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AAT VELDHOEN ONTWERPT POSTER FILM BY THE SEA
Film by the Sea beleeft dit jaar in september haar 20e editie. Om dit jubileumjaar te vieren,
heeft kunstenaar Aat Veldhoen het posterbeeld gemaakt. De kunstenaar en zijn muze is
een vaker voorkomend thema in het veelzijdige oeuvre van Veldhoen, en daarom siert
deze combinatie dan ook de poster van Film by the Sea. De titel van het schilderij is
Schilder met zijn model. De poster zal traditiegetrouw ook dit jaar weer aan de gevel van
CineCity prijken tijdens de jaarlijkse Amuse. Op dinsdag 5 juni maakt juryvoorzitter
Adriaan van Dis de leden van de Vakjury bekend.

De band tussen Film by the Sea en Aat Veldhoen gaat al langer terug. Zo ontwierp Veldhoen
het beeld voor de Grand Acting Award en de Life Time Achievement Award; uitgereikt aan
onder meer Milos Forman, Ettore Scola en Jonathan Demme. The Grand Acting Award werd
de afgelopen jaren door vele grootheden uit de filmwereld in ontvangst genomen. Vorig jaar
ontving Bruno Ganz de award en in 2016 viel de eer ten deel aan Claudia Cardinale. Ook
acteurs zoals Morgan Freeman, Stanley Tucci, Rutger Hauer, Sir Ben Kingsley en Michael
Nyqvist ontvingen de Grand Acting Award. Welke filmlegende dit jaar de Grand Acting
Award in ontvangst mag nemen wordt binnenkort bekendgemaakt.

Over Aat Veldhoen
‘Aatje’ Veldhoen (1934) vestigde zijn reputatie in de jaren
zestig met zijn, in de ogen van de autoriteiten, voor de jeugd tè
‘zinnenprikkelende’ prenten, wat tot een roemruchte
rechtszaak leidde. Zoals Winnie Sorgdrager, voorzitter van de
Stichting Veldhoen, in de monografie ‘Aat Veldhoen – de roes
van het scheppen’ schrijft: “Strijd tegen ‘het gezag’, tegen het
benepene, is een rode draad in Aatjes werk.” Werken uit het
veelzijdige en omvangrijke oeuvre van Aat Veldhoen bevindt
zich in de collecties van onder meer het Amsterdam Museum,
het Rembrandthuis en het Rijksmuseum.
Foto: Aat Veldhoen en partner Hedy D’Ancona –Film by the Sea
juryvoorzitter van 2000-2006.
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Over Film by the Sea:
Film by the Sea is hét festival voor film en literatuur, dat is ontstaan in 1999 en inmiddels
jaarlijks ruim 50.000 bezoekers naar CineCity in Vlissingen weet te trekken. De 20e editie van
Film by the Sea vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 16 september.
www.filmbythesea.nl
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Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Film by the Sea -Manon de Weerd - manon@filmbythesea.nl - 06-817 90 714

