder willen we vooral kale meubels en een 

redelijk abstracte inrichting. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het niet allemaal 
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plat en eendimensionaal wordt. Het production design moet ook de karakters 

kracht bij zetten en het onderscheid tussen de wereld van, bijvoorbeeld, Mark 

en Michelle tonen. Daarom creëren we binnen en rondom de rode lijn variatie. 

Doordat we de film in een ‘koper look’ gaan draaien, wat ik hieronder bij camera 

verder toelicht, zal variatie in kleur zich vooral uiten in de verschillen tussen 

donkere en lichtere tinten. Het interieur van de personages geven ook aan hoe 

de personages met zichzelf omgaan. Mark ruimt bijvoorbeeld niks op en leeft in 

een zooi, omdat hij zichzelf dat niet waard vindt. Dat is bij Michelle wel anders. 

Camera
Ik heb tijdens het schrijven van het scenario altijd een relatief open beeld gehad 

van hoe we het verhaal precies zouden gaan visualiseren. Dit omdat ik die exacte 

visualisatie graag samen met een DP uit wilde denken. Aziz Al-Dilami wordt de 

DP voor PIJN. Aziz is een erg inhoudelijke cameraman. Waar voorgaande DP’s 

waar ik mee heb gewerkt gewoon exact deden wat ik zei, hebben Aziz en ik 

uitgebreide en behoorlijk diepgaande gesprekken gehad over PIJN. Over de 

personages. Over de wereld en wat deze uit moet stralen. Ook vind ik het erg 

tof dat hij totaal niet klassiek denkt. Hij durft risico’s te nemen, nieuwe dingen uit 

te proberen. En dat is precies wat ik ook wil doen en wat ik mijn eerdere korte 

films heb nagestreefd.

Graag licht ik eerst even toe wat het proces van Aziz en mij is geweest en hoe 

we tot het camera plan zijn gekomen in de afgelopen maanden. In het begin 

zijn we vooral ideeën uit gaan wisselen. Hoe ieder van ons de wereld voor zich 

zag. Ik heb fragmenten uit mijn inspiraties laten zien en Aziz ook. We hebben de 

filmwereld en diens karakters in losse elementen opgedeeld; de temperatuur, 

de kleur, de rol van beweging... We zijn gaan kijken; wat voor rol spelen al 

deze elementen in de film? Hoe verhouden zij zich tot de personages en tot 

de wereld? Vervolgens zijn we, samen met Robert, locaties gaan scouten en 

hebben we een portretserie gemaakt. Zo konden we onze ideeën in de praktijk 

uittesten. Die foto’s heb je in de loop van de aanvraag voorbij zien komen.

Visualisatie van Zelfhaat
Zelfhaat is één van de ankers van de film, maar het moet de film niet een voor de 

hand liggende verklaring geven. Het wordt nooit benoemd. De zelfhaat bij Mark 

gaan we visualiseren door middel van extreme close- ups en macro. Ik heb zelf 

veel nagedacht over zelfhaat en hoe ik dat voelde in mijn periodes van zelfhaat. 

Ik zou het beschrijven alsof alles om je heen heel klein wordt, en alles rondom je 

zelf, zowel de fysieke als mentale ervaringen, heel groot. Zelfs kleine, haast niet 

zeggende zaken ga je in je hoofd heel groot maken.

Alles wat je van jezelf meemaakt wordt heel aanwezig en intens. Bij Mark is 

dat bijvoorbeeld het bloed uit zijn mond, het mondstuk van de bugel of de 

paracetamol. Nu is het natuurlijk zo dat we hiermee visuele gestalte geven 

aan de zelfhaat, terwijl zelfhaat iets is wat je voelt in jezelf. Je kunt het wel 

kunt uitdragen in daden, maar het gevoel is niet tastbaar. Juist door het door 

middel van extreme close ups in beeld te brengen maken we het gevoel tastbaar 

zonder het ooit te hoeven benoemen. Wel is erg belangrijk te noemen dat 

dit het gevóel benadrukt van zelfhaat, niet het besef ervan. Mark beleeft zijn 

tandpijn als intens (draaiende in een close- up), maar hij beseft niet dat dit 

lijden een direct gevolg is van zijn zelfhaat. Zo geven we de zelfhaat een visuele 

rol, zonder dat het hiermee de grilligheid of onverklaarbaarheid in de weg gaat 

zitten. In tegendeel, het bekrachtigt dit alleen maar. 

In de meer heftige, gewelddadige scènes wil ik juist niet naar close-ups maar 

wil ik op afstand blijven. Waar we de zelfhaat normaal visualiseren door middel 

van extreme close- ups neemt zelfhaat hier de gedaante in vorm van geweld. 

Door op afstand te blijven vullen we de emotie of psychologie van een scène 

echter niet in, zijn we niet op zoek naar drama, maar nemen we slechts waar. Zo 

krijgt de kijker de beste kans om zelfbetekenis te geven aan dat wat Mark doet 

of overkomt. 

Buiten deze gewelddadige komen we dus wel dichter bij Mark. De camera zoekt 

Mark op in de intiemere scènes of waarin zijn zelfhaat innerlijke aanwezigheid 

krijgt, zodat we ons aan hem kunnen verbinden en ons bewuster worden van 

zijn belevingswereld. Mark geeft vaak weinig weg van hoe hij zich voelt, maar áls 

aan hem een reactie ontlokt wordt, zijn we erbij.

Als Mark door de wereld heen loopt laten we de grootsheid van de gebouwen 

rondom Mark zien. De gebouwen slokken Mark haast op. Dit doen we mede 

door het zo te kadreren dat we weinig van de lucht zien. De gebouwen 

overheersen het grootste gedeelte van het beeld. Ook willen we in bepaalde 

ruimte ultra wijde lenzen in zetten. Door de vervorming van de lenzen sluiten 

we Mark op in het kader.

Kleur
De look van PIJN, de kleur, is een van de meest significante en visueel de meest 

bepalende factor. Aziz en ik zijn gaan onderzoeken wat wij bij de wereld vonden 

passen. We wilden de viezigheid, de kapotheid maar ook het on-Nederlandse 

visuele gestalte geven. We hebben het gehad over zwart- wit, maar dit vonden 

we niet bij de wereld passen. We misten hierin een vorm van karakter, maar ook 

juist die viezigheid en kapotheid. 

Wat ik wel heel mooi vind aan zwart wit is dat je veel meer werkt met vormen 

en tinten in plaats van concrete kleuren. Voor ons was het werk van Sally Mann 

een grote inspiratie, hoe zij vormen en gezichten tot hun recht laat komen in 

zwart wit. Maar alsnog, zwart wit voelde niet goed. Ondanks dat veel elementen 

me bevielen was dit gevoelsmatig niet hoe ik PIJN voor me zag. We hebben het 

ook even over sepia gehad, maar ik twijfelde wat dit zou doen.
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We hebben het toen even laten liggen en zijn locaties gaan scouten. We hebben 

verschillende plekken die we beoogden voor de film gefotografeerd, met als 

voornaamste doel om ons beeld van de wereld van PIJN scherper te krijgen, de 

wereld gingen voelen. Toen we eenmaal de foto’s hadden gemaakt hebben we 

verschillende ‘looks’ uitgeprobeerd. Aziz is gaan spelen met de gedachte van 

sepia en kwam uiteindelijk met een look die in onze beiden ogen perfect was. 

Het karakter van PIJN, de viezigheid, de kapotheid, het on-Nederlandse, deze 

look heeft het allemaal. We noemen het de ‘koper look’. Dit omdat het te licht 

is voor sepia, zeker met de donkere zwarte tinten en het gebruik van bruin ons 

sterk doet  denken aan koper. Het geeft de film het eigen en unieke karakter dat 

we beogen.

Een ander prachtig gegeven van onze ‘koper look’ is de rol die schaduwen 

krijgen. Zoals eerder benoemd is iedereen in PIJN op de vlucht voor het 

zonlicht. Doordat we het zonlicht gaan overbelichten en we de zwarte tinten 

heersend maken krijgen schaduwen een prachtige, lijdende rol.

In tegenstelling tot met kleur werken moeten we met deze look vooral werken 

met tinten en verschillen tussen donker en licht. Samen met Aziz, Robert en 

de overige heads gaan we deze look in de komende tijd verder ontwikkelen, 

verscherpen en testen aangezien het een grote invloed heeft op al onze keuzes. 

Voorgaande foto’s zijn gemaakt tijdens de locatiescout, locaties die we ook 

beogen voor de daadwerkelijke film.

Beweging
PIJN wordt statisch gedraaid en als er wel beweging is dan wordt het middels 

steadicam of dolly. De wereld gedraagt zich namelijk verbitterd en kil, hier gaat 

de camera in mee. We gaan niet artificieel handheld draaien om iets spannender 

of dynamischer te maken. De bewegingen van de camera worden langzaam en 

slepend, net zoals de wereld van PIJN. 

Qua tempo is PIJN een langzame film, wat past bij de zwaarte van het leven in de 

film. Als je zo somber bent over jezelf houdt dat een bepaald tempo in. Je bent 

opgezadeld met een last die niet lichtvoetig maakt, in tegendeel, het sleept. 

Montage
De editor voor PIJN wordt Tobias Cornelissen. We hebben een fijn gesprek 

gehad over de film en de vertelling en gedachtes uitgewisseld hoe we de edit 

aan willen gaan pakken. Ik ben er niet van om met een editor uitgebreid van 

tevoren te spreken ‘hoe’ je gaat monteren. Dat kun je van tevoren nooit goed 

bepalen, daarvoor moet je echt het materiaal zien. Tobias deelde die gedachte. 

Ik merkte dat Tobias en ik een gedeelde interesse in het onvoorspelbare 

hebben maar ook het onconventionele. Films die een zekere eigenzinnigheid 

hebben. Ik vond het mooi om dat terug te zien in At Midnight Plays A  Dance 

Tune, bijvoorbeeld. Ook beviel me zijn rust en geduld. Ik ben zelf ook zo en dat 

vind ik een belangrijke gedeelde eigenschap in het edit proces. Zeker als je zo 

intensief met elkaar samenwerkt als tijdens een montage vind ik een dit een 

belangrijke eigenschap. Dit wordt ook Tobias zijn eerste speelfilm. Dit is dus ook 

voor hem een ontdekking en verkenning. Dat geeft mij een zeker gevoel van 

vrijheid, omdat we zo samen een bij ons passende manier van werken kunnen 

ontwikkelen. Ik kijk er erg naar uit om dit samen met Tobias aan te gaan!

Muziek
Vanuit het visuele plan ben ik samen met componist Tjeerd Nijhof een plan voor 

de muziek gaan ontwikkelen. Ik heb al vaak met Tjeerd gewerkt en dat is altijd 

een fantastische samenwerking geweest. We hebben veel muziek verkend en 

na vele uitgebreide gesprekken ook een plan gemaakt hoe we de muziek in Pijn 

aan gaan pakken. 

Onze plannen met muziek hebben Tjeerd en ik in het apart bijgeleverde 

‘conceptplan muziek’ uitgebreid beschreven.

Sound Design
Bij een aantal van mijn korte films heb ik met Mattijn Willems gewerkt en voor 

PIJN wil ik dat weer doen. Mattijn is niet alleen ijzersterk op zichzelf, hij en 

Tjeerd werken altijd uitstekend samen waardoor het sound design en de muziek 

perfect op een lijn komt te liggen. Hieronder ons plan waarin we onze eerste 

verkenning rondom het sound design beschreven hebben.

Het sound design in PIJN moet hinderlijk en dissonant zijn. Continue brom, 

mineur, dof. Een geluidsbelichaming van het gordijn wat over de stad is heen 

gedaald. Het sound design zal tegen de grens van onwerkelijkheid aan zitten. We 

horen geen auto’s, geen getoeter of grote mensen massa’s. We horen eerder 

hoe de stad, de gebouwen, kraken en aan het vergaan zijn. Haast alsof het staal 

in de gebouwen zich aan het vervormen is. 

Hieronder laat ik graag Mattijn zelf aan het woord over onze plannen voor het 

sound design.

Sound design conceptplan – door Mattijn Willems
De wereld waar de film ‘PIJN’ zich in afspeelt is een wereld met vergane glorie. 

Het camerawerk, de kadering, en kleuren vertellen dit visueel en het sound 

design gaat hierbij een grote rol spelen. 

Hoe de wereld gaat klinken zal eventueel ook richting abstractie kunnen gaan, 

omdat de wereld verteld hoe de hoofdpersoon Mark deze wereld ervaart; 

wetteloos, doelloos en zinloos. Er ligt hier een uitdaging om niet teveel de 

emotie te bepalen waar de kijker in wordt gestuurd, maar het juist in het midden 

te laten, zodat de kijker zelf aan het denken wordt gezet. De atmosferen in deze 

wereld zullen dan ook soms onwerkelijk kunnen klinken. Het is een wereld die 

grauw en kil is. Het hospice is hierbij een unieke locatie waarbij we, in het geluid, 
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wat meer contrast kunnen aanbrengen in de wereld van de film. Deze locatie 

straalt rust, sereniteit en vrede uit en dit zal ook worden vormgegeven in het 

(atmosfeer)geluid.  

Mark is een persoon met veel zelfhaat en dit zal in het verloop van de film steeds 

minder worden. Deze ontwikkeling zal ook een belangrijke rode draad vormen 

in het sounddesign. We zullen gaan experimenten en meerdere concepten 

gaan ontwerpen wat wel of niet werkt in het geluid om deze transformatie 

vorm te geven. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden gedaan door te spelen met 

abstracte klanken die eventueel gemixt worden met muziek of atmosfeergeluid. 

Ook de ‘tandpijn’ zal een terugkerend sound-symbool worden binnen het 

thema van deze transformatie.

Lisa’s persoonlijkheid symboliseert in eerste instantie een gevoel van liefde; 

ze is een engelachtige verschijning. Ook hierbij zal het geluid een belangrijke 

rol gaan spelen om dit te symboliseren. We zullen dit in sounddesign gaan 

vormgeven door de abstractie van de rest van de wereld bij haar weg te laten en 

juist een klassieke aanpak kiezen voor het geluid rondom haar. Geen abstracte 

atmosferen of effecten, maar juist realistische, warme, oprechte geluiden die 

haar karakter ondersteunen. 

Naast de transformatie die Mark doormaakt, krijgt ook Lisa een twist met haar 

persoonlijkheid. Om dit te kunnen vertellen in geluid zullen we ook op zoek 

gaan naar een manier om dit te overlappen met het sounddesign voor Mark’s 

transformatie. Uiteindelijk is de verandering van zelfhaat naar liefde en vice-

versa een belangrijk onderdeel binnen het sounddesign van de film. Als Mark 

en Lisa aan het eind van de film beide hun ontwikkeling hebben doorgemaakt is 

het de bedoeling dat er een spiegeling plaatsvindt het sounddesign: Lisa’s geluid 

heeft de klank van Mark zijn gevoel in het begin van de film, en Mark zijn geluid 

heeft het gevoel van Lisa’s verschijning in het begin van de film. 

Naast Mark en Lisa zijn er nog andere personages zoals bijvoorbeeld, Bernard, 

Douglas, Cyrill, Michael en niet te vergeten de hond Arti. Deze karakters 

hebben ieder hun eigen verhaal en ook dit zal worden vormgegeven binnen het 

sounddesign. Een van de belangrijkste onderdelen om dit te vertellen is door 

het gebruik van Foley. Foley zal in deze film een grote rol gaan spelen, omdat 

we op deze manier dicht bij de personages kunnen komen, en het camerawerk 

dit niet altijd zal doen. Hierbij kunnen we zonder het gebruik van dialoog toch 

een emotie of boodschap overbrengen naar de kijker. Bijvoorbeeld Douglas 

die fysiek onrustig wordt omdat hij geen heroïne meer heeft, of offscreen het 

geluid van Cyrilll die tekeer gaat tegen de dieren in het asiel, of Bernard die 

alleen minimalistisch kan bewegen omdat hij stervende is, of denk aan de poten 

van de hond Arti. Op basis van het aantal personages/locaties en afhankelijk 

van de kwaliteit van de geluidsopnames, zal er voor deze film veel foley moeten 

worden opgenomen. Naast Dialoog-, Effecten-, Atmosfeer- montage/mixage, 

zal Foley een groot deel van de audio-post productie in beslag nemen. 

‘PIJN’ is een film die zowel visueel als auditief veel mogelijkheden heeft. Het is 

de kunst om de kijker de film te laten zien en horen, zonder dat we daarbij de 

kijker teveel in een richting duwen. De kijker zal uiteindelijk zelf de conclusies 

moeten trekken en het geluid heeft hierbij een ondersteunende en onmisbare 

rol gespeeld. Met Guido als regisseur heb ik er 100% vertrouwen in dat dit gaat 

lukken. In het verleden heb ik vaker de audio-post productie voor zijn films 

verzorgd en dit was altijd erg leuk, productief en succesvol. Daarnaast heb ik 

ook veel met componist Tjeerd Nijhof samengewerkt en ons doel is altijd ‘het 

ontwerpen van de beste soundtrack voor de film’ geweest.

Casting
Graag wil ik beginnen met de karakteromschrijvingen van mijn personages:

Mark
Mark is het hoofdkarakter van de film. Hij is eind 20/begin 30. Hij is een man die 

geen emoties lijkt te hebben. We weten niet veel over hem, hoe hij is opgegroeid 

of hoe hij is gekomen waar hij nu is. We weten alleen wie zijn moeder en zijn 

opa zijn, maar ook die relaties vullen weinig in over wie Mark is. Alles wat we 

wél weten, leren we door zijn handelen en de manier waarop zijn leven nu is 

ingericht. Mark heeft een destructieve levensstijl en een intense zelfhaat. Hij 

vindt zichzelf niks waard. Dieren lijken hem dierbaarder dan mensen.

Lisa
Lisa is een jonge vrouw, ze is iets jonger dan Mark, midden 20. Ook van Lisa 

weten we weinig over haar achtergrond. We krijgen aan het einde een glimp 

van haar achtergrond, maar meer dan een glimp is het niet. We zien alleen haar 

gedrag in de film en hoe dat verandert. Lisa is in eerste instantie uitzonderlijk lief, 

engelachtig. Maar diep van binnen wíl ze helemaal niet het behulpzame schatje 

zijn dat de rest van de wereld ziet. Lisa is oprecht door Mark aangetrokken, al 

weet ze zelf ook niet precies waarom. Als ze Marks zelfdestructieve en bij vlagen 

gewelddadige gedrag ziet, zet dat een transitie bij haar in gang die ze niet onder 

controle heeft.

Bernard
Bernard is de opa van Mark. Bernard is een lieve, zorgzame man van rond de 

tachtig. Bernard is blind, het is onbekend of dat al zijn hele leven is, maar gezien 

de manier waarop Mark en hijzelf met zijn blindheid omgaan, doet vermoeden 

dat het al lang zo is.
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Bernard is stervende en heeft daar vrede mee. Bernard oordeelt niet. Vraagt 

niet. Mark en hij hebben een bijzondere en intuïtieve band die vrij is van 

verwachting en dus van teleurstelling.

Douglas
Douglas is een man die een paar jonger is dan Mark, zo midden 20. Zoals elk ander 

karakter is zijn achtergrond onbekend. Douglas is erg lief. Hij is heroïneverslaafd. 

Mark is de enige persoon die hem en zijn verslaving enigszins accepteert. 

Douglas voelt zich dan ook op zijn gemak bij Mark. Hij voelt ook een vage liefde 

voor Mark. Een liefde die meer voortkomt uit wanhoop dan iets anders, omdat 

Douglas ook wel weet dat hoe Mark hem behandeld onacceptabel is.

Cyrill
Cyrill (midden 50) is een van de eigenaren van het asiel. Hij is een nare, tanige 

man. Cyrill ziet Mark als een waardeloos persoon. Hij vindt Mark niks waard, 

tegelijkertijd is hij ook afhankelijk van Mark omdat Mark voor een achterlijk 

bedrag zijn werk doet. Cyrill ziet de dieren in zijn asiel als producten, objecten 

en behandelt ze ook zo.

Maria
Maria (begin 50) is de vrouw van Cyrill en deelt vrijwel alle eigenschappen van 

Cyrill. Ze is echter wel wat liever dan Cyrill; zo oogt ze althans.

Michelle
Michelle (begin 60) is de moeder van Mark. Mark en Michelle zijn uit elkaar 

gegroeid. Mark pleegt zijn bezoekjes puur omdat Bernard via hem af en toe 

contact met haar probeert te leggen. We weten niet hoe haar situatie is, wie de 

vader van Mark is bijvoorbeeld, of wat de opvoeding van Mark heeft ingehouden 

voor haar.

Ruben
Ruben (begin 60) is een vriendelijke man die veel om zijn bugelleerlingen 

geeft en dan vooral om Mark. Hij vindt het enorm zonde dat Mark niks met zijn 

onmiskenbare talent doet, maar weet hem niet te bereiken. 

Michael
Michael is de broer van Mark. Ze hebben een connectie, omdat ze simpelweg 

broers zijn, maar toch zijn ze ook heel verschillend. Michael is vastgelopen in 

zijn wereld, in een obsessie. Hij is geobsedeerd door iemand die glas in de 

douches van het zwembad verspreid. Er bestaat niets anders in zijn wereld. 

Voor Michael is het zwembad een soort burcht geworden, waar hij zich heeft 

verschanst tegen de boze buitenwereld. Die heeft voor hem gezicht gekregen in 

de vorm van iemand die dat glas in het zwembad gooit. In die tegenstand heeft 

Michael zich vastgebeten. Het is bijna zijn bestaansrecht geworden. Zozeer 

zelfs dat hij het wellicht zelf heeft voortgezet toen het ophield. In tegenstelling 

tot Mark die uiteindelijk moeizaam, maar nochtans beweegt en verandert, zit 

Michael muurvast.

Werkwijze en speelstijl
Voor PIJN werk ik samen met Susanne Groen van Groen Casting. Ik heb in het 

verleden meestal mijn eigen casting gedaan vanwege financiële redenen, dus 

voor mij is het een verademing om met Susanne te werken. Ik heb met Susanne 

gesproken over naar wat voor acteurs en actrices ik opzoek ben, wat ze moeten 

uitstralen.

Voor PIJN beoog ik een cast met een Oost-Europese uitstraling en een bepaalde 

uniformiteit in het uiterlijk van de acteurs. Hoewel PIJN grotendeels in Limburg 

gedraaid zal worden, waar de bevolking net als in de rest van Europa divers 

is, speelt de film zich af in een niet-bestaande wereld waaruit elke rijkheid 

weggesijpeld is. Ik geloof dat een gezonde, hoopvolle wereld een diverse is, een 

plek waarin elk mens zich thuis kan voelen. In PIJN is er echter weinig verschil 

in achtergrond, identiteit en afkomst; in de afgelopen decennia zijn de mensen 

er weg- in plaats van naartoe getrokken.  Deze keuze komt eerst en vooral 

voort uit het gevoel dat ik wil dat de wereld van PIJN oproept – en dat is iets 

heel persoonlijks. Het is een reflectie van mijn wereldbeeld in de tijd dat ik zelf 

worstelde met zelfhaat. In de film is de wereld zo negatief geworden dat er geen 

ruimte meer is voor mensen die anders zijn. Dit is iets wat ik zelf heb ervaren. 

Ik ben homoseksueel en ben gelukkig opgegroeid in een liberaal en liefdevol 

gezin. Maar daarbuiten ben ik tijdens mijn jeugd en adolescentie regelmatig 

in aanraking gekomen met mensen die erg denigrerend en soms aanvallend 

over homoseksualiteit spreken. Venray, waar ik opgroeide, was wat dat betreft 

een kleine, benauwde wereld, waarin vrijwel iedereen wit was en waar een 

afkeurende houding tegenover homoseksualiteit bestond. Zelf homofobe 

uitspraken vanuit leraren waren geen uitzondering.  Voor mij is het daarom juist 

heel belangrijk dat de wereld van PIJN zich grotendeels ontdaan heeft van alle 

typen ‘mensen die anders zijn’. Zij lijken niet te bestaan en in combinatie met 

mijn andere cinematografische keuzes zal dit het gevoel overbrengen dat ik zelf 

had als adolescent.

Mijn visie voor de cast staat op gespannen voet met het belang dat ik hecht aan 

inclusiviteit. Dat is ook waarom ik binnen de crew des te meer naar een grote 

diversiteit streef. Op het gebied van leeftijd en sekse zijn we binnen de groep 

heads of department heel goed op weg, echter vind ik het noodzakelijk om de 

komende tijd ook meer mensen met verschillende achtergronden in de crew op 

te gaan nemen. Dus ondanks dat ik het bewust niet in de film wereld zelf toepas, 

wil ik dat de film achter de schermen zeker recht doet aan de diversiteit in onze 

wereld en onze industrie.

Susanne heeft een flink aantal voorstellen gedaan voor Mark. Bijna elk voorstel 

viel vanwege bovenstaande redenen voor mij af. Behalve 1 persoon; Victor 
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IJdens. Victor had het allemaal. We hebben contact met Victor opgenomen en 

ik heb uitgebreid met hem gesproken. Victor bracht in ons gesprek prachtige 

ideeën ter sprake die voor mij duidelijkheid maakten dat hij Mark snapte. 

Ik heb echt het gevoel dat we samen het personage van Mark nog sterkere, 

verdere diepgang kunnen geven. Om samen zijn personage verrijken en Mark 

compleet te maken. Samen met Aziz heb ik ook een portretserie van Victor 

gemaakt om te kunnen voelen hoe hij Mark zou belichamen op beeld. En ook 

om onze visuele visie op de film nog duidelijker te maken. Deze foto’s heb je in 

de loop van de aanvraag voorbij zien komen. Mark is nog niet officieel gecast, 

want deze beslissing wil ik pas definitief nemen als we een fysieke casting samen 

met potentiële Lisa’s hebben gedaan. Dit zijn we nu met Susanne samen aan 

het inplannen voor aankomende maand. Echter het lijkt erop dat Victor Mark is. 

Samen met mijn andere acteurs en actrices wil ik de personages verder 

verdiepen. Bij mijn vorige korte film ‘Voor Het Slapen Gaan’ heb ik gemerkt 

hoe ontzettend fijn het is om met professionele acteurs te werken en dit te 

kunnen. Mijn beeld van Lisa, Mark en de andere rollen is zeer sterk, maar ik wil 

juist hierin de acteurs en actrices inhoudelijk betrekken. Om meer gedaante aan 

hun rollen te geven, om ze te verdiepen. Ik wil graag van tevoren een flink aantal 

repetities met de acteurs doen, zodat we van tevoren de hele film hebben 

uitgespeeld. Zodat we in de praktijk kunnen ervaren, hoe scènes werken of hoe 

ze niet werken. Ik geloof dat dit de karakters naar een nieuw niveau zal tillen. 

Ook omdat ik geloof dat hoe eigener een acteur of actrice een rol kan maken, 

des te krachtiger het wordt. 

Een van de dingen die ik wil verkennen met mijn acteurs, vooral met karakters 

Mark en Lisa, is de grilligheid in hun karakters. Hoe uit zich dat? Hoe uit zich dat 

niet? Maar ook hoe we dat uit gaan spelen, dat de mate van onverwachtheid een 

nieuwe dimensie krijgt. In het scenario heb ik karakters geschreven die in hun 

onvoorspelbaarheid, in hun onverklaarbaarheid hun eigen diepgang hebben. 

Tijdens de repetities met mijn acteurs zie ik dat proces wat ik met hen aanga 

dan ook als een pure verrijking om Mark en Lisa die extra slag van diepgang te 

geven. 

Als ik naar het script kijk heb ik het gevoel dat nog niet alle dialogen optimaal 

zijn. Vanuit een reading met de acteurs en repetities gaan we scherp kijken naar 

onze dialogen en deze bijschaven en verbeteren waar nodig. Ik heb gemerkt 

dat het fijn is om hier samen met je acteurs aan te werken, omdat je zo veel 

natuurlijkere en sterke dialogen krijgt, zo ook hier. 

Qua spel is Mark vaak emotieloos, neutraal. Hij wordt nog meer dan in het 

geval van de andere personages gekenmerkt door neutraliteit, door een zekere 

emotieloosheid. 

Tot slot
Het is nu ongeveer 2 jaar geleden dat ik samen met Mart ben begonnen aan 

PIJN. Als ik nu kijk naar het plan en het scenario heb ik maar een gevoel; dit 

is het. Samen met het team dat we hebben verzameld ga ik vol vertrouwen 

richting de daadwerkelijke realisatie van mijn eerste speelfilm. Al dat ergens ook 

wel enigszins surrealistisch aanvoelt. 

Hopelijk delen jullie mijn vertrouwen. Hoe dan ook, heel veel dank voor het 

lezen. 

Ik kijk ernaar uit!
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Beste commissie,

Het zal jullie waarschijnlijk niet verbazen, maar naar mijn mening is het project 

PIJN van Guido Coppis geknipt voor de Low Budget-route van het Filmfonds. 

Uiteraard ben ik niet onpartijdig, maar ook los daarvan huldig ik hetzelfde 

standpunt. Een jonge, eigenzinnige maker met een plan dat zich qua thematiek, 

ongemakkelijkheid en stilering echt onderscheidt van het gemiddelde 

repertoire. Een plan ook dat met allure kan mislukken, maar dat ook zomaar tot 

een spraakmakend debuut van een talentvol regisseur kan uitgroeien. Een plan 

kortom waar zowel het betrokken team als het Filmfonds zijn nek mee uitsteekt. 

Voor een regulier budget wellicht een riskante onderneming, maar in de context 

van Low Budget eigenlijk een ideaal project.  

Daar komt nog bij dat de inhoud me ook echt raakt. PIJN is wat mij betreft 

beduidend meer dan een portret van twee jonge mensen die genadeloos om 

zich heen slaan. Hoe meedogenloos het handelen van Mark en Lisa vaak ook is, 

hoe weinig greep we ook krijgen op hun motieven; de onderliggende pijn, de 

onmacht en het verdriet trillen in mijn ogen voortdurend onderhuids mee. In 

dat opzicht is het script de provocatie nadrukkelijk voorbij. Hier is geen sprake 

van shockeren om te shockeren, maar als ultieme uiting van gekweldheid. 

Natuurlijk hebben we het tijdens onze besprekingen vaak en veel gehad over 

het geweld in dit scenario. Hoever kan en mag je daarin gaan? Heel ver vinden 

we, zolang het maar geen oppervlakkige en gemakzuchtige optie is. Bovendien 

mocht het niet tot een simpele oorzaak te herleiden zijn. Hoezeer Kieslowski’s 

A SHORT FILM ABOUT KILLING ook een inspiratiebron was, in dat opzicht wilden 

we die film juist niet volgen. (De gewelddadigheid van de protagonist in die film 

wordt aan het slot grotendeels ‘verklaard’ als blijkt dat zijn zusje op jonge leeftijd 

is verdronken). Ofschoon er ook in PIJN redenen te vinden zijn die het gedrag 

van Mark en Lisa in zekere mate hebben gevoed, toch hebben we gewaakt voor 

een simpele optelling, voor een eenduidig causaal verband.    

Sterker: na een tussentijds overleg met Robil hebben we - mede op zijn aanraden 

- de grilligheid van Lisa nog iets aangezet. Met name in de scène waarin ze de 

automobilist belaagt. Dat ze haar agressie op hem richt, is nu nóg willekeuriger 

en daardoor beklemmender geworden. Lisa is hierdoor nog meer een ongeleid 

projectiel geworden dat werkelijk iedereen kan treffen; zoals verderop in het 

verhaal ook blijkt. 

Tegelijkertijd moest die hardheid ook tegengekleurd worden. We hebben 

ons best gedaan ook dat aspect nog iets meer gestalte te geven. Marks ‘Help 

me’ aan het eind moet met terugwerkende kracht zijn doen en laten van een 

emotionele lading voorzien, enigszins vergelijkbaar met de hartenkreet uit 

Bressons PICKPOCKET waarin de hoofdpersoon eindelijk toegeeft aan zijn liefde 

voor het meisje dat hem al die tijd bijstond. 

En wat zou het mooi zijn als dit project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden 

en wie weet een beetje in de buurt kan komen van Bressons meesterwerk. Ik 

sluit het niet uit.

Mart Dominicus
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De belangrijkste functies van de score zijn:

• De wereld waarin Mark leeft een stem geven

• De aanwezige zelfhaat laten voelen 

• Koude omgeving in Mark zijn belevingswereld creëren

• Ontwikkeling Mark voelbaar maken

De omgevingswereld waarin Mark leeft krijgt in de film een belangrijke rol. Haast 

als een personage. Het reflecteert Mark zijn gevoelens en brengt hem verder in 

zijn nare gedachten. De muziek gaat hierbij een grote rol spelen. Als een zwaar 

gordijn drukt de wereld op Mark. Dit moet door de hele film te voelen zijn en 

aanweziger worden in de ontwikkeling van de film. Het gevoel van constante, 

aanhoudende druk van buitenaf, die zijn zelfhaat voedt. De wereld buigt over 

hem heen. Dit vraagt om een unieke score die volledig één moet zijn met het 

beeld om zo tot de meest krachtige verhaalvertelling te komen.

De algemene sferen in de muziek zijn: naar, leeg, kil, verdwaald, bedrukt, sereen, 

spannend, snijdend. Het beginsel van de muziek gaat de architectuur zijn, 

het brutalisme. De inhoud van de stroming en de bijbehorende gevoelens en 

verhalen die daarachter liggen worden een belangrijke voedingsbodem voor de 

muziek. Zo creëren we een wereld met veel zeggingskracht. Ook het gevoelloze 

van het brutalisme in de architectuur gaan we terughoren in de muziek. Denk 

aan ruwe, grijze klanken. Vergelijkbaar met het beton. Ook haast hypnotische 

ritmes die niet zijn te stoppen. Dit creëert een drukkend gevoel op Mark. Daar 

tegenover komt een bepaalde vorm van sereniteit zoals we die in het hospice 

vinden. Dit heeft een zachter karakter en zal minimalistisch van aard zijn. Geen 

zwaar emotionele viool-muziek, daar is in de wereld van Mark geen ruimte voor. 

Tussen dit brutalisme en sereniteit gaat de muziek zich ontwikkelen en mee in 

Mark zijn reis. 

Al met al wordt het een zware, drukkende, ruwe score die als lood op Mark 

zijn schouders ligt. De score krijgt een unieke klank die geïnspireerd wordt op 

het brutalisme en de kille belevingswereld van Mark. De kleuring van de bugel 

tegen het licht van de drukkende score gaat een ontzettende impact hebben 

en geeft de score en daarmee de film een welkom contrast en een volwaardig 

kleurenpallet.

Orkestrale ambient
De omgevingswereld van Mark wil ik gaan vormgeven door te werken met 

vormloze, grotendeels pulse-loze en harmonisch intense muziek die traag 

beweegt. Deze noem ik orkestrale ambient. Door het ontbreken van een vaste 

pulse ontstaat er een soort doelloosheid. Met de harmonische dichtheid 

(zowel horizontaal als verticaal) van deze muziek wil ik de ontwikkeling in de film 

deels gaan vormgeven. Een lage dichtheid kan zorgen voor een onwijs gevoel 

van eenzaamheid, zoals Mark die voelt. Een hogere dichtheid zorgt voor meer 

invulling. Een praktische uitwerking zou kunnen zijn om de zwaarte van de 

drukkende buitenwereld hiermee over de film steeds intenser te maken. Dit kan 

heel subtiel, waardoor je onderbewust een onwijze bedruktheid kan bereiken.

De keuze om hier te werken met als basis een orkestrale klank heeft enerzijds te 

maken met het feit dat dit een menselijkheid meegeeft aan de belevingswereld 

van Mark waardoor deze nog meer zeggingskracht krijgt als personage en 

anderzijds bezit deze klankvorm over de mogelijkheid om onwijs te schuren 

zonder het geheel te verliezen. Deze orkestrale klank zal zonder meer 

gecombineerd worden met elektronische klanken (bijvoorbeeld synths), om te 

komen tot een effectvolle score. Ook kunnen goed gemengde synths in een 

orkestrale context een vervreemdend effect hebben. Dit is zeker iets waarmee 

de muziek nog verder onder de huid van de kijker kan kruipen. Goed om te 

vermelden is dat het doel is om te werken met een kleine groep instrumenten, 

om de intimiteit van de klank te waarborgen. Geen Disney orkestrale klank 

dus, maar een rauwe, “dicht op de huid”- orkestrale klank. Belangrijkste 

instrumentatie: Strijkers, lage houtblazers, synths. 

De score zal voor een deel zonder voelbare pulse zijn. Deze zal langzaam, 

zonder aanwijsbare omschakeling vervormen naar een pulse. Afhankelijk van het 

uiteindelijke tempo van het beeld zal de hoeveelheid pulse worden bepaald. 

Hoe dan ook is het een belangrijk punt dat de muziek niet in 1 klap een pulse 

bevat, maar dit een langzaam proces is zoals golven ontstaan. Zoals het proces 

van Mark en Lisa ook een traag bewegende ontwikkeling volgt. Steeds dieper de 

narigheid in...

Voorgrond elementen
Hoeveel voorgrond elementen er in komen zullen we uit moeten proberen in 

de post. De aard van de voorgrond elementen zal niet traditioneel een melodie 

over begeleiding zijn, maar meer organisch ontstaan uit de orkestrale ambient. 

Op die manier ontstaat er een bijzondere samensmelting van het verhaal. Als 

het ware komt er even één element een stap naar voren doen. Om Mark “toe 

te spreken” als hij bijvoorbeeld loopt over de modderige uitzichtloze wegen. 

De klank hiervan zal iets afsteken tegen de rest, maar zich er absoluut mee 

blijven mengen. Het idee is om vervreemdende combinaties te maken qua 

instrumentatie hiervan. Denk aan een cello met synth en bugel die samen tot 

een nieuwe klank komen. Dat maakt het ongrijpbaar en zo kan het totaal één 

worden met de omgeving.

Ik verwacht geen uitgesponnen, lyrische melodieën. Eerder fracties van 

thematisch materiaal dat ingezet wordt om de verhaallijnen met elkaar te 

verbinden en repetitieve patronen die zorgen voor een haast hypnotische en 

dwingende sfeer.

CONCEPT PLAN MUZIEK

De muziek algemeen
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CONCEPT PLAN MUZIEK

Kleurloos, maar contrastrijk. 
De manier waarop de afwezigheid van kleur in beeld wordt gebracht, zo zou 

ik ook met texturen van de muziek willen werken. Naast natuurlijk de muzikale 

inhoud kan de textuur van de muziek veel betekenen voor de emotionele 

werking. Juist omdat de muziek niet mag invullen hoe de kijker zich moet 

voelen, kan met gebruik van textuur verschillen een subtiel maar goed werkbaar 

en uniek contrast worden gecreëerd. Bijvoorbeeld in appartement Mark een 

ruwe en rauwe textuur, terwijl in het hospice een rondere, softere textuur. 

Hierdoor kan de muziek veel contrast aanbrengen zonder emotie te pushen, en 

kruipt het op nieuwe wijze onder de huid. De textuur kan worden doorgevoerd 

in zowel de orkestrale ambient als de voorgrond elementen. Zeker ook een optie 

is om een groot contrast in textuur te maken tussen de orkestrale ambient en 

de voorgrond elementen. Mits goed geplaatst kan dit een heel sterk verhalend 

effect hebben. Of en hoe we dit gaan toepassen zullen we ontdekken in de post.

Spanning en ontspanning
Het basisprincipe voor de muziek gaat zijn dat deze nagenoeg nergens geheel 

ontspant of geruststelt. We gaan werken in gradaties van spanning en narigheid. 

Bijvoorbeeld op het moment dat Lisa Mark een positieve kant van zichzelf laat 

ontdekken zal de spanning en narigheid wat losgelaten worden. Onder andere 

door het verzachten van de textuur en de harmonische invulling wat minder 

dissonant te maken. Maar tot een positieve feel komt het niet. Het wordt 

een minder nare feel, die in context haast positief kan gaan voelen. Om deze 

constante spanning te bewerkstelligen zullen componeer-technisch vooral 

modern klassieke technieken gebruikt worden. 

Inhoudelijk muzikale vormgeving
Het principe om de spanning vast te houden wordt in verschillende lagen 

uitgevoerd. Op harmonisch niveau wordt er gewerkt met een merendeel aan 

dissonanten. Ook hier binnen worden nuances aangelegd. De ene dissonant is 

de andere niet. Een groot septiem heeft bijvoorbeeld een veel opener gevoel 

dan een kleine secunde, hoewel allebei dissonanten. Daarnaast is het tempo 

natuurlijk een belangrijke speler. De muziek zal voor het grootste deel traag in 

tempo zijn, of zelfs helemaal geen voelbaar tempo bevatten. 

De textuur is de volgende hoofdrolspeler in de muziek. Hoe deze textuur tot 

stand zal komen zullen we gaan zien bij de eerste demo’s, maar er spelen enkele 

prominente ideeën. De bugel gaat hoe dan ook een belangrijke rol innemen 

omdat deze een rol heeft binnen het verhaal. Deze gaat dus diëgetisch klinken. 

De bugel is ook uitermate geschikt om in de orkestrale ambient te gebruiken, als 

niet-melodisch instrument. De klank van een bugel heeft van zichzelf iets ronds, 

iets warms. Dit wil ik tegenkleuren met strijkers. In het bijzonder cello. Een 

cello heeft in klassieke zin prachtige zangerige en emotionele mogelijkheden. 

Maar met een andere speelwijze en opnametechniek zit er in een cello een 

onwijze veelvoud aan rauwe, ruwe en zogenaamde zanderige klanken. Deze 

twee elementen vormen de basis, daartussen en daarbuiten zal het kleurenpalet 

(of liever gezegd: texturenpalet) aangevuld worden. Denk bijvoorbeeld aan 

elektronische mogelijkheden, maar ook sterk bewerkte non-orthodoxe 

instrumenten. Ik herinner me de klank van een koekblik, gestreken met een 

strijkstok van een viool. Dit bracht een klank met enorme zeggingskracht door 

de interne vibraties. Door het integreren van dit soort klanken en dit te mengen 

met klassieker instrumentarium, ontstaat een interessante score die leeft en 

kan versmelten met het verhaal en beeld.

Een belangrijke ontwikkeling waar de muziek in mee moet is de invloed van Lisa 

op Mark. Daarbij ook de liefde voor Arti die hij in zichzelf ontdekt. Hij verzacht 

iets door de liefde die hij krijgt en geeft, maar dat slaat op sommige plekken 

door in een soort wanhoop. Dat gaan we zeker terughoren in de belangrijke 

cues. In welke mate de muziek zal verzachten zullen we onderzoeken in de post. 

Met dit plan zijn daarvoor de nodige onderdelen aanwezig.

Stilte
Stilte is absoluut een aspect van grote waarde vanuit muzikaal oogpunt. Als 

componist heb ik de ongewone eigenschap dat ik vaak ook de optie voorstel 

om een scène zonder muziek te laten. De balans over de gehele film is een 

groot aandachtspunt. Zeker in een rauwe, ruwe film als PIJN. Er kan weinig zo 

intens zijn als een goed geplaatste stilte. Daar gaan we in de post zeker oog 

voor hebben. Daarbij is het niet de bedoeling om de hele film vol te leggen met 

muziek. Dat zou de verhaalvertelling waarschijnlijk zelfs minder sterk maken. Elke 

cue moet duidelijk verweven zijn met het beeld en daarmee onmisbaar zijn. De 

extra informatie die muziek kan geven moet in deze film zeer zeker ook vaak 

ontbreken. Op die manier is de meest rauwe vertelling mogelijk en zal ook het 

effect van de plaatsen waar wél muziek geplaatst wordt erg versterken. Daarbij 

krijgt het sound design op deze manier extra ruimte om zich te verweven in de 

verhaalvertelling.

Plaatsing 
Zoals gezegd moet voor elk stuk van de score een goede reden zijn. Daarbij 

wil ik dat de score als 1 doorlopend stuk voelt. Dat betekent dat plotselinge 

veranderingen schaars zullen zijn, maar er veel kleine (soms wellicht niet direct 

voelbaar, maar wel essentieel voor het geheel) ontwikkelingen plaatsvinden. 

Ook de plaatsing zal hoogstwaarschijnlijk vloeiend zijn. Geen harde cuts in de 

muziek, maar subtiel invoegen vóór het moment dat er een belangrijk moment 

plaatsvindt. Daarbij moet de muziek niet teveel anticiperend geplaatst worden, 

maar meegaan met de beeldtaal in een observerende rol. Kort gezegd: we gaan 

niet teveel horen wat er aan zit te komen, maar wel voelen wat er nu gebeurt en 

wat er is geweest. De belangrijkste plaatsing van de muziek zal zijn in de scenes 

waarin Mark de buitenwereld voelt. Hier “praat” de wereld tegen hem. Het zijn 

de momenten dat Mark loopt van huis naar het asiel, naar het hospice enz. Hier 

ontstaat een bijzonder spel tussen hetgeen dat Mark uitstraalt, hetgeen dat de 

wereld aan Mark uitstraalt en de gebeurtenis die vooraf is gegaan. 
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De plaats van de score zal voor het grootste deel op afstand zijn, net als camera. 

De uitzonderingen daarop komen daardoor extra binnen.

Diëgetische muziek 
De diëgetische rol van de bugel zal muzikaal gezien heel puur zijn zonder teveel 

poespas. Het karakter van Mark leent zich voor een eenduidige aanpak zonder 

teveel tierelantijntjes. Ik zie voor me dat er 1 melodie komt, die over de film 

langzaam vorm krijgt tijdens de bugel lessen. Zelfs op dit hoogtepunt zal het een 

sobere melodie zijn, die in context toch veel emotie zal bevatten. Het gevoel 

van deze muziek is pure hoop. De bugel komt door de hele film als een teken van 

hoop voor. Een symbool voor een beter leven. Op het moment dat hij daar deels 

gehoor aan geeft door te gaan spelen, horen we dat ook: puurheid, schoonheid, 

hoop. Tegen het licht van de drukkende score die de film kleurt, gaat een enkele 

toon op een bugel een bijzonder gaaf effect hebben. De pure schoonheid van 

de aard van dit instrument is precies de verlichting die het contrast in de film 

compleet gaat maken. 

In het verhaal zit ook het element van pianospel in het hospice. Dit wordt een 

rustige, intieme maar sfeervolle compositie voor piano. Deze krijgt gaandeweg 

in de film steeds meer vorm. Een belangrijk aspect hierbij is dat het simpel is, 

en met 1 hand gespeeld kan worden en past bij een oudere man die al veel 

meegemaakt heeft in zijn leven. Het is een liedje wat de man nog kent van 

vroeger en langzaam weer aan het herinneren is. Hij leeft daarbij van binnen 

op. Als referentie hebben we gekozen voor Gymnopédie No. 1 van Erik Satie. 

Deze track heeft, ondanks dat het een erg bekend nummer is, precies de 

eigenschappen die we zoeken. Het heeft rust, eenvoud en toch vertelt het 

ontzettend veel. 

Sound design
De muziek zal soms op de scheidingslijn met sound design liggen. Dit zorgt 

ervoor dat beeld, geluid en muziek tot een geheel smelten. Er zal ook intensief 

contact zijn tussen de twee departementen. Dat is in vorige samenwerkingen 

tussen sound designer Mattijn en mij als componist heel prettig gebleken.

Beeld
De uitzichtloosheid in de omgevingswereld van Mark die we gaan zien in beeld 

zullen we op veel plekken ook horen. Alsof de muziek niet een duidelijk einddoel 

heeft waar het naar opweg is. Daarnaast zal het onwerkelijke perspectief dat het 

beeld gaat vormen iets zijn waar de muziek zich naadloos langs en doorheen 

beweegt. Een ander punt waar de muziek en het beeld samenkomen is de 

scenes waarin de wereld op Mark “drukt”. Het gebruik van een ultra groothoek 

zullen we als het ware ook terughoren in de muziek met “uitgerekte uiteinden”. 

Dit ga ik creëren door de laagte verder omlaag te drukken, de hoogte verder 

omhoog en daartussen niets. Zoals Tchaikovsky deed. Dit geeft een enorm 

gevoel van weidsheid. Dat gaat heel goed gaat werken met de groothoek in 

de cameravoering. De momenten waar de camera heel intiem wordt, zal in 

de muziek het tegenovergestelde van de weidsheid plaatsvinden, áls er op die 

momenten muziek komt. Zo wordt het verschil tussen groots en intiem dat ook 

in de camera terug te zien is, extra versterkt. 

Referentie muziek

Referentie track “orkestrale ambient”: 

A New Hairdo For Beverly Jean - Jason Hill 

Referentie track “bugel”: 

Le Single Blue - Vangelis

Referentie track “piano”: 

Gymnopédie No. 1 - Erik Satie

Referentie track “pulse”: 

Pharmacies - Bobby Krylic

Referentie track “pulse”: 

Distance - Atticus Ross

Referentie track “Lisa”: 

The Confession - Danny Bensi

Referentie track “orkestraal”: 

Silk Drape - Jason Hill

Referentie track “Pulse”: 

The Beginning - Saunder Jurriaans
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https://www.youtube.com/watch?v=S56bktiSmMg
https://www.youtube.com/watch?v=f2Bp-xkMc20
https://open.spotify.com/track/5NGtFXVpXSvwunEIGeviY3?si=3gvwCa8MRHq5sfmdyjLwPw 
https://open.spotify.com/track/3z3dtP0RMbB9U5kul8qwe6?si=M6VsVwpuQR-sGfiKghao0Q
https://open.spotify.com/track/2raAiembng8BQI8Rd8KdNy?si=XYAfaRVAR4uryZkiVpACng
https://open.spotify.com/track/4kgyVzgnwXjI7RgYQrEapn?si=VzfXSygQQOCYnSFp1z97UA
https://open.spotify.com/track/65qNytABWvHDl95wmlsnQd?si=zp_B6_vmTWyQr01snDX-Hw
https://open.spotify.com/track/6ym3nCCGMj1CLlDMeKqL0w?si=CURBXfWIThyRl3kH086AWw
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VIEWINGSMATERIAAL

Voor Het Slapen Gaan
Link: https://vimeo.com/360510965

Wachtwoord: vhsg

Promise
Link: https://vimeo.com/270948405

Wachtwoord: rust
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Robert van der Hoop studeerde in 1983 af van de Reinwardt Academie 

(Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) waar hij Museologie en 

Tentoonstellingsvormgeving studeerde. 

Sinds 1994 is hij werkzaam als Production Designer bij een groot aantal projecten. 

Hij werkte onder andere mee aan de bioscoopfilm De Boskampi’s (Arne Toonen, 

2015), een kinder periode film die zich geheel afspeelt in de jaren ’60. Robert 

heeft een erg breed oeuvre, zo werkte hij recentelijk mee aan Buladó (Eché 

Janga, 2020) wat de openingsfilm op het Nederlands Film Festival in 2020 was, 

Tom Adelaar (Gonzalo Fernandez, 2018), Jungle en de korte film Nothing to 

Declare (beiden van Hetty de Kruijff, 2017 / 2018). Hij begon zijn filmcarrière 

bij de speelfilm Laagland (Yolanda Entius, 1995) en een aantal afleveringen van 

Baantjer (Pollo de Pimpentel, Will Koopman, Alain De Levita, e.a., 1998-1999). In 

de periode daaropvolgend zette hij zijn carrière voort met onder andere Qui 

Vive (Frans Weisz, 2002), Deining (Nicole van Kilsdonk, 2004), en de korte film 

Raak (Hanro Smitsman, 2006) die een Gouden Beer won op de Berlinale 2007. 

Hij werkte daarnaast aan diverse jeugdfilms, waaronder films van Steven de Jong 

(de Schippers van de Kameleon, 2003 / Kameleon 2, 2005 / Scheepsjongens 

van Bontekoe, 2007) en Tessa Schram (Pijnstillers, 2014 / Kappen!, 2016). Bij 

een aantal films bekleedde Robert zijn functie in samenwerking met Ruben 

Schwartz. In 2021 komen de speelfilms de Indringer (Jan Verdijk, 2021), Femi 

(Dwight Fagbamilla, 2021), de Droevige Kampioen (Sander Burger, 2021) en El 

Houb (Shariff Nasr, 2021) uit, waar Robert het production design voor deed. 

Naast zijn werk in film is Robert binnenhuisarchitect en ruimtelijk vormgever 

en werkt hij mee aan diverse theatervoorstellingen als toetsenist/accordeonist/

componist/arrangeur en als decorontwerper. 

ROBERT VAN DER HOOP  — PRODUCTION DESIGN

Biografie Robert

Afgelopen maand heeft Guido Coppis mij gevraagd om als production 
designer mee te denken met de ontwikkeling van zijn project met als 
werktitel ‘PIJN’.

Na het lezen van het script, de regievisie en een eerste gesprek met Guido 
hierover op 4 februari, hebben we verder onderzoek gedaan naar films met 
een vergelijkbaar thema of met een stijl die ons aansprak. Daarna ben ik 
met Guido en Aziz (beoogd DOP, waarmee ik werkte aan films als Jungle, 
Nothing to declare, Femi) een dag naar Zuid-Limburg geweest om potentiële 
locaties en sferen te verkennen.

Wat mij aanspreekt is dat ‘PIJN’ een verhaal is met meerdere lagen, te 
filmen in een rauwe, on-Nederlandse sfeer, verteld door een auto-didactische 
filmmaker met een absoluut eigen stijl. Waarbij de kijker gelukkig niet 
meteen antwoord krijgt op de vragen die gesteld worden (of die hij al 
kijkende zelf stelt).

Door de stijl van draaien van Aziz (gestileerd, met af en toe rake accenten in 
stilleven-achtige composities) en de sfeer, de kleuren, de vormgeving van de 
‘arena’ van Mark en Lisa, denk ik dat wij goed het verhaal van Guido kunnen 
helpen vertellen. 

Ik denk daarbij aan het toepassen van locaties die soms heel vervreemdend  
werken. Onverwachte en niet vanzelfsprekende plekken.

De film zal een contrastrijke koper-achtige kleur hebben die de contrasten 
in de karakters en hun omgeving (koud, rauw, hard versus warm, fijntjes en 
zacht) versterken. Mijn taak is het om die contrasten vorm te kunnen geven 
in de afzonderlijke en gemeenschappelijke ‘werelden’ van de personages.

We zijn ons zeer bewust van de beperkingen van het budget. Voor mij is 
het van belang om goed te zien waar het echt om gaat: om met weinig 
middelen visuele keuzes te maken, zoals de keuze om de ‘werelden’ zo 
functioneel mogelijk te laten zijn, wars van onnodige gezellige of esthetische 
toevoegingen en details.

Ik popel om de volgende stap te helpen zetten, om vorm en inhoud ongenadig 
op elkaar te laten aansluiten, zodat we in de (na-) zomer deze film al kunnen 
maken! 

Met vriendelijke groet,

Robert van der Hoop

LETTER OF INTENT  ‘PIJN’
Amsterdam,  6 maart 2021
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Aziz Al-Dilaimi NSC, is een in Amsterdam gevestigde cinematograaf geboren in 

Tripoli, Libië. Zijn voorliefde voor beeldende kunst en verhalen resulteerde in 

een studie aan de Nederlandse Film Academie richting Cinematografie.  

In 2015 studeerde Aziz af met ‘Nachtoord’, winnaar van meerdere belangrijke 

Nederlandse filmprijzen waaronder o.a. NFF Wildcard. Met zijn eindexamen-

commercial ‘The Bright life of Oleg’ ontving Aziz de Golden Gate Commercial 

Award op het Keep an Eye festival. 

In 2017 verfilmde Aziz de met twee Gouden Kalveren genomineerde televisiefilm 

‘Jungle’. Met hetzelfde team draaide hij de ‘short’ ‘Nothing to Declare’ (2018) 

die verkozen werd tot de Nederlandse inzending voor de 91e Academy Awards. 

Voor ‘Sexorcism’ ontving Aziz in 2020 de ADCN vakprijs voor beste 

Cinematografie, tevens voltooide hij zijn eerste speelfilm ‘Femi’. 

Naast fictie films en documentaires verfilmd Aziz regelmatig commercials en 

brandend content voor o.a. Karl Lagerfeld, Adidas, Asics, Reebok, Vodafone, 

Amnesty, Tommy Hilfiger, Buddha to Buddha, Mazda, The SM store, Bijenkorf, 

Cineville, Marie Jo, Simyo, Hunkemöller etc.

AZIZ AL-DILAIMI – DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY

Biografie Aziz

Sinds The Rogues mij voorstelde aan Guido voor het project PIJN, hebben 
we regelmatig en prettig contact waarin we samen onderzoeken hoe we de 
wereld van PIJN gaan verbeelden. 

Wat ik bijzonder vind aan de samenwerking met Guido is dat hij een hele 
eigentijdse en unieke blik heeft. De manier van verbeelden die we voor 
ogen hebben is bijzonder en leent zich er goed voor om tot de kern van de 
vertelling te komen. Daarnaast vind ik het thema zelfhaat erg interessant en 
relevant: het is iets wat ik nog niet veel heb gezien. 

Ik heb het gevoel dat samen met de andere betrokken heads of department, 
alle kennis in huis is om de visuele stijl die we voor ogen hebben neer te 
zetten.

Tot nu toe heb ik het proces met Guido als prettig ervaren. We werken op een 
stapsgewijze manier met veel gesprekken, waarin we elkaar goed vertrouwen 
en elkaar de ruimte geven. 

We zijn momenteel nog op zoek naar de manier waarop we het beeld willen 
interpreteren over de gehele linie. 
Zo gaan we nog goed bekijken en testen wat kleurtoon doet op beeld en 
wat textuur doet. Ook houden we rekening met de locatiekeuzes en de 
daar bijhorende controle die we hebben over het licht, passende bij het 
lowbudget karakter van PIJN.  De ‘koper look’ moet samenkomen vanuit 
alle departementen. 
Kijkende naar de samenwerking tot nu toe, weet ik dat we daar goed uit 
zullen komen. 

Ik heb er erg veel zin in om verder te gaan met dit interessante project!

LETTER OF INTENT  ‘PIJN’
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In 2017 behaalde Mattijn Willems zijn diploma ‘Bachelor Art & Music Technology 

- Sound Design for Media’ op de Hogeschool voor Kunsten Utrecht. 

Na het afstuderen is hij gestart met zijn bedrijf Studio Willems. Met dit 

bedrijf verzorgt hij de gehele audio post productie voor (korte) films, tv-

series, documentaires en animaties. Hierbij werkt hij zowel zelfstandig als in 

samenwerking met andere studio’s en sounddesingers. 

Met Studio Willems is Mattijn verantwoordelijk geweest voor het sounddesign bij 

verschillende succesvolle korte films als: Sandwitch (2018), Stille Storm (2018), 

Promise (2019), Before Bedtime (2019). Daarnast werkt hij als sound-effects 

editor regelmatig samen met Studio Vermaas, Sound Adventure, Klink Audio en 

Ronnie van der Veer Sound Design. In de afgelopen jaren heeft Mattijn al bij 

tientallen speelfilms en tv-series (o.a. Netflix & Videoland) zijn bijdrage geleverd 

aan het sounddesign. Enkele genomineerde en winnende titels waar hij aan 

meewerkte als sound-effects editor zijn: Hollands Hoop (2020), Mocro Maffia 

(2021), L’été et tout le reste (2018, Gouden Kalf beste korte film), The Miracle of 

the Sargasso Sea (2019), Kapsalon Romy (2020, 4 gouden kalveren), Ares (2020, 

NL Netflix Original Series), Marionette (2020, nominatie Gouden Kalf Beste 

Geluid), Bumperkleef (2020, Gouden Kalf Beste Geluid), Dragevokteren (2020). 

Momenteel is Mattijn werkzaam als sound-effects editor voor Benelux (2021, 

September Film), Alles op Tafel (2021, Millstreet Films), the Spectacular (2021, 

Pupkin), Dirty Lines (2021, Netflix). 

MATTIJN WILLEMS  — SOUND DESIGN

Biografie MattijnAl sinds een aantal jaar werk ik samen met Guido Coppis. De films die 
hij maakt hebben een unieke stijl en ik ben altijd erg dankbaar dat ik een 
onderdeel mag zijn van deze producties. De bijzondere thema’s in Guido’s 
films bieden ruimte voor het experimenteren met het sounddesign. Bij 
de film ‘Pijn’ liggen ook hier veel mogelijkheden om iets bijzonders te 
creëren, zowel visueel als in geluid. Een van de belangrijkste redenen om 
mee te werken aan dit project is, omdat er naast het beeld ook veel wordt 
nagedacht over de vertelling in geluid. Guido en ik gaan voor een nieuw 
project vaak in een vroeg stadium al met elkaar in gesprek. Hierdoor kunnen 
we verschillende manieren van aanpak en ontwerpen met elkaar bespreken. 
Deze fijne werkwijze is voor mij heel waardevol en dit zorgt ervoor dat we 
met de neuzen dezelfde kant op staan. Daarnaast krijg ik als sounddesigner 
altijd veel vrijheid wat een belangrijke drijfveer is voor mij om creatief en 
experimenteel aan de slag te kunnen gaan. 

Het verhaal van ‘Pijn’ kent vele gezichten, thema’s en transformaties van 
pijn en geluk. De verschillende contrasten zijn voor mij als sounddesigner 
heel interessant om mee te experimenteren in geluid. Deze elementen zorgen 
er ook voor dat ik word geprikkeld om ‘out of the box’ te denken als het gaat 
om het sounddesign voor de film. 

De kwaliteit van Guido’s films en de fijne samenwerking met hem en het 
team hebben er altijd voor gezorgd dat we er, desondanks eventuele financiële 

knelpunten, altijd iets heel moois van maakten. Dit is ook de reden dat ik 
voor dit specifieke project een uitzondering wil maken. Ik ben uiteraard op 
de hoogte dat dit een ‘low budget’ film zal gaan worden, maar ‘Pijn’ is een 
uniek en intrigerend verhaal wat verteld moet worden en ik ben dankbaar 
dat ik hier in geluid mijn bijdrage aan mag leveren. Daarnaast wordt dit ook 
mijn eerste zelfstandige (lange) speelfilm, waarbij ik de audio post productie 
zal verzorgen met mijn bedrijf Studio Willems. Dit maakt het voor mij heel 
bijzonder om aan mee te werken en daarom ook extra waardevol. Overigens 
is dit voor mij ook de eerste keer dat ik ga samenwerken met ‘The Rogues’. 
Hierbij moet ik zeggen dat de communicatie heel goed en soepel verloopt 
en daarbij ben ik blij met de transparantie over de budgetten. Voor mij is het 
belangrijkste dat we een super mooie film gaan maken en dat ik daarnaast 
ook nog iets overhoud om van te kunnen leven. Ik heb er vertrouwen in dat 
we er met zijn allen wel uit zullen gaan komen.

Het plan is om voor ‘Pijn’ samenwerkingen aan te gaan met collega Studio’s 
en sounddesigners. We zijn op dit moment in gesprek met Posta Amsterdam 
en de mogelijkheden die zij kunnen bieden, bijvoorbeeld op het gebied van 
foley en zaal voor de eindmixage. Wat betreft de planning zal de start van 
de audio post productie waarschijnlijk rond Januari 2022 plaatsvinden. Over 
het algemeen is het begin van het nieuwe jaar altijd een rustige periode voor 
mij qua overige projecten. Deze periode zal dus geen probleem vormen met 
eventuele andere producties. 
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Na een jaar Audiovisuele Media aan de HKU is Tobias Cornelissen in 2018 

afgestudeerd aan de Nederlandse Filmacademie, richting montage, met de films 

At Midnight Plays a Dance-Tune (regie: Roy Seerden), Dante vs. Mohammed Ali 

(regie: Marc Wagenaar) en Sisters (regie: Daphne Lucker). Tijdens Nederlands 

Film Festival in 2018 ontving hij voor de montage van deze films de Fentener van 

Vlissingen Fonds Award voor ‘Beste Crewlid’ (van een studentenfilm).

Vrij snel na Tobias’ afstuderen kreeg hij een werkplek in de Broedplaats 

van Volkshotel, hier monteerde hij voornamelijk korte films, zowel fictie als 

documentaire. Voorbeelden zijn, de NTR Kort! Mooie Alexander van Marc 

Wagenaar, de Teledoc Campus: Dichterbij van Caroline Keman, Marlon Brando 

van Vincent Tilanus en To Unveil A Star van Juul Hondius. Sinds augustus 2020 

werkt Tobias vanuit zijn studio aan de Prinsengracht op een gedeelde verdieping 

(genaamd Derde Verdieping) met collega-editors Annelies van Woerden 

en Katarina Türler. Op deze plek monteerde hij onder andere Onze Straat: 

Neontetra van Emiel Sandtke en op dit moment monteert hij de Filmfonds Short 

She Used To Sing Here van Sven Bresser.

TOBIAS CORNELISSEN  — MONTAGE

Biografie TobiasHet meest geïnspireerd raak ik als een film een bepaalde eigenzinnigheid, 
een verfrissend perspectief of iets anders verrassends in zich heeft. Dat vind 
ik zeker terug in PIJN en ook een soortgelijke interesse hierin bij Guido.
 
Mark is een mysterieus hoofdkarakter wiens acties niet direct te verklaren 
zijn, maar die je wel benieuwd maken en uitnodigen om zelf naar een 
verklaring op zoek te gaan. Gedurende de film begin je die acties te plaatsen 
en zo kom je toch in een soort emotionele logica van de film terecht. Hoewel 
die voor iedereen anders kan zijn. Ik vind dit een interessant en verrassend 
uitgangspunt. Het feit dat Mark zich niet als slachtoffer (van zijn situatie) 
lijkt te zien, maakt hem intrigerend. Ook de sprekende, realistisch doch 
absurde wereld waarin dit zich afspeelt prikkelt me. Ik denk dat je genoeg 
aangereikt zal krijgen om geïnteresseerd te raken, maar dat de film je ook 
de tijd zal geven om je eigen verhaal ervan te maken. Dat lijkt mij ook de 
uitdaging tijdens de montage en het lijkt me heel leuk om samen met Guido 
hierin het juiste ritme te vinden. Ik hou zelf erg van dit soort films en ik denk 

dat Guido en ik een gedeelde interesse in onvoorspelbaarheid hebben. Daar 
kun je natuurlijk ook te ver in gaan. We hebben hier al een leuk gesprek 
over gevoerd en ik denk dat we hier samen een goede balans in kunnen gaan 
vinden. Ik vind het ook leuk dat Guido een heel andere weg heeft bewandeld 
dan ik, en daarom kunnen we elkaar denk ik goed aanvullen.

Het zou voor mij een grote kans zijn om mijn eerste speelfilm te mogen 
monteren en dan ook nog met een plan dat me enorm aanspreekt. Daarom 
is het voor mij waardevol genoeg om dit te doen ondanks het lage budget. 
Het lijkt me een heel leuk team om dit samen aan te gaan. De voorlopige 
planning zou voor mij passen.

Ik geniet enorm van het werken aan een verscheidenheid aan projecten en 
makers. Ik hoop dat ik hier nog lang mee door kan gaan en dit is een stap 
om door te groeien en mijn ambitie om lange speelfilms en documentaires te 
monteren waar te maken.
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Na een paar jaar Biologische Psychologie gestudeerd te hebben aan de 

Universiteit Maastricht vond Sammy Wisniewskie (1990) haar echte passie, 

namelijk film. Ze ging International Media and Entertainment Management 

studeren in Breda en liep stage bij Disney op de Local Production afdeling, waar 

ze meegewerkt heeft aan de Nederlandse serie Just Like Me! en het tweede 

seizoen van Jonge Garde. Naast Nederland hebben deze series ook in andere 

landen op Disney Channel gedraaid.  Ook hielp ze mee met het maken van 

promo’s  voor meerdere Disney kanalen. 

Na het halen van haar diploma in 2017 heeft ze meegewerkt aan meerdere korte 

films en heeft  ze haar eigen productie-bedrijf  “Samski Productions” opgericht 

van waaruit ze sindsdien als productieleider en uitvoerend producent werkt. 

Ook heeft ze ervaring opgedaan bij tv waar ze begon met een klein baantje 

bij Talpa voor de reality show Utopia. Ze heeft hier laten zien hoe hard ze kon 

werken en is snel omhoog geklommen naar de functie Bokredacteur, waarbij ze 

leiding gaf aan de regiekamer, verhaallijnen opspoorde, zorgde dat deze mooi 

gedraaid werden en voormontages maakte voor de aflevering. Ook hier kon ze 

zich niet inhouden en hielp ze vaak mee met het productie team. Na het einde 

van de show is ze begonnen bij het tv kanaal OUTtv waar ze begon als metadata 

editor. 

Ook hier heeft ze zich in een korte tijd bewezen en is ze tegenwoordig planner/

scheduler van het Duitse kanaal, helpt ze mee aan het maken van een nieuwe 

VOD app en behandeld ze alle deal memo’s en royalty reports van productie 

bedrijven waar ze mee werken.

SAMMY WISNIEWSKI  — PRODUCTIE LEIDER

Biografie Sammy

Na 2 jaar biologische psychologie gestudeerd te hebben vond ik mijn 
echte passie tijdens mijn studie International Media and Entertainment 
Management in Breda. Als een echte filmliefhebber dook ik in het film 
maken en heb alle rollen in dit proces uitgeprobeerd. Productie was waar 
ik echt goed in was en wat ik het leukst vond om te doen, als control freak 
heb ik graag de touwtjes in handen en als productie kan dit. Na meegewerkt 
te hebben aan meerdere korte films heb ik in 2017 mijn eigen productie-
bedrijf “Samski Productions” opgericht en ben ik mij gaan focussen op 
voornamelijk uitvoerend producent en productieleider zijn. 

Ik heb aan een aantal films van Guido meegewerkt en heb tot nu toe bij al zijn 
scripts en films een traantje gelaten. Guido weet als de beste zijn publiek te 
raken en aan het denken te zetten, zo ook weer met “Pijn”. Toen Guido mij 
vroeg om mee te werken twijfelde ik geen moment, ik wist zeker dat hij weer 
een pareltje had geschreven en met hem samenwerken is altijd een feestje.

Guido is een sterke regisseur die goed weet wat hij wil en altijd rust op 
zijn sets houdt.  Ik werk altijd graag met hem samen doordat hij duidelijk 
aangeeft wat hij wil, maar ook begrijpt dat er beperkingen zijn. Hij denkt zelf 
ook mee met andere departementen en zorgt voor een teamgevoel op de set.
Tot nu toe heb ik altijd met low budgets gewerkt en weet goed hoe ik deze 
budgetten moet beheren en waar de knelpunten zitten. Ik ben zelf een 
Limburgse en heb veel connecties in de Limburgse filmwereld en weet hier 

altijd wel goede deals te sluiten. Filmen in Limburg kan nog wel eens lastig 
zijn als je niet uit de provincie komt, dus ik als ras-Limburger ben een goede 
toevoeging voor dit team en kan de meest koppige Limburgers overtuigen 
om mee te werken. De charme van het draaien in Limburg, naast de mooie en 
unieke locaties, is dat de mensen hier nog niet zo gewend zijn aan film crews 
en dus zelf vaak enthousiast reageren en met je meedenken. Dit verschil 
merkte ik vooral toen ik afgelopen winter in Amsterdam aan het draaien was 
voor een serie. De mensen daar zijn de film crews een beetje beu en zijn 
minder bereid om je te helpen en mee te denken.

Tot nu toe heb ik veel korte films, een aantal documentaires en een pilot voor 
een serie voor de NPO gedraaid als uitvoerend producent en productieleider. 
Nu ben ik klaar voor de volgende uitdaging: een speelfilm! Dit zal even 
wennen en zoeken zijn, maar samen met The Rogues gaat dit helemaal 
lukken; ik leer snel en hou van uitdagingen.Ik ben de afgelopen maanden 
druk bezig geweest om locaties te scouten voor de film en heb al een hele lijst 
mooie locaties kunnen vinden. Guido, Aziz, Rianne, Robert en ik hebben al 
een zeer vruchtbare en inspirerende dag gehad, waarbij we langs zijn geweest 
bij een aantal locatie opties. We merkten tijdens deze dag meteen dat er een 
goede klik was en dat we goed met elkaar ideeën konden uitwisselen en op 
één lijn zaten samen. 

Ik kan niet wachten om met dit super team deze mooie film te maken!
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Yvonne Duut is 15 jaar werkzaam als freelance visagiste. De opdrachtgevers zijn 

zeer divers, hetgeen alleen maar een enorme meerwaarde is.

Haar opdrachtgevers bestaat uit o.a. L1 (regionale omroep, terugkerend 

project Tour de L1mbourg) Mocus Heerlen, (o.a. korte film Kindermenu) Strictua 

Heerlen, Zuiderlicht Maastricht, Brightlands, Universiteit Maastricht, T36 

Maastricht, André Rieu Productions, MECC Studio en vele talkshows en webinars 

opgenomen voor bedrijven.

Daarnaast runt ze sinds 3 jaar een hoger segment damesboutique in de 

Rechtstraat in Maastricht.

YVONNE DUUT – VISAGIE

Biografie Yvonne

Begin maart ben ik benaderd door Rianne met de vraag of ik de visagie 
wil verzorgen voor een speelfilm van de veelbelovende, getalenteerde, jonge 
regisseur Guido Coppis.

Mijn interesse is gewekt, mede door de openheid van zaken, de energie en 
enthousiasme waarmee Rianne het project heeft gepresenteerd en de directe 
lijnen.

Iedere schakel in een proces, zeker van deze omvang is belangrijk. Als je 
als team elkaar kunt aanvullen en verder durft mee te denken en kijken dan 
alleen je eigen vakgebied, kun je alleen maar een ijzersterke film afleveren. 
Het zoom gesprek wat volgde met Guido bevestigd en versterkt alleen maar 
het gevoel wat ik al had. Guido vertelde open, bevlogen, eerlijk over hoe zijn 
script tot stand was gekomen, welke persoonlijke ervaringen hem hadden 
geholpen.

Ook wat betreft de verwachtingen van de visagie zitten we op een lijn.
Prettige bijkomstigheid is dat het project grotendeels gedraaid wordt in de 
regio waar ik woon, in Limburg. 

Ondanks dat ik heel goed op de hoogte ben van het ‘low-budget’ voor deze 
film, ben ik vanaf het begin meteen geënthousiasmeerd en vind ik het juist 
een uitdaging om dit project aan te gaan met een fijne groep mensen.
Het zal voor mij een eerste grote speelfilm worden, daar ligt voor mij ook 
de uitdaging. Ik ben er ook van overtuigd dat door mijn jarenlange ervaring 
en de zeer diverse opdrachten, ik een mooie aanvulling voor de rest van het 
team kan zijn.
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Tjeerd Nijhof, geboren 1995, is in 2017 afgestudeerd als filmcomponist aan de 

Hogeschool van de Kunsten in Utrecht. Tijdens deze studie liep hij stage in Los 

Angeles bij Ian Honeyman.  

Sindsdien is hij actief als componist voor film- en concert-muziek. Zijn muziek 

kenmerkt zich door creatief gebruik van soms non-muzikale klanken. Daarbij 

zoekt hij continu naar de klank van het al dan niet zichtbare verhaal. Door de 

werkervaring die hij in bijvoorbeeld Frankrijk, Amerika en Zuid-Korea opdeed, 

beschikt hij over een breed kleurenpalet.

Met zijn orkestrale achtergrond is hij ook regelmatig betrokken als orkestrator/

arrangeur bij verschillende films. Bijvoorbeeld De Bankier van het Verzet, My 

Best Friend Anne Frank en Vliegende Hollanders. 

TJEERD NIJHOF  — COMPONIST

Biografie Tjeerd

Pijn is een bijzonder project om verschillende redenen. Voor mij persoonlijk 
alleen al omdat het de eerste officiële lange speelfilm is waar ik de muziek 
voor zou mogen dragen. Ik heb veel korte films mogen doen en ook Guido’s 
Stille Storm (die 50 min lang is). Daarnaast ben ik als orkestrator en assistent 
regelmatig betrokken bij speelfilms, maar de eerste lange speelfilm als 
componist moet nog komen. Daarom zou dit voor mij het goede en ook 
bijzondere moment zijn om de eerste lange speelfilm achter mijn naam te 
mogen zetten. Daarnaast is de samenwerking met regisseur Guido Coppis 
een belangrijk punt dat dit project voor mij bijzonder maakt. Ik ken Guido 
nu ruim 5 jaar en heb sindsdien al zijn korte films mogen doen. De stijl die 
Guido zo uniek maakt sprak mij in het begin al ontzettend aan en dat is 
bij iedere samenwerking sterker geworden. Ik heb het gevoel dat Guido’s 

beeldtaal en aanpak van het vertellen van een verhaal naadloos aansluiten 
bij mijn taal in muziek. Daarnaast liggen onze persoonlijkheden in elkaars 
verlengde waardoor de communicatie en het ontwerpproces erg prettig 
verloopt, zo is gebleken in de voorgaande samenwerkingen. Ook de insteek 
om echt alles uit het project te halen dat erin zit herken ik heel sterk. 

Het is een natuurlijk een low budget productie, maar al het bovenstaande 
maakt dat ik heel graag bij uitzondering met een kleiner budget wil werken. 
Daarbij heb ik alle vertrouwen dat we met het kleinere budget een hele 
veelzeggende film kunnen gaan maken.
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CV — GUIDO COPPIS

Personalia
Naam     Coppis, Guido Petrus Haico

Roepnaam    Guido

Voorletters    G.P.H. 

Adres     Van Huevenstraat 47, 6824 ML ARNHEM

E-mail adres    guido@guidocoppis.com

Mobiel     +31 615478682

Website     guidocoppis.com 

Nationaliteit    Nederlandse 

Geboortedatum    20 augustus 1998

Geboorteplaats    Venray, Limburg

Geslacht     Man

Rijbewijs    Rijbewijs B 

Opleiding
Rijn-IJssel Arnhem | AV Specialist 

Metameer Stevensbeek | VMBO-T Diploma

Werk
2014-heden  Freelance Regisseur & Scenario - Guido Coppis Films

2019- heden  Mede-eigenaar Zorgverkenners I Media & Innovatie

2016   Talent United Film & TV

2017   Revolver Amsterdam

2011-2014  Omroep Venray

Prijzen
• Limburg Film Festival 2021 I Winnaar ‘Beste Korte Film’ voor ‘Voor Het 

Slapen Gaan’. 

• Euregion Film Festival 2018 l Winnaar ‘Best Euregion Film’ voor STILLE 

STORM.

• Limburg Film Festival 2018  l Winnaar ‘Best Young Filmmaker’ voor ‘STILLE 

STORM’.

• Euregion Film Festival 2017 | Winnaar ‘Special Jury Award’ voor ‘IJZER IN 

MIJN ADEREN’. 

• Euregion Film Festival 2017 | Nominatie ‘Best Euregion Film’ voor ‘IJZER IN 

MIJN ADEREN’.

• Birmingham Film Festival 2016 | Nominatie ‘Best Young Director’ voor 

‘IJZER IN MIJN ADEREN’.

• Kunstbende Nederland | 1e plaats Kunstbende Limburg op het onderdeel 

Film en tevens vertegenwoordiger van Limburg in de landelijke finale voor 

‘CROWN’.

• Euroregional Youth Film Festival | Prijs ‘Beste Film van Film Student’

• Kunstbende Limburg 2017 | Winnaar tweede plek film voor ‘LAAT

Ervaring
Regie –en scenariowerk 

PIJN (in ontwikkeling, speelfilm, 2021)

Voor Het Slapen Gaan (korte film, 10 minuten, 2020)

Belofte (korte fictie film, 18 minuten, 2018)

Stille Storm (middellange fictiefilm, 50 minuten, 2018)

Sluipmoordenaar (commercial, 2017)

After Killing (muziekvideo, 2017)

Laat (korte fictiefilm, 2016)

Biografie
Toen Guido 16 was, won hij het EJFF voor beste studenten film, en Kunstbende 

Limburg voor zijn film “Crown”. Zijn daaropvolgende film “IJzer In Mijn Aderen” 

won de Special Jury Prize op het Euregion Film Festival, werd daar ook 

genomineerd voor beste film en werd ook genomineerd voor “Best Young 

Director” op het Birmingham Film Festival. 

Nu is Guido 22 jaar, en heeft hij onderhand al 16 korte films op zijn naam staan. 

Jury’s prezen zijn eigen stijl, ondanks dat hij zo jong is. Meest recentelijk won 

Guido de prijs voor ‘Beste korte film’ op het Limburg Film Festival voor zijn korte 

film ‘Voor Het Slapen Gaan ‘.
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CV — THE ROGUES

Sinds 2015 produceren THE ROGUES, geleid door 
producenten Guusje van Deuren en Rianne Poodt, 
films, muziektheater en podcasts. De naam THE 
ROGUES is geïnspireerd door het bekende verhaal 
van Robin Hood en verwijst naar onze missie: het in 
steeds wisselende maar nauwe samenwerking met 
sterke makers, projecten realiseren die de lamp 
anders richten op de wereld om ons heen. 

THE ROGUES opereren als groep, willen de makers zichtbaar maken en 

gezamenlijk belangrijke, verborgen verhalen over het voetlicht brengen. The 

Rogues produceerden eerder de korte fictiefilms Nachtschade (Shady El-Hamus, 

de Nederlandse inzending voor de Oscars, in competitie in Clermont-Ferrand), 

De Verrukkelijke (Eva M.C. Zanen), Tienminutengesprek (Jamille van Wijngaarden) 

en Kraaiennest (Flynn von Kleist). Ook maakten zij de korte documentaires 

Snackbar Alex (Gijs Besseling), Omdat ik Yfendo heet (Flynn von Kleist) en 

Alexander (Rozemyn Afman). Naast film produceren The Rogues muziektheater, 

zoals de opera 3 Cars (Luke Deane, Lunatree) en muziektheaterstuk Over de 

Beiaardier die in een Klok veranderde (Jorrit Tamminga, Erik Bosgraaf, Katinka 

Polderman). De eerste speelfilm De Libi (Shady El-Hamus) kwam in 2019 uit in 

61 bioscopen doorheen heel Nederland en won twee gouden kalveren (beste 

scenario en beste mannelijke bijrol). Het hoorspel Luchten (Anne Ligthart en 

Henk Burger) werd in juni 2019 uitgezonden door de AVROTROS. In postproductie 

is de speelfilm I don’t wanna dance van Jeroen Scholten van Aschat en Flynn 

von Kleist. In ontwikkeling is onder andere een nieuwe speelfilm van Shady El-

Hamus en Jeroen Scholten van Aschat, de  documentaire Háblame como el río 

van Sjoerd Oostrik en de eerse speelfilm van Guido Coppis. 

The Rogues zijn tevens Zakelijk Leider bij de culturele stichting Hallo Muziek; 

duurzame muziekeducatie in het basisonderwijs. Op een speelse en doeltreffende 

wijze leert Hallo Muziek kinderen muzikale vaardigheden aan waardoor 

leerlingen zich elk op eigen manier durven te uiten. Hallo Muziek is in januari 

2020 uitgebreid naar een paraplu stichting Hallo Wereld, waarmee in januari 

2020 gestart is met een omvangrijke pilot in de wijk Poelenburg/Peldersveld in 

Zaanstad met vernieuwend onderwijs aan 1000 basisschoolkinderen op basis 

van kunst en cultuur. Middels zogenaamde ateliers komen kinderen in aanraking 

met het vertellen van eigen verhalen, design, technologie en andere culturele 

vakken. 

GUUSJE VAN DEUREN 

Guusje van Deuren studeerde Media en Cultuur en Muziekwetenschap aan de 

Universiteit van Amsterdam. In juni 2011 studeerde ze af aan de Filmacademie 

met de fictie film Geen weg terug en de documentaire Kluizenaar. Geen weg 

terug won de ‘CIVIS Media Price for integration and cultural diversity’ en 

de Nassenstein Award voor beste afstudeerfilm. Guusje zelf won de NVS 

Producenten Award. Vanaf september 2011 werkte zij als junior producer bij 

Lemming Film. Na een kort project als uitvoerend producent op de dansfilm 

Eegon, voegde Guusje zich eind 2012 bij Waterland Film. Hier was zij als junior 

producer verbonden aan speelfilms als Onder het Hart en Het leven volgens 

Nino, als producer aan de NTR KORT! LEEG en als co-producer aan onder 

andere White Sun, The Third Side of the River en Dos Disparos. Ze ondersteunde 

freelance producenten als New Amsterdam, Halal en Talpa Fictie bij het schrijven 

van aanvragen en andere financierings/ontwikkelingswerkzaamheden. Naast 

haar werk in film was Guusje van 2012 tot 2016 inhouse producer en coach van 

de Master ‘Creative Performance Lab’ aan het Conservatorium van Amsterdam. 

Ze gaf les aan de Filmacademie en de Amsterdam Film School. Guusje studeert 

rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. 

RIANNE POODT 

In 2009 behaalde Rianne Poodt de Bachelor Health Sciences aan de VU in 

Amsterdam. In 2013 studeerde Rianne af aan de Filmacademie met Vloeibaar 

Staal. Vloeibaar Staal is genomineerd voor vele internationale prijzen en won 

onder andere de Grand Prize op het Asiana International Short Film Festival. 

Reeds tijdens haar studie werkte Rianne bij Family Affair Films in verschillende 

functies op het productievlak. Na haar afstuderen continueerde zij deze 

samenwerking en was zij tussen 2013 en 2016 onder andere als junior producer 

en line producer verbonden aan het bedrijf. Vanwege haar wens als ondernemer 

aan de slag te gaan binnen de filmindustrie, begon Rianne naast haar werk aan 

de Master Business Administration, Entrepreneurship and Innovation aan de 

UvA, die zij in juni 2015 afrondde. Voor het Nederlands Film Festival 2016 en 

2017 werkte zij als producer voor de Holland Film Meeting en van 2018 tot 1 

januari 2021 als hoofd van de afdeling Professionals & Talent & Educatie van het 

Nederlands Filmfestival. 
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