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GUIOO HENDRIKX OVER ZIJN DOCUMENTAIRE 
'DAV IS DONE' 

18 november 20 10 
Tijden, zijn y ..... ntl. baan În d, 
thuluorg komt filmmaker 
Guldo Mend.!..,. In çontKt IntIt 

de I lce ntri, te e n H nLII IY\e 
Peter Oud. H. ndrikx bului! 
mei zijn c. "... .. de 
Hnuamheld van deu man 

vut" " li llen, 

Er ontslaat een vriendschap lussen de twee . Maar. wanneer grijp 

je als fi lmmaker in? Sta je erb<j . kijk je 8f naar en laat je de man de 

afgrond inglijden? or moet je eigenlijk ingrijpen? Hendrikx 
deooleert tijdens hel documenlalr8fes~val IOFA. 

• 00:00 00:00 ~ ...... 

NEWTON film. Day I1 Oone, regie: Guido 
Hendri k><, camera: Guk\o Hendrikx 130 

mi ...... '.n 
o Meor OY'O!' del' titel 

Cuido Hendr ikx over ZIjn documentair. 'Ojy Is Done' 

SHAG, BIER, HAM EN KAAS 

22 november 2010 

o Door Beo Meiod!!f!sma 

Wa t doe je IiI 
doe.umenuol ... ml ktr ,J, dto 
hoofdpersoon v. n je ve rhaal 
zkhulf IIongu_" grond, 
richt? Blijf /_ filmen ol grij p J. 

'"' 

Het was de leidende vraag In 1\81 geSPfe~ mei 
documenta iremaker GuiOo HenOrikx. Hij maakte oe documenlilire 

Day Is Done o~er een eenzame man ole al twee Jaar niet bI.Iiten is 

geweest. In Oe film zie je hoe oe aan alcohcM ~erslaafoa man 

langza am aftakelt en zijn oag doorkomt met Z81 pakjes zware 

shag. drie lIeetjes bier. , én ham en Un kaas d'" Hendriloc voor 

hem haalt. 

Tot ~erbazir>g ~an de lvIeeentwintigJaoge Jarige Hendriloc werd zijn 
film geselecteerd voor het documenlil,refestJ\/8110FA en 

genorruneerd in de categorie beste Nederlandse documentaire. 

Afgelopen don<ienIag kwam hij z ijn vertlazing me1 ons delen. Een 

verassend mooi gesprek met een documentairemak .. die besloot 

niet in te grijpen. 

luister naar hel gesprek 

.. 00:00 00:00 ~ ...... 

NEWTON film . Oay is Done. teV"': Guido 
Hendnloc. cameta: Guido Hendrikx I 30 

minuten 

o M!ttr lIYIr dt21 till! 


