TUSSEN 10_EN_12

Te zien in de bioscoop vanaf 26 maart 2015
Regie: Peter Hoogendoorn
Cast: Raymond Thiry (Gerard), Olga Louzgina (Irina), Nasrdin Dchar (Agent), Cynthia
Abma (Agente), Elise Van ’t Laar (Katja), Ko Zandvliet (Mike)
Genre: Drama | Speelduur: 70 minuten | Jaar: 2014
Genomineerd voor het Internationale Film Festival Rotterdam, Peter Hoogendoorn
(bekend van WES 2009) won diverse prijzen en weet met Tussen 10_EN_12 weer de
gevoelige snaar te raken.
Synopsis
Op een zomerochtend zijn twee agenten op weg om een familie bericht te brengen dat
hun leven voorgoed zal veranderen. De politieauto raakt steeds voller met familieleden
die thuis, bij de kapper en van hun werk worden opgehaald.
Op de achterbank van de auto is niets meer vanzelfsprekend, en terwijl het leven om
hen heen absurd doorraast, beginnen de alledaagse dingen hun betekenis te verliezen.
Peter Hoogendoorn weet met de TUSSEN 10_EN_12 een duidelijk verhaal (gebaseerd
op een gebeurtenis uit zijn jeugd) te vertellen door emoties voor zich te laten spreken.
Door gebruik te maken van lange en langzame shots vraag je je als kijker telkens af wat
er komen gaat en hoe er gereageerd zal worden. Deze autobiografische inslag is
kenmerkend voor Hoogendoorn’s werk
De film geeft soms de indruk dat je naar een *Stomme film* zit te kijken, maar juist
hierdoor komen de emoties beter over en kan je echt meeleven met verhaal.
Wederom is TUSSEN 10_EN_12 een film met een krachtig, emotioneel verhaal.

MEER INFORMATIE

CHECK!
FILMPREMIERE 23 MAART IN THEATER ANNE voor FILMFANS!
Voor het eerst stelt een Nederlandse speelfilm zijn officiële première open voor
het publiek.
Regisseur Peter Hoogendoorn en acteurs Raymond Thiry, Nasrdin Dchar, Cynthia
Abma, Ko Zandvliet, Elise van ’t Laar en Olga Louzgina nodigen filmfans uit om op
maandag 23 maart bij de officiële filmpremière van TUSSEN 10 EN 12 aanwezig te zijn.
De première vindt plaats in het prachtige Theater Amsterdam. Na de filmvertoning is er
een afterparty met DJ en optredens.
Kaarten voor dit unieke première-event zijn verkrijgbaar bij de website van de
film: www.tussen10en12.nl/premiere

Wil jij over de rode loper loper, en tussen de acteurs zitten?
Het kost wel wat maar het is een onvergetelijk moment!

www.tussen10en12.nl
Bekeken 17 December 2014 in Het Ketelhuis Amsterdam
Recensie Dennis Sweeris (23) Student ROC H’sum

voor Verse Pers door Dennis Sweeris

