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PERSBERICHT  

Brussel, 26 januari 2017 

 
 
 

Brussel viert een sterk groeiende audiovisuele sect or tijdens de 
eerste screen.brussels'NIGHT  

 
 
Ruim een jaar geleden heeft het Brussels Gewest scr een.brussels opgericht, een 
ondersteuningsplatform voor de audiovisuele sector.  De bedoeling was om 
efficiënt te kunnen voldoen aan de belangen van een  sterk groeiende sector. 400 
bedrijven, 15.000 rechtstreekse en onrechtstreekse banen. Komende donderdag 
viert de sector ter gelegenheid van de screen.bruss els'NIGHT de eerste verjaardag 
van een buitengewone drijfveer voor economische gro ei voor het gewest.  
 
In een sterk gediversifieerde markt, zowel door de omvang van de bedrijven, als door 
hun klassieke en innovatieve activiteiten (cinema, tv, gaming, transmedia, series, 
webseries, enz.), of door hun expertise (productie, postproductie, virtual reality, 
financiering, verdeling, enz.), heeft het gewest een coherente begeleidende structuur 
opgesteld die aangepast is aan alle schakels van de waardecreatieketen: producers, 
postproducers, verdelers, scenarioschrijvers, enz. 
 
Screen.brussels brengt onder één naam alle gewestelijke diensten samen die zijn 
audiovisuele sector steunen: 

- financiering van klassieke of innovatieve audiovisuele producties, die hun 
audiovisueel budget of een deel ervan in het Brussels Gewest uitgeven 
(screen.brussels fund) 

- begeleiding van ondernemingen bij hun oprichting, hun groei en hun 
internationalisering (screen.brussels cluster), 

- logistieke ondersteuning bij opnames: verkrijgen van vergunningen, hulp bij de 
zoektocht naar decors, ideeën voor logies, enz. (screen.brussels film 
commission), 

- structurele financiering van groeiende Brussels audiovisuele bedrijven in de vorm 
van klassieke of converteerbare leningen (screen.brussels business). 

 
Op basis van die 4 categorieën, waarvan elke categorie verbonden is met een 
verschillende gewestelijke instelling (impulse.brussels voor de cluster, screen.brussels 
fund voor het fonds, finance.brussels/GIMB Groep voor de businesscategorie en 
visit.brussels voor de film commission), stimuleert screen.brussels een ecosysteem dat 
de creatie van werkgelegenheid bevordert en internationale zichtbaarheid verleent aan 
onze ondernemingen.  
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Balans 2016 
 
Screen.brussels fund , het Brusselse audiovisuele coproductiefonds, krijgt een budget 
van 3 miljoen euro per jaar voor coproductie. Tijdens de twee sessies die in 2016 
werden gehouden (juni en november), zijn er 73 dossiers ingediend door Belgische 
producers. 26 daarvan hebben steun gekregen van het fonds. Deze 26 projecten 
hebben 660 draaidagen gegenereerd, waarbij meer dan 800 Brusselse professionals uit 
de audiovisuele sector op de been werden gebracht en die goed waren voor 1.500 
dagen animatiewerk. 
 
De drie miljoen euro die screen.brussels fund heeft geïnvesteerd, zullen iets meer dan 
28.800.000 euro aan structurerende audiovisuele uitgaven hebben gegenereerd in het 
Brussels Gewest (economische opbrengsten op lange termijn: vergoedingen van 
artiesten, scenarioschrijvers, acteurs, geluids-, beeld- en lichttechnici, special effects- en 
animatiespecialisten, regisseurs, decorbouwers, kleding, make-up, haartooi, enz.).  
Met andere woorden: voor elke euro die het gewest in 2016 heeft geïnvesteerd, zijn er 
voor 9,6 euro audiovisuele uitgaven gegenereerd. Deze uitzonderlijke opbrengst is 
behaald dankzij een al even uitzonderlijk project van de firma nWave. De animatiefilm 
“The Son of Bigfoot” genereert op zich alleen al meer dan 1.000 werkdagen voor dit 
bedrijf, dat ruim 96 mensen tewerkstelt, waarvan er 60 in het Brussels Gewest wonen. 
Afgezien van dit project, blijft de verhouding uitzonderlijk hoog, namelijk 1 geïnvesteerde 
euro voor 8 euro aan uitgaven.  
 
In 2016 heeft screen.brussels fund 13 'live action’ langspeelfilms, 3 animatiefilms, 4 
fictiereeksen, 4 documentaires, 1 reeks speciaal voor SVOD en 1 webserie gesteund. In 
bijlage is de lijst terug te vinden met de projecten die ondersteund werden door 
screen.brussels fund. In die lijst onder andere De Premier  die afgelopen oktober in de 
zalen kwam en nog altijd speelt, en Dode Hoek  die sinds woensdag 25 januari in de 
zalen speelt.   
 
 
De screen.brussels cluster  brengt 150 leden samen en is een bevoorrechte 
gesprekspartner voor de ondernemers uit de audiovisuele sector. Het is een 
ontmoetings- en uitwisselingsplatform met andere Europese, federale, communautaire 
en gewestelijke institutionele en private actoren. De belangrijkste actoren uit de sector 
(RTBF, RTL, CCA, VAF, UPFF, BEFPA, TV PROD, UB&BV, SACD, ASA, INSAS en 
ULB) zetelen in de board van de cluster. De cluster verenigt de meerderheid van de 
ondernemingen uit de sector. Hij maakt een strategische en technologische follow-up 
mogelijk, identificeert de behoeften van een sector en biedt uitwisselingsmogelijkheden 
via de evenementen die hij organiseert of steunt. Dankzij zijn begeleidende en 
expertiserol kan de ondernemer naar de adhoc gesprekspartner worden geleid. De 
cluster staat voortdurend in contact met de actoren van het terrein en is daardoor een 
goede barometer van de gezondheid van de sector.  
 
In 2016 heeft screen.brussels cluster 120 bedrijven begeleid, 40 workshops/b2b-
ontmoetingen georganiseerd rond thema’s die de ondernemers als prioriteit zien en 20 
meet-ups georganiseerd met de audiovisuele gemeenschap van Brussel. De cluster 
heeft deelgenomen aan 10 internationale evenementen. 
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“Screen.brussels, de laatste telg van de clusters, heeft aangetoond dat 
het een antwoord biedt op een reële behoefte van de sector: in amper 
3 jaar heeft het meer dan 150 leden verzameld die deelnemen aan zijn 
activiteiten.”  
Didier Gosuin, Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en 
Beroepsopleiding 

 
De hoofdtaak van de screen.brussels film commission  is het coördineren en 
faciliteren van alle mogelijke opnames in het Brussels Gewest. De commissie is het 
startpunt voor elke productie en treedt al 11 jaar op als tussenpersoon tussen regisseurs 
en de betrokken gemeentelijke overheden. Concreet analyseert de commissie of het 
mogelijk is om opnames te maken, geeft ze de vergunningen af, regelt ze het reserveren 
van parkeerplaatsen, gaat ze op zoek naar decors, … en verschaft ze informatie over 
elke vraag in verband met opnames. Ze is tevens belast met de promotie van het gewest 
als draailocatie op belangrijke evenementen van de sector. 
 
In 2016 werden 1.029 draaidagen gerealiseerd in Brussel. Elke dag worden drie films, 
kortfilms, reclamefilmpjes, clips, tv-uitzendingen of series opgenomen in het gewest. Dat 
cijfer kent een mooie stijging sinds 2010 (+15%). De series kennen de sterkste groei, 
namelijk een stijging van 150% in vergelijking met 2015. In 2016 werden er 20 
opgenomen in Brussel. In de top 5 van de soorten opnames bevinden zich ook de 
televisie-uitzendingen, de reclamefilms, de studentenfilms en de klassieke films. In 2016 
was het gewest het decor voor 27 langspeelfilms, tegenover 37 in 2015 (uitzonderlijk 
jaar). 25% van de aanvragen komt uit het buitenland, hoofdzakelijk uit Frankrijk, de 
eerste partner in coproductie, Groot-Brittannië en Japan, groot liefhebber van televisie-
uitzendingen die opgenomen zijn in Europa. 
Als voorbeeld vermelden we de opnames in Brussel van The Danish Girl , Eternité , 
Raid Dingue , Les Visiteurs 3  en van de reeksen Salamander II , Occupied 2 , Le 
Bureau des Légendes  en Ennemi public . 
 
 
Screen.brussels business  tot slot biedt financieringsoplossingen aan in de vorm van 
een lening aan ondernemingen die alle soorten content voor alle soorten audiovisuele 
apparaten (televisie, cinema, computer, tablet, smartphone, enz.) creëren, maken, 
postproduceren, verdelen, verspreiden en archiveren.  Het is een nieuwe 
financieringslijn uitsluitend voor Brusselse audiovisuele ondernemingen.  
In 2016 werden 3 bedrijven gefinancierd voor een totaal bedrag van 350.000 euro: twee 
ondernemingen actief in fictie/documentaires, één in tv-producties.  
 
 
 
 
Tijd om te feesten: screen.brussels'NIGHT 
 
Om zijn verjaardag te vieren, organiseert screen.brussels komende donderdag zijn 
eerste screen.brussels' NIGHT in de White Cinema in het shoppingcenter Docks 
Bruxsel. Er worden ruim 200 deelnemers verwacht, alle actoren uit de Brusselse 
audiovisuele sector doen mee. Deze avond staat in het teken van de ontdekking en zal 
vooral aandacht besteden aan de animatiefilm, webseries en innovatieve virtual reality-
projecten.  
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Belangen voor 2017 
 
Het gewest heeft verschillende groeiassen vastgelegd voor 2017:  
 
Meewerken aan het imago van Brussel 
Alle inspanningen van screen.brussels hebben ook positieve resultaten opgeleverd voor 
het imago van het gewest. Net als in 2016 zou Brussel op een uitdrukkelijke manier deel 
moeten uitmaken van het scenario van de verschillende projecten die worden ingediend 
bij screen.brussels fund. Er zal een nieuw budget van 3 miljoen euro worden vrijgemaakt 
voor coproductie. Er zal drie keer gevraagd worden om projecten in te dienen: in maart, 
juni en oktober. 
 
 
Inzetten op coproductie  
Door de beperkte omvang van de Belgische markt en de ambitieuze 
financieringsbehoeften van sommige projecten, gaan de ondernemers uit de 
audiovisuele sector het internationaal zoeken. De financiering van de inhoud gebeurt nu 
hoofdzakelijk via coproductie met Europese landen.  
 

“De bedoeling is om de producenten van Brusselse content te helpen 
buitenlandse coproducenten te vinden en om, in de andere richting, de 
buitenlandse producenten te helpen de weg naar Brussel te vinden om 
er partnerships aan te gaan en een deel van hun uitgaven te doen.”  
Cécile Jodogne, Staatssecretaris van het Brussels Gewest voor 
Buitenlandse Handel 

 
Om coproducties te bevorderen en om meer buitenlandse projecten aan te trekken die 
voor werkgelegenheid en activiteiten zorgen in Brussel, werkt screen.brussels samen 
met Brussels Invest & Export. Het is ook in de verlenging van deze strategie dat 
screen.brussels heeft deelgenomen aan het eerste Coproductieforum in de Bozar 
georganiseerd in het kader van het Be Film Festival in december 2016. 
 
Het openstellen van de Tax Shelter voor nieuwe formats (Gaming, VR) is ook een inzet 
van screen.brussels. 
 
 
Beantwoorden aan de opleidingsbehoeften 
Door de snelle groei van het aantal schermen, de nieuwe consumptiepraktijken en de 
diversifiëring van de financieringsmethodes (Tax Shelter, participatief, enz.), kent de 
productie van content een exponentiële groei in Brussel. 
Verschillende beroepsverenigingen (UPFF, BEFPA, UB&BV, Monteurs.be) hebben al 
vastgesteld dat er een gebrek is aan bepaalde profielen die een sleutelrol spelen in het 
productieproces. 
 
Een voorbeeld: de audiovisuele sector biedt heel wat werkgelegenheid op het vlak van 
de visuele effecten. Hoewel de werkgevers moeilijk kandidaten blijken te vinden, zijn er 
in Brussel een groot aantal werkzoekenden met de 'klassieke' grafische vaardigheden. 
Screen.brussels heeft in samenwerking met de Brusselse aanbieders van opleidingen 
(Missions locales, mediarte.be, Bruxelles Formation) een opleidingsproject opgestart 
voor specialisten in special effects. Deze opleiding richt zich op de software Nuke en is 
bedoeld voor werkzoekenden met een middelbareschoolopleiding en een basis in 
grafische vormgeving. 
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Deze opleiding in visuele effecten is uniek in Brussel. Ze gaat van start in augustus 2017 
en duurt 6 maanden.  
 
Dit is maar een voorbeeld. Dezelfde behoeften, dezelfde tewerkstellingsbeloften werden 
gemeld voor het vak van productiebeheerder (boekhouders gespecialiseerd in de 
audiovisuele sector), specialisten in gegevensverwerking, maar ook voor kleedster, 
schminkster, kapster, decorbouwer en studioregisseur. Het gewest denkt erover om een 
ruimte te voorzien voor permanente opleiding in de audiovisuele sector. 
 

“Dit toont het belang aan om het beleid rond tewerkstelling – opleiding 
– economie open te stellen. Dit is een voorbeeld van een behoefte die 
geïdentificeerd is door de sector en waartoe de overheid kan bijdragen 
en waarvoor ze een concrete oplossing kan aanbrengen” 
Didier Gosuin, Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en 
Beroepsopleiding 

 
 
Een ruimte creëren voor de audiovisuele ondernemers  
Heel wat incubators richten zich tot ICT-start-ups, maar geen enkele tot de ondernemers 
uit de audiovisuele sector, terwijl die sector net de grootste groei kent in het Brussels 
Gewest. Naar het voorbeeld van de incubators die al actief zijn en hun toegevoegde 
waarde hebben bewezen, onderzoekt het gewest de mogelijkheid om een ruimte te 
creëren waar jonge innovatieve ondernemingen uit de audiovisuele sector zouden 
worden begeleid. Die ruimte zou voorzien worden in 2017. 
De klemtoon zou gelegd worden op de innovatieve audiovisuele media: VR, gaming en 
nieuwe formats (transmedia, webseries, enz.). 
 
 
Oprichting van een hub voor innovatieve audiovisuel e media  
Om een ecosysteem op te stellen van scenarioschrijvers, regisseurs, producers en jong 
talent dat innovatieve audiovisuele media creëert en om dat ecosysteem te structureren, 
moet men de groeisectoren identificeren, over specialisten beschikken om de 
ondernemers te begeleiden en hen een geschikte financiering voorstellen. Dat gebeurt 
ook door aanwezig te zijn op grote internationale bijeenkomsten, zoals Laval virtual, het 
Festival van Cannes, het VR World Congress, Gamescom, de Cross Video Days, 
SXSW, enz. Door aan deze voorwaarden te voldoen, kan Brussel zich profileren als hub 
op het vlak van innovatieve audiovisuele media (webseries, webdocumentaires, 
transmedia, gaming en virtual reality). � 
Twee werkgroepen, één voor gaming en één voor webcreatie, groeperen en structureren 
de ondernemers, denken na over hun professionalisering, over de financiering van hun 
inhoud en over de mogelijkheden om hun inhoud te verspreiden. 
 
 
Opstellen van een gemeenschappelijke database en we bsite  
Ontwikkeling van een overkoepelende gemeenschappelijke website 
www.screen.brussels en een gecentraliseerde database met alle dienstverleners uit de 
audiovisuele sector in Brussel, evenals de draailocaties in het Brussels Gewest. 
 
 

Voor aanvullende inlichtingen:  

Cathy Schoels, Cathy.schoels@gmail.com, 0477/680 280 
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Bijlagen 

 

Lijst van de projecten die in 2016 werden gesteund door het coproductiefonds  
(bron: screen.brussels fund) 
 
Lijst van de belangrijkste opnames (films en series ) in Brussel in 2016  
(bron: screen.brussels film commission) 

Overzicht van de ondernemingen die in 2016 werden g efinancierd in Brussel  
(bron: screen.brussels business) 
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Lijst van de projecten die in 2016 werden gesteund door het coproductiefonds  
(bron: screen.brussels fund) 
 
Langspeelfilm en animatiefilm 
  
Ascension Day : In de straten van Brussel komt het lot van drie mensen samen, drie 
mensen die elkaar op een andere dag dan deze trieste en beroemde 22e maart 2016, 
nooit gekruist zouden hebben. Hun verstrengeling uit zich niet alleen in het verhaal, 
maar wordt ook doorgetrokken naar de coproductie tussen het Brusselse, 
Nederlandstalige productiehuis Minds Meet (Laken), het Franstalige productiehuis 
Artemis (Schaarbeek) en hun Nederlandse buur Phanta films, die de handen in elkaar 
slaan voor deze Vlaamse film van Bas Devos, eveneens een Brusselaar.  
 
Drôle de père : De Brusselse producer Amélie Van Elmbt levert hier haar tweede film af, 
waarin een gescheiden vader geheel onverwacht alleen komt te staan met zijn dochter. 
Dit opus, geproduceerd door Luc en Jean-Pierre Dardenne (Les films du fleuve), werd in 
Brussel gedraaid en heeft een cast met heel wat Brusselaars. De hoofdrollen werden 
weggekaapt door onder anderen Xavier Seron en Lina Doillon.   
 
I Kill Giants:  Een bewerking van een dromerige initiatie-animatiefilm. I Kill Giants heeft 
een internationale casting: Zoë Saldana (Avatar, Star Trek) en Andres Walter (Oscar 
voor kortfilm in 2014) werden hiervoor uitgekozen. De rol van Brussel in dit alles? De 
Brusselse coproductie U media (Elsene) heeft gezorgd voor de uitvoering van de 
speciale en visuele effecten in Brussel, goed voor 8 maanden werk voor een 50-tal 
artiesten.  
 
La part sauvage : Ben, 25 jaar, komt uit de gevangenis en moet opboksen tegen haat, 
moet pogingen ondernemen om zich opnieuw te integreren, maar vooral zijn best doen 
om de band met zijn zoon te herstellen. La part sauvage is de eerste film van de 
Brusselse regisseur Guérin van de Vorst en speelt zich af in hartje Brussel. Vincent 
Rottiers (Le monde nous appartient) voert een cast aan met onder anderen een aantal 
Brusselaars in belangrijke rollen (Salomé Richard, David Murgia) voor deze productie 
van Wrong Men North (Sint-Gillis). 
 
Seule à mon mariage : Marta Bergman (Brussel) voert ons met haar eerste film mee 
naar het leven van een jonge zigeunerin, die haar land en kind achterlaat om in Brussel 
met een onbekende te trouwen, in de hoop haar familie een beter leven te kunnen 
bieden. In deze film dwalen we door de straten van de hoofdstad, zowel voor als achter 
de schermen: de postproductie van beeld en geluid wordt namelijk uitgevoerd bij Alea 
Jacta et Des Airs (Sint-Gillis) en Studio l’Equipe (Evere).  
  
The Happy Prince : Rupert Everett (Le Mariage de mon meilleur ami, Shrek) regisseert 
deze langspeelfilm over de laatste dagen van Oscar Wilde, die hij vertolkt aan de zijde 
van Colin Firth (The King’s Speech, A Single Man). We worden ondergedompeld in de 
art-decoplekken van Brussel (De Metropool, Koninginnengalerij, Café Cirio… ) dankzij 
de beelden van deze coproductie van Entre chien et loup (Schaarbeek). De speciale 
effecten worden verzorgd door Nozon (Koekelberg). 
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Petit Vampire : In deze animatiefilm van Joann Sfar (Gainsbourg vie héroïque, Le Chat 
du Rabbin), ontmoet een wees Petit Vampire en komt zo terecht in een dromerige 
wereld, waar hij zijn zwarte gedachten onder controle krijgt. Dit is een internationale 
coproductie onder leiding van La Compagnie Cinématographique (Sint-Gillis), die een 
erg groot deel van het werk (16 voltijdse jobs gedurende 1 jaar) toevertrouwt aan 
animatiestudio L’Enclume (Molenbeek).   
 
Son of the Big Foot : Een jongen die ervan overtuigd is dat hij de zoon van Bigfoot is, 
staat centraal in deze 3D-animatiefilm van Ben Stassen, een pionier in dit genre met Fly 
Me To The Moon. De productie van deze langspeelfilm is in handen van de firma nWave 
(Vorst), een van de grootste werkgevers in de audiovisuele sector van de streek (bijna 
100 voltijdse werknemers). De postproductie blijft ook in de hoofdstad, dankzij Studio 
L’Equipe (Evere) en Blue Cry (Schaarbeek). 
 
Le fidèle  van de Brusselse regisseur Michaël Roskam, voorgesteld door Savage Film 
(Molenbeek). Een film, vrij geïnspireerd op het leven van de Brusselse gangster Patrick 
Haemers, met Mathias Schoenaerts en Adèle Exarchopoulos. 
 
Dode hoek  van de Brusselse regisseur Nabil Ben Yadir, voorgesteld door Antilope 
Joyeuse (Brussel), Wrong Men (Sint-Gillis) en Eyeworks (Zaventem). Jan, de populairste 
agent van Vlaanderen, neemt ontslag uit de drugsbrigade om zich bij een nationalistisch-
populistische partij aan te sluiten. Met Peter Van Begin, Jan Decleir en David Murgia. 
 
La promesse de l'aube van Eric Barbier, voorgesteld door Nexus Factory (Luik en 
Vorst). Dit historische fresco vertelt het leven van de beroemde schrijver Romain Gary. 
Een groot deel van de speciale effecten zullen in Brussel geproduceerd worden. 
Charlotte Gainsbourg en Pierre Niney spelen de hoofdrollen.  
 
Tueurs, la stratégie de la tension (ex-Au-dessus de s lois) van François Trouckens en 
Jean-François Hensgens, voorgesteld door Versus Production (Luik en Schaarbeek). 
Een actiefilm over een doorgewinterde overvaller die wordt beschuldigd van de moord 
op een onderzoeksrechter. Met Olivier Gourmet, Lubna Azabal (Brussel), Tibo 
Vandenboore (Brussel) en Anne Coesens (Brussel). 
 
Une part d'ombre  van de Brussels regisseur Samuel Tilman voor wie het zijn eerste 
lange fictiespeelfilm wordt. Dit project is voorgesteld door Eklektic Productions (Elsene). 
Een huisvader wordt verdacht van een moord tijdens zijn vakantie. Sommige naasten 
beginnen aan zijn onschuld te twijfelen.  Met Fabrizio Rongione (Brussel), Myriem 
Akheddiou (Brussel), Arieh Worthalter (Brussel). 
 
La fine équipe van Ismaël Saïdi, voorgesteld door Scope Pictures (Rixensart en 
Elsene). Deze volkse komedie, volledig in Brussel gedraaid, voert een oude ster van het 
Brusselse minivoetbal op, die een toernooi moet winnen om zijn schulden af te betalen. 
Met Reda Chebchoubi (Brussel), James Deano (Brussel) en Kody (Brussel).    

 
De Premier  van Erik Van Looy, voorgesteld door FBO (Strombeek-Bever). In deze 
volledig Belgische thriller wordt de eerste minister ontvoerd. Hij zal bevrijd worden, als hij 
de presidente van de Verenigde Staten vermoordt die op bezoek is in België. Met Koen 
De Bouw, Dirk Roofthooft, Charlotte Vandermeersch en Saskia Reeves.  
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The Street Party , een lange animatiespeelfilm, voorgesteld door Caviar Antwerpen, in 
coproductie met Zentropa (Denemarken). Dit project, een lange animatiespeelfilm met 
een redelijk budget, levert een belangrijke hoeveelheid werk op voor twee Brusselse 
animatiestudio’s in Koekelberg en Molenbeek.  
 
Documentaire 
 
Aschan:  Willy Perelsztejn van Création et Memoires (Vorst) maakt een documentaire 
over de weinig bekende geschiedenis van een geheime gevangenis in het 
Groothertogdom Luxemburg, waar de belangrijkste nazi's gevangen werden gehouden 
na de overwinning van de geallieerden op 8 mei 1945. Het werk werd in een originele 
vorm gegoten en volgt op een creatie van het Théâtre National de Luxembourg, dat op 
dit onderwerp gebaseerd is. De postproductie voor beeld en geluid en de dubbing 
worden in Brussel uitgevoerd door Triangle7 (Watermaal-Bosvoorde), Twins (Evere) en 
Sonicville (Koekelberg).   
 
La vie à venir van de Brusselse regisseur Claudio Capanna en geproduceerd door 
Stenola (Brussel) dompelt zich onder in de afdeling “neonatologie - extreme 
prematuriteit” van het Erasmusziekenhuis.  
 
La Langue Rouge van de regisseuse Violaine de Villers schetst het portret van de 
Brusselse hedendaagse kunstenaar Walter Swennen. Deze documentaire is 
geproduceerd door Aligator Film (Elsene)  
 
Fictie- en documentairereeks 
 
Unité 42 : Deze Belgische politiereeks van 10 afleveringen van 52 minuten, 
geproduceerd door Left Field Ventures (Elsene), werd al aangekocht door France 2. 
Hierin wordt de strijd van de Brusselse Digital Unit in beeld gebracht, een 
gespecialiseerde politie-eenheid voor misdrijven rond digitale en online technologie. Acht 
afleveringen van deze serie, die ondersteund wordt door het Fonds spécial Fédération 
Wallonie Bruxelles-RTBF, spelen zich af in Brussel, waarin de stad in al haar facetten 
aan bod komt. In de hoofd- en bijrollen zijn overigens een twintigtal Brusselse acteurs te 
zien. De reeks zal gedraaid worden door drie Vlaamse regisseurs. Aan het hoofd van dit 
triumviraat staat Indra Siera, bijgestaan door Roel Mondelaers en Hendrik Moonen. 
 
Palais Royal : Voor deze documentairereeks, die op een ongeziene manier het 
onderzoek naar de Bende van Nijvel in beeld brengt, slaan Nederlandstalige (Riche, 
Riche en Riche) en Franstalige Brusselse producers (Thank You and Good Night) de 
handen in elkaar. Aan het hoofd staan twee Brusselse regisseurs: Manu Riche en Yves 
Hinant. De reeks zal bestaan uit twaalf afleveringen en een er komt ook een versie van 
90 minuten voor ARTE. 
 
E-legal (ex-Les Pionniers), een serie van 10 x 52 minuten, geregisseerd door Alain 
Brunard, wordt voorgesteld door To do Today (Sint-Lambrechts-Woluwe). Deze 
juridische serie wordt mee gefinancierd door het FWB-RTBF-fonds en verkent het 
nieuwe juridische Far West van het internet. Een ambitieuze Brusselse advocate heeft 
net haar halfzus, een hackster met een voorwaardelijke straf, in dienst genomen. Ze 
kent haar amper. 67 draaidagen in Brussel, met onder andere een hele reeks Brusselse 
acteurs, zoals Olivia Harkay, Lula Béry en Adrien Letartre.  
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Generatie B , een serie van 6 x 30 minuten, bedacht en geregisseerd door Pieter Van 
Hees en Joost Vandecasteele (Brussel), geproduceerd door De Mensen (Zaventem). 
Deze serie die begin 2017 op Canvas wordt uitgezonden, voert ons naar een wereld 
waarin de rating van België van AA+ naar B is verlaagd. Met Eva Binon, Jeroen 
Perceval, Ella June Henrard, Jeroen Van Der Ven (Brussel),  Efrat Galai (Brussel), Chiel 
Van Berkel (Brussel)   
 
Transfert , een serie in coproductie met Arte, geregisseerd door Olivier Guignard en 
Antoine Charreyron. Deze sciencefictionserie van 6 x 52 minuten, geproduceerd door Be 
Films (Elsene), voert een personage op dat een “transfert” ondergaan heeft na een 
coma van 5 jaar. Zijn geest huist nu in het lichaam van iemand anders en hij is een 
onbekende voor familie en vrienden geworden. Deze serie,  met als grootste held de 
Brusselse acteur Arieh Worthalter, is nagenoeg volledig in Brussel gedraaid.  
 
 
Reeks voor SVOD 
 
Funcorp:  Brussels Video Crew (Watermaal-Bosvoorde), thuis in de wereld van de 
webseries, produceert hier 7 afleveringen van 10 minuten, speciaal voor de SVOD van 
CANALPLAY. Deze humoristische reeks speelt zich af in de jaren 90, in een jong kantoor 
waar kalenders worden gemaakt, dat ten prooi valt aan nieuwe technologieën. Het hele 
project, de aparte sfeer van de technische en artistieke teams (14 personen) is Made in 
Brussels.  
 
 

Aandacht voor vrouwen en voor eerste films 
 
Twee vrouwelijke regisseurs, Brusselse nog wel, gaan in de geselecteerde projecten aan 
de slag: Amelie Van Elmbt met Drôle de père  en Marta Bergman met Seule à mon 
mariage .  Deze laatste is overigens ook een van de eerste twee films uit de selectie, 
naast La part sauvage  van Guérin Van de Vorst. 
 
 
Webserie 
 
De webserie Euh Saison 2  is het vervolg op de beroemde humoristische webserie in 
coproductie met de afdeling webcreatie van de RTBF en Grizzly Films (Schaarbeek). Ze 
heeft Canal Play France ervan overtuigd om 50% in de productie te investeren. Euh is 
het verhaal van Benoît, een kerel die niet kan kiezen. Met Gregory Beghin (Brussel), 
Erika Sainte (Brussel) en Mourad Zegendhi (Brussel).  
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Verdeling van de 26 projecten gesteund door het cop roductiefonds in 2016 
(bron: screen.brussels fund) 
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Lijst van de belangrijkste opnames in Brussel in 20 16  
(bron: screen.brussels film commission) 

FILMS SERIES 
Au-dessus des lois Salamander II 
Side B La Forêt 
Resurrection Generatie B 
Drôle de Père E-legal 
Alexandre lui-même A l'origine du mal 
Babyphone Occupied 2 
Cuentame Le bureau des légendes 
H.I.T. Transferts 
Zone blanche The Missing II 
Het Tweede Gelaat Ennemi public 
State Like Sleep Stolen Truth 
L'échange des princesses Brussel 
De premier  
Facades  
A bras ouverts  
Rattrapage  
La part sauvage  
Momo  
Chien  
Where Hands Touch  
Une part d'ombre  
The Whale  
Façades  
Un profil pour deux  
Dode Hoek  
The Happy Prince  
Le fidèle  
Raid Dingue  
Was ich von dir weiß  
Zagros  
  
 
 
Overzicht van de ondernemingen die in 2016 werden g efinancierd in Brussel  
(bron: screen.brussels business) 

 

BETROKKEN BEDRIJF - ACTIVITEITEN BEDRAG 
Medianext bvba - Televisieproductie  100.000 euro 
Kwassa Films bvba – fictie/documentaires 50.000 euro 
AT production nv – fictie/documentaires/series  200.000 euro 
Totaal geïnvesteerd op 31/12/16  350.000 euro  

 


