PERSBERICHT
Vakjury Film by the Sea 2017 bekend en nieuw affiche onthuld
Adriaan van Dis (juryvoorzitter), Floortje Dessing, Paula van der Oest, Ariane
Schluter, Oek de Jong, Hans Maarten van den Brink, Robert Jan Westdijk en
Peter Slager.
Op dinsdagavond 6 juni vindt de jaarlijkse Amuse van Film by the Sea plaats. Tijdens de
Amuse worden de juryleden van de komende 19e editie van het Film by the Sea festival
bekendgemaakt en is traditiegetrouw de nieuwe poster van het Internationale filmfestival
Film by the Sea onthuld. Juryvoorzitter Adriaan van Dis introduceert de nieuwe vakjury.

Ontwerp: Bob Pingen
Over het affiche:
Ieder jaar wordt er speciaal voor Film by the Sea een affiche gemaakt. Dit jaar was de eer
aan Bob Pingen, fotograaf, kunstenaar en filmmaker uit Vlissingen. Sanne de Regt en
Christoph Haddad zijn de modellen op het affiche.
Over de jury:
De vakjury beoordeelt 12 nieuwe boekverfilmingen die, als onderdeel van het
hoofdprogramma, in competitie worden vertoond. De vakjury bestaat dit jaar uit: Adriaan
van Dis, Floortje Dessing, Paula van der Oest, Ariane Schluter, Oek de Jong, Hans Maarten
van den Brink en Robert Jan Westdijk en Peter Slager
Juryvoorzitter Adriaan van Dis is voor het vierde jaar op rij de voorzitter van de vakjury. In
2013 was hij jurylid. Van Dis is een gelauwerd schrijver die in de loop van zijn
schrijverscarrière meerdere prijzen in ontvangst mocht nemen. Begin 2016 ontving Van Dis
de Constantijn Huygens-prijs voor zijn gehele oeuvre. Onlangs verscheen zijn nieuwste boek
In het Buitengebied.
Floortje Dessing is Nederlands radio- en televisiepresentatrice, programmamaakster en
schrijfster van reisverhalen.
Paula van der Oest is scenarioschrijver en regisseur. Haar werk wordt alom geprezen en
vaak genomineerd op diverse filmfestivals wereldwijd. Naast speelfilms schrijft en regisseert
ze ook tv-series. Verleden jaar regisseerde zij de film Tonio, gebaseerd op het boek van A.F.
Th. van der Heijden.
Ariane Schluter is actrice, bekend van theater, film en tv. Ze won tweemaal een Gouden Kalf
(1994 en 2015), is tweevoudig winnares van de prestigieuze Theo d’Or toneelprijs (2003 en
2004) en ontving in 2010 de Theo Mann-Bouwmeesterring. Zij was onder andere te zien in
de speelfilm Lucia de B .
Oek de Jong, opgegroeid in Goes en Dokkum, brak in 1979 door met zijn roman Opwaaiende
zomerjurken bij het grote publiek. Door de jaren heen ontving hij vele literatuurprijzen,
waaronder de Ferdinand Bordewijk Prijs, de Busken Huetprijs, de Gouden Uil en de Zeeuwse
boekenprijs.
Hans Maarten van den Brink is schrijver en journalist. Naast een groot aantal artikelen
publiceerde hij vijf non-fictieboeken en vier romans, waarvan Dijk de meest recente is en
Over het water de bekendste. Hij was hoofdredacteur televisie van de VPRO (1995-2001) en
directeur van het Mediafonds (2006-2014).
Robert Jan Westdijk had een stormachtig debuut in 1995 met de film Zusje met Kim van
Kooten in de hoofdrol. Hij werd hiervoor bekroond met een Gouden Kalf en twaalf
internationale prijzen. Hierna volgde de films Siberia, Phileine zegt sorry en verleden jaar
Waterboys.

Peter Slager is tekstschrijver, bassist en componist van de Nederlandse band BLØF. Op 6
maart heeft Slager tijdens het Buma Awards Gala de prestigieuze Lennaert Nijgh Prijs
gewonnen voor zijn Zeeuwse soloalbum ‘Slik’.
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 43.000 bezoekers naar CineCity in Vlissingen weet te trekken. De 19e editie van
Film by the Sea vindt dit jaar plaats van 8 tot en met 17 september.
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Klik hier om het high res poster beeld te downloaden
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Film by the Sea -Manon de Weerd - manon@filmbythesea.nl - 06-817 90 714
CineCity / CCXL / Film by the Sea
Josine Glerum – Marketing en Communicatie
Josine@cinecity.nl
Telefoon: +31 (0) 118 441000 / +31 (0) 6 13528764
Voor overige informatie:
Claudia Polverosi / Office manager Film by the Sea
claudia@filmbythesea.nl
Telefoon: +31 (0) 118 412437

