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Opnames Het Verlangen

Na 23 dagen draaien zijn we ruim over de helft van de 

 opnamen. We zijn meer dan blij met het resultaat, de acteurs 

zijn ronduit geweldig, de opnamen zien er schitterend uit en 

 financieel gaat alles naar wens. Het in het budget opgenomen 

onvoorzien is nog maar voor een heel klein gedeelte gebruikt 

wat betekend dat we extra kunnen investeren in de post

productie van de film en hopelijk ook in de rechten van de 

bestaande muziek. 

Met Universal Music hebben we inmiddels een overeenkomst gesloten zoals dat ook bij, onder 

andere, Alles is Familie en Publieke Werken hebben gedaan. We gaan samen met hun bestaande 

muziek van Nederlandse bodem uitzoeken die we in de film kunnen gebruiken. 

Voor de titelsong is er inmiddels een nummer gekozen van een in februari 2017 te verschijnen 

album van een zeer bekende Nederlandse zanger. We mogen echter nog niet openbaar maken 

wie dat betreft maar wij zijn daar bijzonder blij mee. 

Setbezoek

Afgelopen vrijdag 13 mei, heeft een aantal participanten de set 

kunnen bezoeken. Sommige hebben gefigureerd en andere 

zijn alleen aanwezig geweest bij de lunch. Het was, heb ik 

begrepen, voor allen een mooie ervaring op een zeer mooie 

locatie. Tijdens de lunch hebben we een promo laten zien 

welke we speciaal voor deze gelegenheid 

hadden laten maken. Voor de participanten 

die die dag niet konden, voegen we nog 

even een link bij zodat ook u kunt genieten 

van de eerste beelden van de film. Let wel, 

deze promo is gemaakt met het beeld van 

de eerste 14 draaidagen. Er ontbreekt dus 

nog heel veel. De promo is slechts beperkt, 

voor een periode van drie dagen en alleen 

voor u als participant, beschikbaar omdat we niet willen dat het materiaal op het 

internet gaat rondzwerven. Helpt u ons mee in het belang van onze film om te 

voorkomen dat de film gaat rondzwerven?

N
ie

u
w

s
N

ie
u



EUROGROEI FILMS

De aanwezige participanten hebben, als aandenken, een drie tal DVD’s ge

kregen. Degene die er niet waren zullen we de DVD’s per post  toe sturen in de 

komende week.

De genoemde vrijdag was niet alleen een participantendag maar ook een pers

dag waarbij met name de TV pers was uitgenodigd om te komen kijken. 

RTL Boulevard heeft hiervan een mooie reportage gemaakt. De link sluiten we 

bij. Ook de Telgraaf was er en heeft iets geplaatst. Zie link. Shownieuws zal op 

27 mei aandacht aan de film besteden.

De wereld draait door

Op 19 mei jongstleden filmden we in de studio van DWDD met Matthijs van 

Nieuwkerk en Jan Mulder de scene waarin Brigitte Hooymakers (Chantal 

Janzen)  als gast wordt ontvangen naar aanleiding van de presentatie van haar 

boek. DWDD zal hopelijk in de week van de première van de film  Chantal echt 

uitnodigen om te praten over haar eerste hoofdrol. 

Op Social Media vlak hebben we een volger geëngageerd om in de komende maanden aandacht 

te besteden aan de film. Deze zal in de komende weken actief worden.

Inmiddels heeft een bekende uitgeverij aangeven dat ze graag het filmscript in boekvorm 

 (verboeken in vaktaal) willen gaan uitgeven. We zijn daarover in onderhandeling maar ook dit 

helpt mee met marketing van de film.

De inhoud van deze nieuwsbrief is opgesteld door Het Productie team & en de Producenten van 

Het Verlangen.
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Promo

https://vimeo.com/167259892

wachtwoord: Hetverlangen_654

Teaser

http://www.rtlnieuws.nl/boulevard/laatstevideosboulevard/chantalopfilmsethetverlangenhet

neteencamping

Het Item zelf van RTL Boulevard

https://www.facebook.com/HetVerlangendefilm/videos/1744466662504487/

Verslag van De Telegraaf

http://www.telegraaf.nl/tv/prive/overig/25789467/__We_douchen_samen__.html

De Wereld Draait Door

http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/nieuws/aantafelchantaljanzen

https://vimeo.com/167259892
https://www.facebook.com/HetVerlangendefilm/videos/1744466662504487/
http://www.telegraaf.nl/tv/prive/overig/25789467/__We_douchen_samen__.html
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/nieuws/aan-tafel-chantal-janzen

