PERSBERICHT

Televisieserie Alleen Op De Wereld in première bij Film by the
Sea
het internationale filmfestival in Vlissingen gaat dit jaar op 11 september de
serie Alleen Op De Wereld in première, naar het bekende boek Sans Famille van
Hector Malot uit 1878. De serie is een samenwerking tussen Lemming en de
VPRO.
Beeld uit de serie Alleen Op De Wereld: copyright: Vpro/ Lemming

Première
Op 11 september gaat Alleen op de Wereld in première tijdens Film by the Sea. Een deel van
de cast en crew zal hierbij aanwezig zijn. Aanvang rode loper: 13.00 uur. Aanvang film:
13.30 uur. In de pauze worden er speciale activiteiten voor de jeugdige bezoekers
georganiseerd. Meer informatie en kaarten zijn te bestellen op: www.filmbythesea.nl.
Klassieker
De klassieker Alleen op de wereld van de Franse schrijver Hector Malot is vaker verfilmd,
maar nooit als serie voor NPO Zapp. Het verhaal over Remi in het Frankrijk van eind
negentiende eeuw is bewerkt tot een hedendaagse tv-serie over Remi in Nederland en heeft
alles wat een goed verhaal moet hebben; het is avontuurlijk, ontroerend, vrolijk en liefdevol.
Waar zelfredzaamheid, optimisme van een kind en de functie van vriendschap centraal staan,
is de serie keihard en hoopgevend tegelijk.
Synopsis
Remi is een vondeling, maar verder is hij een hele gewone jongen die een heel gewoon leven
leidt samen met Betty Barbarin, de moeder die hem gevonden heeft. Tot op zijn elfde
verjaardag, als er een grote vrachtwagen voor hun huis stopt en Betty's man na jaren
thuiskomt. Jerome vindt het teveel, twee mannen in één huis. Hij neemt Remi mee in de
wagen en laat hem achter bij een benzinestation. Daar wordt Remi voor de tweede keer in
zijn leven gevonden. Hij gaat mee met Vitalis en zijn dieren in hun oude bus. Het is het begin
van een avontuurlijke reis waarin Remi vrienden maakt en vrienden verliest, waarin hij
volwassen wordt en uiteindelijk het mysterie van zijn leven ontrafelt.
Cast: Naast Julian Ras zijn ook Bert Luppens, Ricky Koole en Georgina Verbaan te zien
Script: Mieke de Jong, Anne Hofhuis, Myranda Jongeling
Regie: Margien Rogaar en Steven Wouterlood
Producenten: Lemming Film in coproductie met de VPRO
Over Film by the Sea:
Film by the Sea is hét festival voor film en literatuur en al sinds 1999 een begrip in Zeeland
en ver daarbuiten. Elk jaar komen tienduizenden bezoekers naar de havenstad Vlissingen om
zich tien dagen lang onder te dompelen in het beste wat film en boek te bieden hebben. Zo
worden er bekende en minder bekende films en documentaires getoond, competities
gehouden, lezingen, colleges en concerten gegeven en de gezelligste feestjes gebouwd. Ook
vele acteurs, schrijvers en regisseurs van vakveteranen tot jonge talenten laten graag hun
gezicht zien bij het festival. De unieke locatie aan zee en het bomvolle, steeds verrassende
programma maken Film by the Sea van Openingsgala tot Slotfeest ieder jaar weer een feest.
De 18e editie van Film by the Sea vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 18 september.
Bezoek voor meer informatie: www.filmbythesea.nl

Einde persbericht

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon de Weerd.
Per mail: manon@filmbythesea.nl of telefonisch: 06-81790714
Na de premiere in Vlissingen wordt Alleen op de Wereld ook tijdens het Nederlands Film
Festival en Cinekid vertoond. De VPRO zendt vanaf 6 december dagelijks de serie Alleen op
de Wereld uit om 18.00 uur op NPO Zapp. Alleen op de Wereld is daarmee de kerstserie voor
het hele gezin van 2016.
Beelden bij gebruik graag vermelding: VPRO/ Lemming is te downloaden:
Alleen op de Wereld 1
Alleen op de Wereld 2

