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The Sisters Brothers
slotfilm Film by the Sea

De film The Sisters Brothers is dit jaar de slotfilm van Film by the Sea op zaterdag 15
september. Het internationale filmfestival in Vlissingen vindt plaats van 7 – 16 september.
THE SISTERS BROTHERS – bioscooprelease 18 oktober – bekijk de trailer
'1850, het Wilde Westen is volledig in de ban van goudkoorts. De beruchte huurmoordenaars en broers Eli
(John C. Reilly) en Charlie Sisters (Joaquin Phoenix) krijgen de opdracht om Hermann Kermit Warm op te
sporen. Daarbij krijgen ze de hulp van de sluwe Morris (Jake Gyllenhaal). Warm laat zich echter maar
moeilijk vangen en wat begon als een routineopdracht, wordt al gauw een erbarmelijke en gevaarlijke tocht
naar de andere kant van het land. Maar is Morris eigenlijk wel te vertrouwen en wat is Warm's geheim dat
hem zo waardevol maakt? Meer en meer begint Eli zich af te vragen waar hij in hemelsnaam aan begonnen
is.

The Sisters Brothers is gebaseerd op het zwart-komische boek van Patrick DeWitt. De film is de eerste
Hollywoodproductie voor Palme d’Or-winnaar Jacques Audiard (Un Prophète, De Rouille et d’Os) met in de
hoofdrollen Joaquin Phoenix (Walk the Line, Her, Gladiator), Jake Gyllenhaal (Nightcrawler, Donnie Darko,
Brokeback Mountain) en John C. Reilly (The Lobster, We Need to Talk About Kevin, Kong: Skull Island).

Over Film by the Sea:
Film by the Sea is hét festival voor film en literatuur, dat is ontstaan in 1999 en inmiddels jaarlijks bijna
50.000 bezoekers naar CineCity in Vlissingen weet te trekken. De 20 ste editie van Film by the Sea vindt dit
jaar plaats van 7 tot en met 16 september.
Releases van filmdistributeur The Searchers in 2018:
• 9 augustus – Under the Silver Lake – Nederlandse trailer
• 23 augustus – The Happytime Murders – Nederlandse trailer
• 6 september – Peppermint – Nederlandse trailer
• 13 september – Maria by Callas – Nederlandse trailer
• 18 oktober – The Sisters Brothers – Nederlandse trailer
• 18 oktober – Mile 22 – Nederlandse trailer

Op de hoogte blijven van alle releases van The Searchers?
www.thesearchers.be | Facebook

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beeldmateriaal
Informatie en beeldmateriaal van alle titels zijn te downloaden via www.filmdepot.nl
Geplande vertoningen The Searchers:
Under the Silver Lake (139 minuten)
Landelijke persvoorstelling | Dinsdag 31 juli | 10:30 uur | Het Ketelhuis
Maria By Callas (113 minuten)
Landelijke persvoorstelling | Dinsdag 4 september | 10:30 uur | Het Ketelhuis
The Happytime Murders (circa 90 minuten)
Landelijke persvoorstelling | Donderdag 9 augustus | 10:30 uur | Het Ketelhuis
Peppermint (circa 100 minuten)
Landelijke persvoorstelling | Vrijdag 24 augustus | 13:00 uur | Het Ketelhuis
Mile 22 (100 minuten)
Vroege persvoorstelling | dinsdag 28 augustus | 10:30 uur | Het Ketelhuis
Landelijke persvoorstelling | dinsdag 9 oktober | 12:30 uur | Het Ketelhuis
Aanmelden vertoningen
Graag aanmelden voor de screenings o.v.v. ‘Persvoorstelling [filmtitel]’ via info@triplepentertainment.nl
Let op: van alle titels zijn er geen screenerlinks beschikbaar.
Voor meer informatie en interviewverzoeken kun je contact opnemen met:
Triple P Entertainment | Charlotte Groen & Pauline Verhoeven | Tel: 035-6982106
E-mail: charlotte@triplepentertainment.nl & pauline@triplepentertainment.nl
www.triplepentertainment.nl | Facebook | Twitter | Instagram
Voor meer informatie over Film by the Sea kunt u contact opnemen met:
Film by the Sea | Manon de Weerd | manon@filmbythesea.nl | Tel: 06-817 90 714
www.filmbythesea.nl

