De Nieuwe Stad broedt op een film
over solidariteit.
Ook benieuwd naar het resultaat?

SAMENLEVINGSOPBOUW WEST-VLAANDEREN EN KLEINVERHAAL
SLAAN DE HANDEN IN MEKAAR VOOR DE PRODUCTIE
VAN EEN KORTFILM OVER SOLIDARITEIT:

kleinVerhaal is een participatieve kunstpraktijk die tegen de achtergrond van havenstad Oostende
een inspirerende ontmoetings- en creatieplek organiseert waar mensen vanuit alle geledingen van de
maatschappij, inclusief de meest kwetsbaren, in de kunsten duiken.
kleinVerhaal gaat in zee met professionele, geëngageerde kunstenaars uit film, dans en muziek voor
open ateliers waarin een bonte mix van mensen met diverse achtergronden, culturen en leeftijden
hun verbeelding vorm geven.
Vanuit het hart van de samenleving en via de weg van de kunsten vertaalt, ondervraagt en
documenteert kleinVerhaal de complexiteit van de huidige maatschappij in weerbarstige creaties en
prikkelende acties.
www.kleinverhaal.be
contact voor de film:
Michiel De Baets: michiel@kleinverhaal.be – 0487 92 68 09
Karen Dick: karen@kleinverhaal.be – 0473 38 02 07

Samenlevingsopbouw organiseert maatschappelijk kwetsbare groepen.
Samen met hen pakken we problemen aan die te maken hebben met grondrechten of met de
leefbaarheid in hun buurt, stad, dorp of streek.
Sociale uitsluiting en achterstelling maken dat nog teveel mensen niet aan hun grondrechten
toekomen. Hun stem wordt niet gehoord, hun belangen te weinig verdedigd. Daarom gaat
Samenlevingsopbouw met deze mensen, met partners en beleid, dagelijks aan de slag om dit te
veranderen. De focus ligt op de verbetering van de kwaliteit van het leven en het samenleven.
We werken graag samen met wie onze ambitie deelt om dit onrecht de wereld uit te helpen. Werken
aan solidariteit zit in het DNA van Samenlevingsopbouw. Solidariteit is voor ons de sleutel om
maatschappelijk kwetsbare groepen toegang tot grondrechten te bieden. Met de film willen we dan
ook het maatschappelijk debat over solidariteit stofferen.
Samenlevingsopbouw is reeds meer dan 10 jaar actief in de wijk De Nieuwe Stad in Oostende.
www.samenlevingsopbouwwvl.be
contact voor de film:
Tineke Decroos : tineke.decroos@samenlevingsopbouw.be – 0474 91 96 36
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SOLIDARITEIT: NOG VAN DEZE TIJD? OF BROODNODIG?
De opvatting is steeds hardnekkiger dat solidariteit niet meer van deze tijd is. Ieder-voor-zich maakt
opgang. Hoe vaak horen we bv. niet dat wie echt werk wil ook werk zal vinden?
Solidariteit staat inderdaad op de tocht. Ook bij kwetsbare groepen die het geloof in de kracht van
solidariteit dreigen te verliezen omdat ze in het dagelijkse overlevingsstrijd onderling in concurrentie
komen te staan voor een betaalbare woning met enige kwaliteit of voor werk. Dat is ook zo in De
Nieuwe Stad, een sociale hoogbouwwijk aan de rand van Oostende. Heel wat bewoners hebben het
niet breed, het is er vaak knokken om te overleven.
De film gaat aan de slag met de uniciteit en de authenticiteit van de wijk De Nieuwe Stad en de
mensen die er wonen en vertelt een fictief verhaal te vertellen dat gebaseerd is op echte situaties en
figuren uit de wijk. De film wil deze ‘solidariteit pur sang’ zichtbaar maken, niet met een
hoogdravend betoog, maar wel in kleine herkenbare dagdagelijkse situaties. De kortfilm wil het
noodzakelijk debat over het belang van solidariteit voeden. De film wil kijkers uitdagen om stil te
staan bij de betekenis van solidariteit.
Doorgaans wordt het debat over solidariteit gevoerd tussen experts en belangenorganisaties, over de
hoofden van wie het meest baat heeft bij solidariteit. De film geeft stem aan wie in het
maatschappelijk debat weinig wordt gehoord.
Solidariteit is broodnodig. Daarvan zijn de makers van de film grondig overtuigd en ze willen met de
film uitdagen tot debat.
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MAKING OF: UIT HET LEVEN GEGREPEN
De filmmakers werken als ‘begeleider’ en ‘katalysator’. Ze ondersteunen de wijkbewoners artistiek,
schaven constant bij aan hun vaardigheden. Daarnaast behouden ze het overzicht en verzamelen alle
ingrediënten voor een volwaardig eindresultaat. Samen met de begeleiders zoeken we naar een
geschikte rol waarbij ieders talent kan worden uitgespeeld. De artistieke eindverantwoordelijkheid
ligt bij de begeleidende kunstenaars, maar die kan er enkel zijn dankzij de medeverantwoordelijkheid
van de deelnemers.
Zo’n 80 wijkbewoners stapten tot nu in het proces. Het is een doorsnede van de bevolking in de wijk.
We werken dus echt van onderuit in verschillende stappen die toelaten om de film na de zomer 2017
in première te laten gaan:
Research en contactopbouw (augustus-september ’16): regisseur en senariste bouwen contacten op
met de wijk en met bewoners – Tineke Decroos die de wijk kent als haar broekzak, zorgt voor een
goeie introductie: mensen en hun verhalen leren kennen.
Ateliers met bewoners (oktober-november ’16): buurtbewoners kunnen daarop intekenen – na een
open oproep en gerichte contacten. Ze maken er improvisatie-oefeningen, bekijken filmfragmenten,
leren omgaan met camera, maken kennis met acteren en filmmaken. Verhalen over solidariteit
worden zo ook verder bovengespit. Methodiek ‘inspringtheater’ van Augusto Boal.
Er lopen 3 parallelle groepen op verschillende tijdstippen van de week (ouderen, mix, jongeren).
Kinderen zijn apart bereikt via een volle dag met caravan in de wijk.
Deze fase is afgerond met een etentje (9 december).
Vanaf dan wordt ook al gecommuniceerd wie zal acteren en figureren in de film. Maar, we laten
niemand vallen. Iedereen die dit wil krijgt een deeltaak in het filmmaken: locaties, costuums,
catering, enz.
Uitschrijven scenario (december-januari): scenario ligt er tegen eind januari.
Repetities (februari-maart)
Draaidagen (5): april
Montage en postproductie: mei-juni

Een leegstaande Bakkerij in de buurt is ondertussen omgebouwd tot headquarters voor de
filmproductie. Begeleiders, regisseur en scenarist hebben de bakkerij als thuisbasis. Ze zijn er
regelmatig aanwezig, wijkbewoners kunnen er binnenlopen.
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DE FILMMAKERS
De film haalt de mosterd in de wijk en bij de wijkbewoners, maar heeft een universeel karakter. Twee
professionals zetten er mee hun schouders achter:
Regie en scenario: Nicolas Daenens
Noemt zich met zijn werk vooral een ‘goeie observator’. Zijn kortfilm ‘Het kortste Eind’ wint in juni
2005 de publieksprijs op Kort Geknipt en wordt geselecteerd voor de NPS New Arrivals op het
Filmfestival in Rotterdam. Dankzij de steun van het VAF kan hij in 2007 zijn kortfilm “A Day in a Life”
realiseren. De film met o.a. Johan Heldenbergh en Sam Louwyck in de hoofdrollen, wordt op meer
dan 50 nationale en internationale filmfestivals geselecteerd en sleept een tiental prijzen in de
wacht. Ook zijn volgende kortfilm “27”, met Titus De Voogdt in de hoofdrol, kan hij met steun van
het VAF realiseren en wordt op een tiental festivals geselecteerd.

Hij maakt ook de Making Of van ‘Neveneffecten’ voor Woestijnvis en daarna de Making Of van ‘Exdrummer’ van Koen Mortier. Daarnaast werkt Nicolas ook regelmatig als regieassistent,
figuratieregisseur en/of casting director voor verschillende tv-reeksen en langspeelfilms zoals Quiz
Me Quick, Bevergem, Tot Altijd, The Broken Circle Breakdown, Offline, Marina, Everybody Happy,
Cargo, …

Met Klein Verhaal vzw realiseert hij in 2014 zijn eerste sociaalartistieke project “The True Tempest”,
onder de vorm van een middellange film ‘Kingsh!t’, gemaakt over een periode van zes maanden met
een twintigtal jongeren tussen 14 en 21 jaar van diverse origines.

FILMOGRAFIE
2003
2005
2005
2006
2006
2007
2010
2014

Eeuwige jeugd, documentaire over Boudewijn De Groot achter de schermen
Het Kortste Eind (kortfilm), scenario & regie (eigen beheer)
Making Of “Neveneffecten”, camera & interpretatie (Woestijnvis)
Billy (kortfilm), scenario & regie (eigen beheer)
Making Of “Ex-Drummer”, camera & interpretatie (CCCP)
A Day in a Life (kortfilm), scenario & regie (Conception)
27 (kortfilm), scenario & regie (Savage Film)
Kingsh!t (middellange film), scenario & regie (Klein Verhaal)

In bijlage ook een overzicht van prijzen op en selecties voor kortfilmfestivals in de ganse wereld.
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Scenario: An De Gruyter
Won in 2015 met haar inzending "Magique mécanique" de scenariowedstrijd voor de VisserNeerlandiaprijs. Meer over wat deze jonge scenariste in haar mars heeft via haar curriculum in
bijlage. Ze haalde vorig jaar een eerste plaats in de voorronde van Gent voor de schrijfwedstrijd
Write Now! met het verhaal ‘Mama houdt van je’.
Beiden kijken met belangstelling naar het werk van de Britse filmer Ken Loach. Die filmt al 50 jaar
vanuit een grote bekommernis voor de gewone mens. Zijn film ‘I Daniel Blake’ won vorig jaar de
Gouden Palm op het filmfestival in Cannes. Interview met Loach hierna.

oNDERSTEUNERS
Samenlevingsopbouw en kleinVerhaal investeren ook tijd van medewerkers in de productie van de
kortfilm. Ze staan mee in voor de organisatie van de aanpak van onderuit, voor contacten met
wijkbewoners. Voor Samenlevingsopbouw is dit Tineke Decroos, voor kleinVerhaal zijn dit Karen Dick
en Michiel De Baets.
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AN DE GRUYTER
Persoonlijke gegevens
Adres
Geboortedatum
Rijksregisternummer
GSM-nummer
E-mailadres

Stuiverstraat 74
8400 Oostende
17 mei 1993
93.05.17-162.55
0499/19.09.30
degruyter.an@gmail.com

Educatie
2011-2015
ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL RITSC
Master of arts in de Audiovisuele Kunsten
afstudeerrichting Schrijven

Prijzen
Mei 2016
WRITE NOW!
Eerste plaats in de voorronde van Gent met het
verhaal ‘Mama houdt van je’.
September 2015
VISSER-NEERLANDIAPRIJS VOOR SCENARIO
Eerste plaats met het langspeelfilmscenario
'Magique Mécanique'.
Mei 2015
BABYLONS INTERUNIVERSITAIRE LITERAIRE
PRIJS
Derde plaats in de categorie proza met het
kortverhaalverhaal ‘Oz’.

Publicaties
Mei 2015
OZ
Kortverhaal gepubliceerd door DW B.

Ervaring
Schrijven en scenario
Februari 2016
LIEFDE TUSSEN DE LIJNEN
Voorlezen van een eigen verhaal getiteld ‘Mama
houdt van je’ op het literair evenement Liefde
tussen de lijnen.
Juli 2015
INTERNAUTEN
Scenario’s schrijven voor online filmpjes binnen een
project dat kinderen leert werken met het internet
voor mediaraven vzw.
April 2015
#BARST
Redactiewerk en uitwerken van een
programmavoorstel over vijf jongeren die een
onderzoek doen naar stigmata.

Freelance video ervaring
Najaar 2015, 2014 en 2013
HOETCHATCHA
Teasers maken van de kindertheatervoorstellingen
‘De troon’, ‘Mannen met baarden’ en ‘Het grote
minicircus’ in samenwerking met theatermaker
Kristof Gouwy.
Augustus 2014 en Augustus 2015
FILMPROJECT SOCIAAL HUIS OOSTENDE
Maken van meerdere promotie- en informatiefilms
i.v.m. de werking van het Sociaal Huis.

Vrijwilligerswerk
Februari 2016
MEDEWERKING CINEMAXIMILIAAN
Organiseren van cinema-avonden voor
vluchtelingen.

Maart 2015
FRIGOBOXSPROOKJE
Kortverhaal gepubliceerd op Drijfhout.
Meer info: https://www.linkedin.com/in/andegruyter

AWARDS “A DAY IN A LIFE”
* Prix de la Critique - Festival du Court Métrage de Bruxelles (27 apr – 6 mei 2008)
* Golden Bear & Audience Award – Festival der Nationen, Oostenrijk (15 – 21 juni 2008)
* Best International Short Film - Independent Producers International Film Festival,
Roemenië (14 – 20 juli 2008)
* Best Foreign Short Film Award – Moondance Filmfestival, USA (28 aug – 1 sept 2008)
* Audience Award – Chicago International Children's Film Festival (23 okt – 2 nov 2008)
* Best Short Award - Strasbourg International Film Festival (12 – 21 sep 2008)
* Audience Choice Award – NYC Shorts, New York, V.S. (19 - 20 sep 2008)
* Prix du Meilleur Scénario - Festival International du Film Indépendant – Bruxelles,
België (4 – 9 nov 2008)
* Eervolle juryvermelding - Short Cuts Köln – Keulen, Duitsland (7 – 13 dec 2008)
* Prijs voor Beste Scenario, Beste Regie en Beste Kortfilm – Ciné Public – Gent, België
(13-14 maart 2009)
* Prix du Meilleur Film – G.E.N.R.E. Festival de Paris – Parijs, Frankrijk (6 – 7 dec 2010)
FESTIVALSELECTIES “A DAY IN A LIFE”
2007
Internationaal Filmfestival Vlaanderen – Gent, België (11 - 20 okt 2007)
Internationaal Kortfilmfestival Leuven – Leuven, België (1 - 10 dec 2007)
2008
Ciné Privé, Filmfestival aan Huis – Gent, België (14 – 29 feb 2008)
Bermuda International Film Festival – Hamilton, Bermuda (16 – 24 maart 2008)
B-est International Short and Medium Length Film Festival – Boekarest, Roemenië (31
maart – 6 apr 2008)
Arenbergschouwburg – Antwerpen, België (13 april 2008)
Festival du Court Métrage de Bruxelles – Brussel, België (27 apr – 6 mei 2008)
Naoussa Film Festival – Naoussa, Griekenland (8 – 11 mei 2008)
Cannes Film Festival Shortfilmcorner – Cannes, Frankrijk (16 – 27 mei 2008)
Amsterdam Shorts Film Festival – Amsterdam, Nederland (28 mei – 1 juni 2008)
Huesca International Short Film Festival – Huesca, Spanje (5 – 14 juni 2008)
Jackson Hole Film Festival – Jackson Hole, Verenigde Staten (7 – 11 juni 2008)
Shanghai International Film Festival – Shanghai, China (14- 22 juni 2008)
Festival Der Nationen - Ebensee, Oostenrijk (15 – 21 juni 2008)
Shoot me Film Festival – Den Haag, Nederland (16 – 22 juni 2008)
Avignon Film Festival – Avignon, Frankrijk (25 – 29 juni 2008)
Stolac Film Festival, Bosnië (4 – 8 juli 2008)
Independent Producers International Film Festival, Roemenië (14 – 20 juli 2008)
Rhode Island International Film Festival – Verenigde Staten (5 – 10 aug 2008)
MediaBridge Youth Film Festival – Chicago, VS (9 - 10 aug 2008)
Ciné Fiesta - Puerto Rico (17-24 aug 2008)
LA Shortsfest – Hollywood, Verenigde Staten (15 – 21 aug 2008)
Odense Film Festival – Odense, Denemarken (19 - 24 aug 2008)
Palm Springs International Shortfest – Palm Springs, USA (21 – 27 aug 2008)
Moondance International Film Festival – Colorado, USA (28 aug – 1 sep 2008)
Circuito OFF Venice International Film Festival – Venetië, Italië (30 aug – 5 sept 2008)
International Filmfest Oldenburg – Oldenburg, Duitsland (10 – 14 sep 2008)
Strasbourg International Film Festival - Strasbourg, Frankrijk (12 – 21 sep 2008)
NYC Shorts, Short Film Festival – New York, Verenigde Staten (19 - 20 sep 2008)
Nederlands Filmfestival – Utrecht, Nederland (24 sep – 3 okt 2008)
Festival International du Film Francophone de Namur, België (26 sept - 3 okt 2008)
Edmonton International Film Festival - Edmonton, Canada (26 sep – 4 okt 2008)
Raindance Film Festival – Londen, UK (1 – 12 okt 2008)

Filmfest Eberswalde – Duitsland (4 - 11 okt 2008)
New Orleans Film Festival – New Orleans, USA (9 – 16 okt 2008)
Times BFI London Film Festival – Londen, UK (17 okt – 1 nov 2008)
Filmini International Short Film Festival – Sofia, Bulgarije (22 – 26 okt 2008)
Festival du Cinéma International en Abitibi-Témiscamingue - Canada (25 – 30 okt 2008)
Izmir Short Film Festival – Izmir, Turkije (3 – 9 nov 2008)
Festival International du Film Indépendant – Bruxelles, België (4 – 9 nov 2008)
International Istanbul Short Film Festival – Istanbul, Turkije (5 – 12 nov 2008)
International Filmfestival Passau – Passau, Duitsland (6 – 9 nov 2008)
PLATFORMA VIDEO International Film Festival – Athene, Griekenland (7 – 10 nov 2008)
Festival International du Film d'Amiens – Amiens, Frankrijk (7 - 16 nov 2008)
Festival Européen du Film Court De Brest – Brest, Frankrijk (8 – 16 nov 2008)
Media 10/10 Festival du Court-Metrage de Namur – Namen, België (12 – 16 nov 2008)
St. Louis International Film Festival – Missouri, USA (13 – 23 nov 2008)
Festival International Séquence Court-Métrage – Toulouse, Frankrijk (14- 30 nov 2008)
Jordan Short Film Festival – Amman, Jordanië (16 – 20 nov 2008)
Badalona International Short Film Festival – Badalona, Spanje (16 – 24 nov 2008)
Festival Internazionale del Cortometraggio Siena – Siena, Italië (24 – 29 nov 2008)
Short Cuts Köln – Keulen, Duitsland (7 – 13 dec 2008)
Bahamas International Film Festival – Nassau, Bahamas (4 – 11 dec 2008)
2009
Cinéquest Film Festival – San José, USA (25 feb – 8 maart 2009)
Festimages – Charleroi, België (11-13 maart 2009)
Ciné Public – Gent, België (13-14 maart 2009)
Charleston International Film Festival – Charleston, USA (23-26 april 2009)
Filmtage Augsburg – Augsburg, Duitsland (6–10 mei 2009)
Grenoble International Short Film Festival – Grenoble, France (19 juni 2009)
Festival du Cinema de Paris – Parijs, France (3-14 juli 2009)
Festival Internacional de Cortos – Benicassim, Spanje (13 – 16 juli 2009)
Filmfestival Oostende - Oostende, België (19 - 25 aug 2009)
Ciné été - Festivalweide Mendonkdorp, België (28 aug 2009)
Future Short Film Festival - Vladivostok, Rusland (5 - 11 nov 2009)
Vivisesja Audiovisual Festival - Poznan, Polen (20 nov 2009)
2010
G.E.N.R.E. Festival de Paris – Parijs, Frankrijk (6 – 7 dec 2010)
Regensburg Kurzfilmwoche – Focus on Flemish Shorts (16 – 23 maart 2011)

FESTIVAL SELECTIES “27”
Internationaal Kortfilmfestival Leuven – Leuven, België (4 - 11 dec 2010)
Ciné Public – Gent, België (19 maart 2011)
Filmfestival Oostende (2-10 september 2011)
Reggio Film Festival (10-15 november 2011)
Ciné Privé Gent (16-18 februari 2012)
FEC European Short Film Festival (8-10 maart 2012)
Cinequest Film Festival (28 februari – 11 maart 2012)
European Film Festival of Lille (30 maart – 6 april 2012)
Circolo Sogni Ravenna (9 – 12 mei 2012)
Festival der Nationen, Ebensee, Österreich (10 – 16 Juni 2012)
CinemadaMare Festival , (30 juni – 10 september)
Aye Aye Film Festival, Nancy (1-8 september 2012)

De kortfilm is een coöproductie van:

Michiel De Baets: michiel@kleinverhaal.be
0487 92 68 09

Tineke Decroos : tineke.decroos@samenlevingsopbouw.be
0474 91 96 36

Karen Dick: karen@kleinverhaal.be
0473 38 02 07
De film kan nu al rekenen op de steun van:
De Vlaamse overheid (Departement Cultuur,Jeugd, Sport en Media)
Stadsbestuur Oostende (Wijk in Beweging),Streekfonds West-Vlaanderen

