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Voor de 4de sessie zet screen.brussels fictie en 

documentaires in de schijnwerpers  
 

Brussel, 12 juli 2017 

Voor de verdeling van de investering van € 1.000.000 van de 4de sessie selecteerde 

screen.brussels fund 11 projecten. De 7 fictie-langspeelfilms, 3 documentaires en televisieserie 

die werden geselecteerd, moeten € 7.250.000 structurerende uitgaven genereren in de 

audiovisuele sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   

 

7 fictie-langspeelfilms 
 

Cléo: Geproduceerd door Lunanime (Gent). Cléo, de eerste langspeelfilm van regisseur Eva Cools 

(Vlaanderen), schetst de droevige weg van het hoofdpersonage, een adolescente die de dood 

van haar ouders te boven komt door troost te zoeken bij Leos, een mysterieuze dertiger. De 

actie speelt zich af in Brussel, waar 25 van de 30 draaidagen zullen plaatsvinden, voornamelijk in 

Anderlecht. Op technisch vlak kunnen er 12 mensen aan de slag. Het materiaal zal worden 

gehuurd bij KGS (Schaarbeek). De postproductie van het geluid gebeurt in Studio L’Equipe 

(Evere) en The Fridge (Molenbeek) staat in voor de special effects. 

  

For a Happy Life: Geproduceerd door Tarantula (Luik). Het verhaal van een jonge, 

gedwarsboomde liefde - Sarah, van Algerijnse afkomst, en Machir, van Pakistaanse afkomst - in 

confrontatie met de tradities van het gearrangeerde huwelijk. For a Happy Life is de eerste 

langspeelfilm van de Brusselaars Salima Glamine en Dimitri Linder, die achter de camera staat 

nadat hij lange tijd eerste regieassistent was van Bouli Lanners, Joachim Lafosse, Benoît Mariage, 

... Ook voor deze film zullen de opnames gedeeltelijk plaatsvinden in Anderlecht, met een 

technisch team van 25 mensen. De volledige postproductie van het geluid vindt plaats in Brussel, 

van de geluidsmontage tot de geluidseffecten en de postsynchronisatie (Alea Jacta, Sint-Gillis en 

Sonicville, Koekelberg). 

  

J’ai perdu Albert: Geproduceerd door Climax Films (Evere). Voor het eerst regisseert Didier Van 

Cauwelaert, een Frans auteur die al 5 keer verfilmd werd, zelf zijn verhaal: een komedie met 

Stéphane Plaza in de hoofdrol. De hoofdpersonages in deze enigszins fantastische komedie, die 

bezeten zijn door de geest van Albert Einstein, wonen in en bewegen zich door Brussel, waar ook 

een deel van de film wordt opgenomen (15 dagen). Bovendien leveren 30 Brusselse technici een 

bijdrage, en gebeurt de postproductie in Studio l’Equipe (Evere). 

  

Kursk: Geproduceerd door Belga Films (Eigenbrakel). Dit laatste werk van Thomas Vinterberg 

(Festen, The Hunt) vertelt het tragische einde van de Kursk, het pronkstuk van de Russische 

kernonderzeeërs, en zijn 118 bemanningsleden die in de zomer van 2000 om het leven kwamen. 

In dit drama, een mix van spanning en geopolitiek, zien we in de casting Matthias Schoenaerts 

(Le Fidèle, De rouille et d’os), Léa Seydoux (Juste la fin du monde, Spectre, La vie d’Adèle) en Colin 

Firth (The King’s Speech, A Single Man). Een groots opgezette productie die tal van Brusselse 

uitgaven genereert, met name het loon van 35 technici, onder wie 9 decorbouwers die zich 
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zullen bezighouden met de reconstructie van de onderzeeër en andere decors, gebouwd in de 

immense studio's van AED in Lint (Vlaanderen). 

 

Le milieu de l’horizon: Geproduceerd door Entre Chien et Loup (Schaarbeek). Na Puppy Love 

regisseert de Brusselse Delphine Lehericey een familie- en coming of age-drama, waarin het 

leven van de jonge Gus tijdens de hondsdagen van 1976 overhoop gehaald wordt op de 

bescheiden boerderij van zijn familie. In deze verfilming van de gelijknamige roman van Roland 

Buti (Zwitserland) zal Gus zijn kinderlijke onschuld verliezen. Onder andere hoofdrollen vinden 

we Laetitia Casta (Gainsbourg, Vie héroïque, Des lendemains qui chantent), Jalil Lespert (Le petit 

lieutenant, De guerre lasse) en Clémence Poésy (Demain tout commence, Tunnel). Voor deze 

film, een coproductie met Zwitserland, wordt een beroep gedaan op een vijftiental Brusselse 

talenten. De special effects zijn van Nozon (Elsene), de geluidseffecten van Studio l’Equipe 

(Evere).  

  

Patser: Geproduceerd door 10.80 Films (Sint-Gillis). Na het succes van Black en hun doortocht in 

Hollywood brengen de Brusselaars Bilal Fallah en Adil El Arbi nu een actiekomedie waarin enkele 

jonge Antwerpenaren dromen van een leven als 'patser'. Onze 'patsers' raken al snel betrokken 

bij zaken die hun petje te boven gaan (drugshandel, Colombiaanse kartels, huurmoordenaars, 

enz.). De film, een unieke samenwerking tussen de Brusselse filmmakers Benoit Roland en Nabil 

Ben Yadir (tevens scenarist), zet 9 Brusselse technici aan het werk. De geluidspostproductie en 

de Franse nasynchronisatie worden toevertrouwd aan A Sound (Schaarbeek). 

   

The Mercy of Jungle: Geproduceerd door Néon Rouge Production (Laken). In de Congolese 

jungle van Kivu komen de Rwandese oorlogsheld Sergent Xavier en de onervaren soldaat Faustin 

oog in oog te staan met de gevaren van de oorlog, de natuur en hun eigen demonen. In deze 

tweede film van Joel Karekezi (Rwanda), die hij samen schreef met Aurélien Bodinaux (Brussel), 

wordt de hoofdrol gespeeld door Brusselaar Marc Zinga, Magritte voor de beste mannelijke 

nieuwkomer in 2015 (Les rayures du zèbre). Er wordt een beroep gedaan op een twintigtal 

Brusselse technici. Ook de postproductie voor beeld en geluid zijn 'made in Brussels', dankzij 

Charbon Cinema (Laken), Audio Sense en Studio l’Equipe (Evere). 

 

3 documentaires, voor elk wat wils  
 

Bruxelles sous les étoiles: Geproduceerd door Kaos Films (Schaarbeek). Deze documentaire van 

90 minuten schetst het portret van 5 sterrenpersonen die Brussel laten glanzen: de 5 chefs die 

twee Michelinsterren op hun uithangbord mogen plaatsen. Via de kennismaking met deze 

mannen, hun dagelijkse leven en de getuigenissen van hun collega's doorkruis je met veel smaak 

het gastronomische Brussel. Dit project is helemaal fait maison, onder leiding van de Brusselse 

regisseur François Gonce (RTBF, MSF) en ondersteund door een ploeg van 10 Brusselse technici. 

De postproductie voor het geluid zal worden verzorgd door Thank God it’s Friday! (Evere).   

  

Er Was eens Geproduceerd door Diplodokus (Aarschot). Deze documentairereeks van 6 x 50 

minuten die te zien zal zijn op CANVAS, neemt de geheimen van het Koninklijk Instituut voor 

Natuurwetenschappen onder de loep via het werk van zijn onderzoekers. Ze beklimmen de 

verdiepingen van de beroemde toren die over Brussel uitkijkt, op zoek naar onschatbare en 

gevarieerde collecties. 5 filmmakers werken aan deze reeks. Onder hen 2 Brusselaars: Jérôme 
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Guiot en Liesbeth de Ceulaer. Er zijn 55 draaidagen gepland in Brussel, met de hulp van 7 

Brusselse technici. De geluidspostproductie wordt uitgevoerd door Studio L’Equipe (Evere).  

 

Football made in Russia: Geproduceerd door Take Five (Sint-Gillis). Door de camera naar het 

hart van de passie voor voetbal te brengen, schetsen de Brusselse filmmakers Pascal Colson en 

Kenneth Rawlinson ons in deze commentaarloze documentaire van 30 x anderhalve minuut een 

origineel beeld van Rusland. Nadat ze door Afrika en Brazilië reisden – om een beeld te schetsen 

van de gastlanden van de laatste Wereldbekers – is het nu de beurt aan het grootste land ter 

wereld om zich bloot te geven, in 30 bijzondere taferelen op een speelveld dat zich uitstrekt van 

Sint-Petersburg tot Vladivostok. Naast de filmmakers zal een ploeg van 8 Brusselse professionals 

het project volgen. De geluidsmontage en mixage zijn toevertrouwd aan Chocolat Noisette 

(Brussel-Stad), de animaties aan Squarefish (Molenbeek).    

 

1 televisieserie  

 
Champion: Geproduceerd door Nexus Factory (Vorst). Opnieuw een komedie, met deze volledig 

Brusselse serie met het keurmerk van het Fonds FWB-RTBF voor Belgische series. In Champion 

volgen we Souli, een wonderspeler die bevriend was met de allergrootsten en door zijn 

flamboyante persoonlijkheid alle controle verliest. Zal hij, door iedereen in de steek gelaten, er 

weer bovenop komen? De reeks met Mourade Zeguendi (Les Barons, Dikkenek, Brussel) in de rol 

van Souli, wordt geregisseerd door de Brusselaars Monir Ait Hamou en Mustapha Abatane en 

wordt volledig opgenomen in de hoofdstad (80 dagen). Er wordt een beroep gedaan op een 

team van bijna 60 Brusselse professionals. De special effects worden uitgevoerd door UFX 

(Elsene).   

 

Vrouwen en debutanten in de schijnwerpers  
 

Van de 11 geselecteerde projecten worden er 4 geregisseerd door een vrouw: Delphine 

Lehericey (Le milieu de l’horizon), Liesbeth de Ceulaer (Er was eens), Eva Cools (Cléo) en Salima 

Glamine (For a Happy Life). De twee laatstgenoemden staan overigens voor het eerst achter de 

camera. 

 

Een mooi toeval, aangezien screen.brussels al van bij het begin het programma Boost Camp 

steunt, dat de ontwikkeling van film- en serieprojecten door Belgische vrouwen wil versnellen.  

http://leboostcamp.com/  

 

Voor Dimitri Linder (For a Happy Life) en Didier Van Cauwelaert (J’ai perdu Albert) is het 

eveneens hun eerste langspeelfilm als regisseur.   
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Per geïnvesteerde euro meer dan 7 euro uitgegeven in Brussel  
 

De investering in de 11 geselecteerde projecten - van de 22 ingediende dossiers - blijkt eens te 

meer zeer structurerend te zijn, met een verwachte return van meer dan 700 % in uitgaven in de 

audiovisuele sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   

 

7 is ook het aantal overwegend Belgische projecten van de 11 projecten die werden 

geselecteerd.   

 

Dossiers voor de 3de en laatste sessie van 2017 moeten ten laatste op 2 oktober worden 

ingediend. De beslissing over de geselecteerde projecten wordt verwacht op 3 november.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Noël Magis 

Managing Director 

screen.brussels fund 

GSM: +32.475.40.93.11 / Tel:  +32.(0)2.800.40.05 

 

screen.brussels fund biedt financiële steun aan audiovisuele producties die (een deel van) 

hun audiovisueel budget spenderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij willen een 

structurerende impact genereren op de audiovisuele industrie in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest op een manier die de hele Europese filmindustrie ten goede komt. 

Meer informatie over screen.brussels fund: www.screen.brussels/nl/fund 

 


