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'Brfdase' filmslijkemkansrijk op]DFA 

Peter Oud, de hoofdpersoon in 'Day is Done*', de documentaire van het Bredase Newton Film die op het IDFA in Amsterdam te zien zal tijn. Guido Hendrikx filmde -Peters buitengewone dagelij~~ , 

se routine met 'absurde hoeveelheden alcohol en shag', heel indringend en van heel nabij. . foto Newton Film il:: 

Day is Done*, een ,nieuwe 

documentaire van de jonge 

BJedase filmmaker Ton van 

Zantvoort, zou wel eens 

hoge ogen kunnen gooien 

op het documentairefestival 

IDFA in Amsterdam. 

door Rinze Brandsma 

D
e door het bedrijfNew
ton Film van filmma
ker Ton van Zantvoort 
in Princenhage gepro

duceerde documentaire Day is 
Done* is een van de vijftien gese
lecteerde films voor de Nederland
se competitie van het IDFA, dat 
van 17 t/m 28 november in Amster
dam draait. 

Ook Joost Seelen, producent van 
het Bredase Zuidenwind Filmpro
dukties, is op het IDFA aanwezig 
met een nieuwe film, Sta me bij, in 
zowel de competitie van Neder
landse documentaires als in de in
ternationale competitie. Daarnaast 
gaan twee door Zuidenwind gepro
duceerde jeugddocumentaires in 
première op het filmfestival. 
Day is Done* is een documentaire 
van dertig minuten met een aan
grijpend thema: een man, Peter 
Oud die in een doodgewoón rijtjes
huis woont, in een nette Eindho
vense woonwijk, maar al twee jaar 
niet is buiten geweest. Hij is - op 
zijn mobieltje na - totaal geïso
leerd van de samenleving en krijgt 
hulp van de thuiszorg. 
Zo leerde de jonge regisseur Guido 
Hendrikx hem ook kennen, via 
zijn bijbaan bij de thuiszorg. Tij
dens hun eerste ontmoeting ziet 
Hendrikx 'het mooiste boodschap
penbriefje dat ik ooit heb gezien': 

Recordopbrengst voor 
Nederlandstalige strip 
AMSTERDAM - Het stripboek De vro
lijke avonturen van Doris Dobbel is 
voor 12.000 euro verkocht. 
Daarmee is de strip de duurste, Ne-
rl Dyl"\n ..-l C"'T' '''' 1~ ...... ,.... ~~~+- ;"" ", .. y..... i\ __ ~ p _ _ L'::' 

"Zes zware shag 'special made', 
drie treetjes bier, een ham, een 
kaas." -
Hij filmt Peters buitengewone da
gelijkse routine met 'absurde hoe
veelheden alcohol en shag', heel in
dringend en van heel nabij, en ziet 
'zijn leven in de afgrond verdwij
nen'. Na het maken van de docu
mentaire houdt hij ook contact. 
Peter overleed in februari dit jaar. 
De makers noemen de film maat
schappelijk van belang. 
Ton van Zantvoort: "Vaak lees je al
leen van dit soort mensen in de 
krant: Man na week dood gevon
den in flat ... " 
De film draait, vanaf de 'wereldpre
mière' zaterdag 20 november in
Tuschinski om 21.30 uur, ook daar
opvolgende dagen op het IDFA. 
Ton van Zantvoort (1979, Heeseh, 
cum laude in 2003 afgestudeerd 
aan AKV St. Joost Breda) wijst er 
trots op dat hij met zijn film op 
het IDFA de jongste producent is, 

regisseur Guido Hendrikx met zijn 
22 de jongste maker en dat hun 
film hoogstwaarschijnlijk met het 
laagste budget ('slechts vijfdui
zend euro' ) gemaakt is. De ge
meente Eindhoven gaf financiële 
steun om de film te kunnen ma
ken. 
Een eerder door Ton van Zant
voort gemaakte documentaire, a 
Blooming Business, over werkne
mers op grote bloemkwekerijen in 
Kenia, kreeg vorig jaar zijn Neder
landse première op het Bredase 
Filmfestival, is inmiddels over de 
hele wereld op-meer dan vijftig 
filmfestivals vertoond en sleepte 
er acht prijzen vandaan. 
Joost Seelens Zuidenwind Filmpro
dukties laat op hetIDFA drie docu
mentaire films in première gaan. 
Het zijn twee jeugddocumentaires 
van elk zo'n twintig minuten, en 
een 53 minuten lange documentai
re Sta me bij, die in maart volgend 
jaar via de Humanistische Om-

roep ook op tv komt. 
Die film gaat over de confrontatie 
tussen klant en consulent bij de 
Sociale Dienst, en de voor- en na- < , 

delen van een softe dan wel harde 
aanpak. 
De jeugddocumentaires zijn David 
de Ster, over David van 12 die wel 
een Joodse vader, maar geen Jood
se moeder heeft en dus volgens de 
wet niet Joods is, maar dat wel wil 
zijn. In de andere, Anne vUegt, 
staat de ll-jarige Anne centraal, 
die last heeft van de 'tics' van Gil
les de la Tourette. Eind november 
en in december komen die twee 
jeugddocumentaires ook op tv. 
Het IDFA. is, met dit jaar in de 23e ' 
editie 280 titels (uit 3200 inzendin
gen) het grootste documentairefes
tival ter wereld. In totaal 42 Neder
landse documentaires gaan er in 
première, de prijsuitreiking is op 
vrijdagavond 26 november. 

-~ www.idfa.nl 
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