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Paul, een 11-jarige jongen met grote 
flaporen, moet op een dag plotseling  
mee op schoolreisje. Al snel komt hij  
er achter dat hij in werkelijkheid samen  
met honderden andere kinderen wordt 
opgesloten omdat hij lelijk is. Op deze 
manier wil president Isimo het land  
opschonen. Paul weet te ontsnappen  
en richt samen met Sara en een aantal 
andere kinderen DE CLUB VAN LELIJKE  
KINDEREN op.   
Vanuit hun schuilplaats gaan ze de strijd 
aan met het regime van de president.  
Lukt het Paul en zijn vrienden de andere 
lelijke kinderen te bevrijden, en het  
regime van Isimo omver te werpen?

DE CLUB VAN LELIJKE KINDEREN 
is een spannende familiefilm naar het  
gelijknamige boek van Koos Meinderts 

REGIE  Jonathan Elbers  
  (Fashion Chicks) 
SCENARIO Jeroen Margry  
PRODUCENT  Casper Eskes, Niek Teunissen en 
  Wim Boven (Umami Media) in 
  co-productie met Shooting Star 
  Film Company en de EO
CAST  Sem Hulsmann, Maan de Steenwinkel, 
  Narek Awanesyan, Faye Kimmijser, 
  Jeroen van Koningsbrugge,  
  Jelka van Houten, Roeland Fernhout, 
  Georgina Verbaan, Katja Schuurman, 
  Edwin Jonker 
RELEASEDATUM 9 oktober 2019 
GENRE   familiefilm
SPEELDUUR 95 minuten 
KIJKWIJZER  
TRAILER  https://youtu.be/jbeeudi-lvo

www.facebook.com/declubvanlelijkekinderen  
www.instagram.com/declubvanlelijkekinderen 
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4TOELICHTING VAN DE REGISSEUR

Het is een cliché, maar zoals veel andere regisseurs wilde 
ik vroeger acteur worden. Ik mocht best vaak meedoen 
met het schooltoneel, maar met mijn beugelbekkie en 
nerdy bril moest ik altijd de oude man met een bochel 
spelen, of de dronken zuiplap. Nooit werd ik gecast als 
jonge blonde Griekse god.

Jaren later maken we met DE CLUB VAN LELIJKE KINDEREN 
een film over kinderen die worden buitengesloten van- 
wege hun uiterlijk. Het uitsluiten van minderheden is een 
erg gevoelig onderwerp. Lelijke kinderen zijn dat schijn-
baar ook, want er werd online meteen gereageerd: ‘IS DIT 
EEN FLAUWE GRAP?’, ‘WIE ZIJN DEZE MENSEN?’ en 
‘ER BESTAAT NIET ZOIETS ALS LELIJKE KINDEREN!’ 
Ik kan iedereen verwijzen naar de pasfoto’s van mijn 
middelbare schooltijd als bewijs dat het laatste niet klopt. 
En ook de kinderen die auditie voor de film deden wisten 
heel goed wat ze niet mooi aan zichzelf vonden. De één 

had een moedervlek, de andere een raar vingerkootje, en 
zonder problemen vertelden ze er tijdens de auditie over. 
Uiteindelijk is iedereen wel eens zenuwachtig over hoe hij 
of zij eruit ziet.

Ons doel was een film te maken die je zowel weet onder 
te dompelen in een spannend avontuur, als je aan het 
denken zet. Die reacties online suggereren dat mensen 
er nu al over aan het nadenken zijn. Ik hoop dat ze ook 
naar de bioscoop gaan om meegevoerd te worden in het 
verhaal van Paul de Ongrijpbare. Om even te verdwijnen 
in een bijzondere wereld en te ontdekken dat DE CLUB VAN 
LELIJKE KINDEREN eigenlijk een geuzennaam is. Een eretitel 
voor een groep kinderen die durft op te staan tegen het 
onrecht van het dictatoriale regime waar ze in leven.

Houd het Schoon!
Jonathan Elbers

Toelichting van de regisseur
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Jij en scenarist Jeroen Margry hebben in 2012 al een 
korte film van het boek DE CLUB VAN LELIJKE KINDEREN 
gemaakt. Waarom wilden jullie hier naar terugkeren?  
Jeroen en ik zijn in 2012 afgestudeerd van de Film- 
academie met de korte versie van Club, en we hadden 
direct grote ambities: een speelfilmversie. Vervolgens zijn 
we jaren bezig geweest om het script te perfectioneren, 
terwijl er in de tussentijd een hoop veranderde in de wereld. 
Er kwamen rare mannen aan de macht en DE CLUB VAN 
LELIJKE KINDEREN werd steeds actueler. De werkelijkheid 
haalde ons in en veel gekke dingen die we hadden bedacht 
werden plotseling realiteit. Ik denk dat die actualiteit deze 
versie wat politieker heeft gemaakt, en ook harder. De korte 
film was nog vriendelijk. Nu is het een echt spannende film 
geworden waar iedereen met samengeknepen billen naar 
zal kijken. 

Wat zijn de grote verschillen met de korte versie van 
2012?
In 2012 wilden we gewoon een mooie vormgegeven wereld 
maken en nu ondersteunt de hele vormgeving het verhaal. 
Af en toe voelde ik mezelf een vormgevingsdictator. Dan 
liep ik weer over de set te roepen: ‘Zo zou Isimo het nooit 
toestaan!’ Het fijne aan de lange versie is dat je echt de tijd 

krijgt om mee te leven met de karakters. Dat is in 25 
minuten veel lastiger. Ook hebben we het dichter naar het 
nu getrokken, waardoor het herkenbaarder is geworden.  
De film speelt zich af in een regime waar geen ruimte is 
voor eigenheid. Er is sprake van framing, manipulatie en 
een continue indoctrinatie. Inwoners  moeten eruit zien 
zoals president Isimo dat wil, een afwijkend uiterlijk wordt 
niet getolereerd. Die boodschap wordt via volksliedjes,  
billboards en sociale media gecommuniceerd. Dat is iets 
wat kinderen in onze wereld via YouTube en Instagram en 
in de klas ook dagelijks meemaken. 

En dan is er nog het populaire boek van schrijver Koos 
Meinderts. 
Koos is geweldig! Hij kwam langs op de set en we hebben 
een paar keer over het script gepraat. Hij is altijd opbou-
wend en meedenkend. Zijn boek uit 1987 is een duidelijke 
metafoor voor de Tweede Wereldoorlog; kinderen worden 
met een bus weggevoerd naar een kamp, mensen duiken 
onder in geheime ruimtes achter een kast en lelijke kinde-
ren krijgen een kledingstuk waardoor ze herkenbaar zijn. 
Dat dit zich nu herhaalt in Amerika bij de Mexicaanse grens 
is een grimmige gewaarwording. Maar ook als je niet alle 
referenties meekrijgt is het verhaal nog steeds spannend en 

Regisseur Jonathan Elbers
INTERVIEW
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leuk om te volgen. Koos zelf merkt dat al jaren wanneer hij 
voorleest op scholen: elke leeftijd haalt wat anders uit het 
boek en de metafoor biedt daar de ruimte toe. 

Wat voor Nederland is het waar president Isimo de baas 
is? 
De film speelt zich af in een fantasiewereld, waar een mooi, 
schoon en rijk land langzaam de persoonlijke vrijheid heeft 
ingeleverd in ruil voor welvaart en efficiëntie. De partij van 
president Isimo wil overal controle over hebben. Iedereen 
moet hetzelfde pakje dragen en heeft hetzelfde kapsel, 
precies volgens zijn voorschriften. Dat maakt deze wereld 
grijs, saai en strak, wat we ook in de vormgeving hebben 
vastgelegd. Voor de speeches van Isimo hebben we ons la-
ten inspireren door bestaande toespraken van presidenten 
of dictators over minderheden, waarin sommige woorden 
zijn veranderd in ‘mooi’ of ‘lelijk’. Isimo heeft alle eigenheid 
uit de samenleving geramd. Volwassenen durven hier niet 
tegen in opstand te komen, maar de kinderen laten zich 
niet tegenhouden. Op eigen wijze en met vrolijke kleuren en 
gekke gezichten staan ze op tegen het regime. 

In het regime van president Isimo is lelijkheid verboden. 
Is dat niet een heel rekbaar begrip? 
Ja, want mooi of lelijk is voor iedereen anders. De meeste 
ouders vinden bijvoorbeeld hun kinderen de allermooiste 
en die van de buren toch altijd lelijker. De film gaat over 
mensen uitsluiten op basis van hun uiterlijk en wat dat met 

je doet. Dat kan van alles zijn: een meisje dat niet mee mag 
doen met een groep jongens, iemand met een litteken of uit 
een ander land. De metafoor gaat verder dan enkel mooi of 
lelijk. Na al die jaren is onze slogan nog steeds: iedereen is 
lelijk op z’n eigen manier. Wat we daar over willen zeggen 
is dat je van jezelf mag houden en blij mag zijn met wie je 
bent, precies zoals je bent! 

Jullie willen kinderen dus een spiegel voorhouden? 
Ik denk dat het belangrijk is te realiseren dat iedereen  
elkaar beoordeelt, ook al neem je het je voor dat niet te 
doen. We beginnen de film met een scène op school waar-
in pasfoto’s worden gemaakt. Een ongemakkelijk moment, 
iedereen weet nog wel hoe je op de basisschool altijd 
zenuwachtig was voor de schoolfotograaf. Het waren ook 
nooit leuke foto’s. Tijdens de testviewing met kinderen was 
het meteen raak: er werd gelachen om de eerste paar fo-
to’s. Oftewel, je bent nog geen minuut in de film of je hebt 
zelf al iemand beoordeeld op zijn of haar uiterlijk. Kinderen 
zijn daarin niet anders dan volwassenen, misschien zijn ze 
zelfs wel wat harder. Ik vind het prima dat dit aan het begin 
van de film gebeurt. Tijdens het kijken leren ze vervolgens 
dat er meer achter die ‘lelijke’ kinderen zit. 

Sociale media spelen een belangrijke rol in de film. 
Klopt, kinderen kunnen niet meer zonder sociale media. 
Als je met 200 kids op de set staat zie je dat ze bijna nog 
meer bezig zijn met hun online leven dan hun echte leven, 
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en dat die twee lang niet altijd overeen komen. Een van 
mijn favoriete momenten uit de film is wanneer Paul thuis 
wakker wordt en een Instagram-collage opent van kinderen 
die posten wat voor mooie dag het gaat worden. Ze gaan 
over tot de orde van de dag alsof er niks gebeurd is, terwijl 
er net een heleboel kinderen zijn opgepakt. Je zag dat de 
opstanden van de Arabische lente vooral vanuit sociale 
media werden aangestuurd. En kinderen komen eigenlijk 
de deur niet meer uit zonder sociale media-event, daarom 
vonden we het belangrijk om dat toe te voegen aan het 
boek uit 1987. De online wereld waar het protest begint en 
de kinderen laten zien dat ze lelijk zijn op hun eigen manier.

Kinderen konden zelf hun auditie insturen. Heeft dat veel 
opgeleverd? 
Er is zo ontzettend veel talent in Nederland! Die online 
casting was heel vruchtbaar. Veel kinderen in de film 
kwamen daar uit. Sommige met acteerervaring en anderen 
juist helemaal niet. We vroegen iedereen een filmscène te 
spelen plus iets wat ze het liefste deden. Dat kon dansen  
of  zingen zijn, of gewoon een gek gezicht trekken. Dat 
werkte heel goed want zo kon je precies zien wat iemand  
in zijn of haar mars had. Het betekende wel dat ik uren 
aan beeldmateriaal heb bekeken, maar het was vaak ook  
heel charmant want die kinderen gingen er echt voor. Dan 
hadden ze in hun tuin een bus nagebouwd en speelde de 
hele familie de inzittenden: opa, oma, neef en nicht, iemand 

met een bord als stuur en het kindje acterend in het 
midden. Echt geweldig om te zien. Een hoop kids hebben 
hun auditie op YouTube gedeeld en ze reageren enorm 
positief op elkaars video’s!

Jeroen van Koningsbrugge speelt niet bepaald de Vader 
van het Jaar. 
Voor de rol van vader Filidoor zochten we een acteur die 
zowel drama als komedie kon spelen. Jeroen kan dat als 
geen ander. Filidoor de Wit is een lastige rol, omdat hij 
ogenschijnlijk niet voor zijn gezin kiest en daardoor snel 
onsympathiek wordt. Jeroen wist al vanaf de auditie met 
zijn komisch talent een vader neer te zetten die zijn gezin 
wel lief heeft, maar dat niet weet te uiten. Bij tv-zender ITV 
leest Filidoor de autocue voor en opeens moet hij keuzes 
maken die ver boven zijn capaciteiten uitgaan. Het journaal 
verandert steeds meer in het staatsjournaal en hij moet 
voor het eerst in zijn leven kiezen wat zijn politieke voorkeur 
is en of hij heldhaftig genoeg is om in opstand te komen.
Één van de dingen die we hebben gedaan om Filidoor 
begrijpelijker te maken is de figuur van Secretia toevoegen, 
een rol van Katja Schuurman. Zij bestiert als een moderne 
Joseph Goebbels de media voor Isimo en zet zo Filidoor 
onder grote druk. Eerst moet hij de president aankondigen, 
vervolgens moet hij zijn vrouw en dochter aanklagen en 
tenslotte zijn zoon een terrorist noemen. De grens schuift 
voor hem steeds verder op en gedreven door angst en 
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onkunde blijft hij maar de verkeerde keuzes maken. Dit is 
allemaal best zware materie, daarom hebben we acteurs 
gecast die luchtigheid aan het gezin kunnen toevoegen. 
Zonder Jeroen, Jelka en Maan was het echt veel serieuzer 
geweest. Zij maken dat je er ook om kan lachen, dat breekt 
dat gezin open. 

Zangeres Maan beleeft haar acteerdebuut in De Club en 
ze geeft gelijk vol gas. 
Ja, goed hè? Ik was meteen verliefd na de eerste auditie 
met Maan. We deden een oefening met haar en zij knalde 
er direct voor de volle honderd procent in. De eerste scène 
die we met haar opnamen was wanneer zij met een mega-
foon een grote groep protesterende kinderen toespreekt. 
Dat zal je maar gevraagd worden op je eerste draaidag 
ooit, zonder enige acteerervaring. En zij deed het gewoon. 
Als zij vol gaat geloof je dat ze echt vecht voor haar kleine 
broertje. Ze pest hem in eerste instantie zelf, maar kom niet 
aan hem! In een omhelzing of in een stunt ben je je leven 
niet zeker naast Maan, haha. Ik zou geen moment twijfelen 
om haar weer te casten. Ze snapt het vak, werkt er hard 
voor en spat van het scherm.
 
Wat kun je vertellen over de look van de film?  
Ik hou van films die zich afspelen in een bijzonder vorm- 
gegeven wereld. We wilden een niet bestaande plek creë-
ren met harde kleuren. Een wereld waar de nuance uit is, 
waar je je niet thuis kan voelen en waar iedereen aan wil 
ontsnappen. We zijn heel Nederland doorgereisd op zoek 
naar grijze strakke gebouwen om zo een eigen metropool 
te creëren. Bij al die gebouwen is vervolgens alle gezel-
ligheid weggehaald en met visual effects zijn er nog meer 
grijze gebouwen toegevoegd. Zo ontstond de kale strakke 
wereld die nu in de film te zien is. Langzaam schemert er 
meer kleur in de film door. Voor het eerst bij Sara in haar 
kamer, waar we foto’s in alle kleuren zien. In de verfwinkel 
kun je alleen maar grijs, zwart en rood kopen, maar in de 
geheime kelder mag je verven met alle kleuren. Hier ont-
staat de opstand tegen het grijze regime.

Wat was het idee achter de kleding? 
We wilden ook de kleding een look geven waarbij de eigen-
heid is weggehaald. Een schooluniform was een logische 
optie. Bij ons heeft het overhemd een rits waardoor het 
net vreemd oogt, want dat zie je eigenlijk nooit. Voor de 
hoofdpersonen gaven we de kleding een rood randje of iets 
anders opvallends mee. Hooggeplaatste karakters in het 
regime hebben een speld van een gouden schepje. Door 
al die elementen bij elkaar te brengen heb je plotseling een 
andere wereld gecreëerd. En door vast te houden aan die 
grijze kleuren voelt het als één regime, dat uiteindelijk door 
wilde kleuren wordt opengebroken.

De finale vindt plaats in een wel heel spectaculair decor. 
Dat hebben we gedraaid in het Landschaftspark Duisburg- 
Nord. We hadden het op internet gevonden, een gebied vol 
verlaten industriële complexen over de grens bij Venlo. Op 
basis van die locatie hebben we het scenario een beetje 
moeten aanpassen, zo bijzonder vonden we het. Ik vind 
het een mooi gegeven dat in die strakke wereld een fabriek 
bestaat waar niet meer naar wordt omgekeken omdat die 
zwaar vervuilend was en dus niet past in de schone werke-
lijkheid. Daar stuurt Isimo de ongewenste kinderen naar toe 
als hij ze wil ‘verwijderen’. Voor het stuntteam was het een 
speeltuin, voor mij iets minder maar we hebben hier zoveel 
stunts gedraaid dat ik (tijdelijk) van mijn hoogtevrees ben 
afgekomen. 

Wat zijn je verwachtingen voor DE CLUB VAN LELIJKE  
KINDEREN?
Het is een mix van een klassieke avonturenfilm als E.T. 
en de naargeestige wereld van The Handmaid’s Tale. We 
wilden echt een serieus spannende jeugdfilm maken voor 
kids vanaf acht jaar. Er is meer behoefte aan films waarbij 
je lekker achterover kunt leunen, maar waar je ook meer 
achter kan zien als je er beter over nadenkt. We hopen dat 
het net zo’n klassieker wordt als Alfred Jodocus Kwak en 
de Kraaienpartij.
De korte film wist al heel veel discussie op te roepen.  
In Frankrijk is die opgenomen in een schoolprogramma  
en ook Movies That Matter gebruikt hem voor onderwijs- 
programma’s en als kijkopdracht bij de Cito-toets. Voor  
hen is het een perfect aanknopingspunt om discussies  
over onze samenleving aan te gaan. Hopelijk gaat de  
nieuwe Club van Lelijke Kinderen ook die kant op. Als je  
elf jaar oud bent begin je al veel meer van de symboliek  
te snappen. En als je acht bent zie je gewoon een heel 
spannende film.   
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Sem Hulsmann (Paul de Wit)

Het is een andere, vreemde wereld waarin Paul leeft, een 
soort vervolg op de Tweede Wereldoorlog waarin alles 

grijs en grauw is. De film wil zeggen dat iedereen gelijk 
is en dat dingen als racisme en discriminatie nergens op 
slaan. Ikzelf vind niemand echt lelijk. Ik moest elke dag ex-
tra vroeg op de set zijn en dan werden de flaporen op mijn 
hoofd gezet. Ze waren van echt rubber gemaakt door Rob 
van Rob’s Prop Shop. Hij had een speciale lijm waarmee ze 
vast gezet werden en dan werd het nog bijgewerkt met een 
soort verf. Sommige kinderen heeft Rob met make-up wel 
wat lelijker gemaakt door ze littekens te geven. 
Filmen is wel hard werken omdat je je echt moet concen-
treren. Voordat de camera loopt bedenk ik me hoe ik het 
ga doen, dat kan per take verschillen. Omdat we niet alles 
in de juiste volgorde draaien ben je in de ene scene nog  
angstig of verdrietig, en in een ander juist heel dapper. Er 
waren een paar dingen waar ik op moest letten, zoals niet 
in de camera kijken. Het moeilijkste was om op commando 
dingen te doen. Dan zei de regisseur: nu ga je huilen, of nu 
moet je hardop lachen. Mensen onderschatten misschien 
hoe lastig dat is. Jeroen heeft me tijdens de repetities nog 
veel geleerd over acteren, hij was als een tweede regisseur. 
Bijvoorbeeld als je mensen moet aankijken en je wilt niet 
lachen, kijk dan tussen hun ogen, en niet in hun ogen. Dat 
werkte wel. 
Verbaasd was ik dat de acteurs zo enorm goed worden 
verzorgd. Ik moest op een gegeven moment in water 

springen dat best koud was. Na afloop kwamen er wel 
drie mensen met dekens op me af om me weer warm te 
krijgen. Het liefst wilde ik qua stunts alles zelf doen, maar 
als ik dan een been had gebroken hadden ze me niet meer 
kunnen gebruiken. Dus voor de heftigste stuntscènes werd 
een stuntdubbel gebruikt. Ik had de meeste draaidagen van 
iedereen, soms nog tot diep in de nacht, maar ik vond dat 
alleen maar leuk. Je krijgt zoveel adrenaline van al dat acte-
ren. Het was dan ook heel jammer toen het was afgelopen. 

Faye Kimmijser (Sara Simons)

Ik had eerder bij een korte film de vrouw van line producer 
Niek Teunissen leren kennen. Zij stelde voor dat ik auditie 

zou komen doen voor de rol van Sara. Dat heb ik gedaan 
en toen kreeg ik de rol! Ik had de eerdere versie van DE 
CLUB VAN LELIJKE KINDEREN al gezien toen ik nog op de 
basisschool zat. Ik weet nog dat ik hem toen eng vond.  
Die grauwe sfeer, dat maakte wel indruk op me.
De eerste dag van de opnamen was ik wel echt zenuwachtig. 
Mijn moeder bracht me naar de set en ik had gewoon buik-
pijn. Maar zij zei: ‘Je kan het Faye, je bent niet voor niets 
uitgekozen. Ga lekker je ding doen, het komt goed.’ De 
eerste take moest nog een paar keer over, van de zenuwen. 
Maar de crew stelde me op mijn gemak en daarna begon ik 
het echt leuk te vinden. Dan was ik gewoon blij dat ik weer 
voor de camera mocht. 
Het was ook echt een grote productie, alles was voor ons 
afgehuurd en er werd met helikopters gefilmd. Daar stond 
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ik best wel van te kijken. Extra bijzonder waren de dagen 
in Duitsland. Dat industriepark was heel indrukwekkend en 
omdat het zo’n mooie plek was ga je je nog meer inleven in 
je rol. Dat gaf echt iets bijzonders. 
Alles moet in de wereld van DE CLUB VAN LELIJKE KINDEREN 
perfect zijn, precies zoals president Isimo dat wil. Als je 
dik bent, of rood haar hebt of flaporen, is dat al snel ‘niet 
mooi.’ Ik vind dat onzin. Als je molliger bent dan een ander 
maakt dat toch niets uit? Zolang je maar blij bent met me-
zelf. Niemand is hetzelfde, iedereen is anders qua karakter 
of uiterlijk. Nederland is natuurlijk een land waar iedereen 
kan gaan en staan waar we willen. Maar een wereld zoals 
in DE CLUB VAN LELIJKE KINDEREN kan altijd nog een keer  
gebeuren als we niet goed opletten. Op school zie je dat 
ook wel een beetje. Naar kinderen die VWO doen wordt 
toch anders gekeken dan naar kinderen met een lagere 
opleiding als VMBO. Je wordt dan toch als een minder-
waardig iemand gezien, terwijl je net zo hard je best doet. 
Dat vind ik jammer.  
Ik heb nu in één jaar drie films gemaakt, en ik heb aan 
mezelf gemerkt dat ik acteren heel erg leuk vind. Ik snap 
ook wel dat ik er niet zo maar kan inrollen maar ik zou het 
wel heel vet vinden als ik hiermee verder zou kunnen gaan. 
Je ontmoet zoveel mensen en het is elke keer weer iets 
anders, nooit hetzelfde.  

Narek Awanesyan (Kai Rigo)

Kai behoort ook tot de lelijke kinderen omdat hij een lit-
teken heeft. Hij past niet binnen de norm die president 

Isimo heeft gesteld. In het begin van de film is er spanning 
tussen Kai en Paul. Kai is stoer en wil graag in het middel-
punt staan en Paul is meer verlegen. Hij wordt door Kai  
gepest met zijn oren. Kai heeft wel een grote mond maar 
als het erop aan komt durft hij vaak iets niet. Pas wanneer 
Paul en Sarah in het bedrijf van Kais ouders komen onder-
duiken worden ze toch vrienden.  
Mijn personage zit niet letterlijk in het boek, maar het is 
wel een leuke rol om te spelen. Kai is brutaal en je kunt 
om hem lachen: hij is een echte grappenmaker. Maar hij is 
ook verlegen omdat hij niet goed weet om te gaan met zijn 
litteken. Dat litteken is speciale make-up, dat wordt er in 25 
minuten opgezet. Het litteken zelf is neutraal van kleur, dat 
plakken ze op mijn wang met speciale lijm. Maar daarna 
moet het zo gekleurd worden dat het precies bij mijn huids-
kleur past, dat kost tijd. Rob Hillenbrink doet dat heel goed. 
Hij deed ook de oren van Paul en sproeten, rode vlekken en 
grote tanden bij andere kinderen. 

Ik vind het wel fijn wanneer ik na een take feedback krijg 
van de regisseur. We zijn jonge acteurs en ik vind het 
prettig hoe Jonathan daar rekening mee houdt. Hij houdt 
repetities voordat we gaan draaien, dan gaan we adem-
halingsoefeningen doen. Eigenlijk leert hij bij elke emotie 
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welke gezichtsuitdrukking, welke houding en welke adem-
haling daarbij hoort. Als je boos bent adem je kort en snel, 
als je geschrokken bent hou je juist je adem in. Als je dan je 
adem loslaat ben je opgelucht want dan is iets voorbij. Het 
is heel handig om te weten, want op de set draai je niet in 
chronologische volgorde. Dan  moet je snel kunnen swit-
chen qua emotie. 
Ik heb echt een warm gevoel overgehouden aan deze film. 
Het ging zelfs door voor mij, want ik was een van de ac-
teurs uit de film die ook in de televisieserie mocht spelen. 
De dagen dat ik samen met Sem en Faye was waren mijn 
favorieten, omdat we het zo leuk hadden met z’n drieën. Dat 
was ook fijn aan het draaien in Duitsland, we waren daar een 
week en dan zit je de hele tijd in die bubbel. Je gaat samen 
naar het hotel, je komt ’s ochtends samen weer op de set. 
Als je dan met leuke mensen bent is dat echt geweldig.     

Roeland Fernhout (President Isimo)

President Isimo is geen lieverd. Hij is dictator geworden 
want hij heeft het graag precies zoals hij wil zonder 

tegenwerking van anderen. De wereld die hij droomt is 
schoon, ordelijk, grijs, liefdeloos en saai. En gevaarlijk.  
Vooral voor kinderen die híj lelijk vind. Waarom is hij zo  
geworden? Daar geeft het einde van de film een antwoord 
op. Iedereen kan lelijk zijn op zijn eigen manier, en dan heb 
ik het over karakter en persoonlijkheid. Qua uiterlijk kán nie-
mand lelijk zijn want schoonheid is in de ogen van de aan-
schouwer. Wat voor de een lelijk is, is voor de ander mooi. 
In deze tijd van instagram en sociale media voelen kinderen 
een enorme druk om  ‘mooi’ te zijn, een algemeen mooi. 
Wat dus niet bestaat. Kinderen filteren zichzelf magerder, 
langer, bleker, bruiner en diklippiger en kunnen onzeker 
worden omdat ze aan iets willen voldoen wat niet bestaat. 
Ik zou het fijn vinden als die onzin een beetje wordt door- 
geprikt. Dáárom wilde ik graag meedoen aan deze film. 
Lelijk bestaat niet. Iedereen is waardevol.

Ik heb in de voorbereiding gekeken hoe andere dictators 
zich presenteren. Dus een beetje Khaddafi, een beetje 
Trump, een beetje Imelda Marcos, een beetje Hitler en een 
klein beetje een niet nader te noemen presentator van RTL 
Boulevard.

Zelf heb ik hoogtevrees, maar daar zet je je dan maar 
gewoon overheen. Het moest toch gebeuren. Hard rennen, 
zoals in het Ruhrgebied, dan kun je nergens meer aan 
denken. Ook niet aan je angst. En als beloning mocht ik in 
een helikopter over dat schitterende gebouw vliegen. Dus 
al met al was het een fantastische ervaring. Plus het feit dat 
Sem daar een aantal stunts mocht doen die in een James 
Bond niet zouden misstaan. Was echt een beetje onder de 
indruk...

Jeroen van Koningsbrugge (Filidoor de Wit)

De stelling van regisseur Jonathan Elbers is: iedereen 
is lelijk op z’n eigen manier. Ik zou daar aan willen 

toevoegen: iedereen is mooi en lelijk tegelijk. Het gaat er 
vooral om wat je ermee doet. Laat je het mooie of het lelijke 
zien? Vader Filidoor de Wit is zo geconditioneerd door de 
overheid en de dictator dat hij blind is geworden voor wat 
men als “gewoon” of “normaal” bestempelt. Hij gaat steeds 
een stapje verder in zijn verraad, want zo werkt dat in dic-
taturen. De dictator zorgt ervoor dat zijn onderdanen mede- 
plichtig worden aan zijn wandaden en dus niets anders 
kunnen doen dan meewerken. 
Mooi hoe dat ook doorwerkt in de look van de film. Zo is 
de kleding ontworpen met een subtiele verwijzing naar het 
fascisme uit 1939. Juist weer van deze tijd is de invloed en 
sociale druk van meningen en de behoefte van mensen om 
zich overal mee te bemoeien.  
Dit klinkt allemaal heel serieus, maar je kunt om DE CLUB 
VAN LELIJKE KINDEREN ook lachen. Ik wilde bijvoorbeeld 
Filidoor zowel onhandig als sympathiek maken, en hem 
neerzetten als iemand die het liefst conflicten vermijdt. En 
als ik met jonge acteurs werk, hanteer ik de volgende regel: 
tijdens de scènes zijn we geconcentreerd, voor en na de 
scènes maken we veel plezier.

Katja Schuurman (Secretia)

De eerste DE CLUB VAN LELIJKE KINDEREN was al ontzet-
tend leuk om aan mee te werken en het resultaat was 

toen te gek. Samen met mijn dochter heb ik die versie heel 
vaak opnieuw bekeken. Nu is er deze volwassen bioscoop-
film en die doet er ten opzichte van zijn voorganger nog 
even een heleboel schepjes bovenop! Wat een spanning, 
humor en actie zit erin! En wat is het een stilistisch hoog-
standje geworden. Jonathan is een groot talent.
Het is de taak van Secretia om de boodschap van Isimo 
correct over te brengen bij het volk. Ze moet ervoor zorgen 
dat iedereen het volledig eens is met alles wat de grote 
leider zegt. Net als in elke dictatuur is propaganda hier heel 
erg belangrijk. Je geeft alleen die informatie waarvan je wilt 
dat mensen er hun mening op kunnen baseren. De waar-
heid verzwijg je. Secretia heeft dus een superbelangrijke 
baan. Bij de invulling heb ik nog wel gedacht aan Cruella 
de Vil uit 101 Dalmatiërs, al is dat natuurlijk een heel ander 
personage. 
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Jonathan heeft de rol van Secretia speciaal bedacht om  
vader Filidoor eens flink onder druk te kunnen zetten, dat 
was natuurlijk heerlijk om te doen. Jeroen van Konings-
brugge is enorm vrolijk om mee te werken, we hebben  
dan ook erg gelachen tijdens het draaien.
Wat betreft het thema van de film: iedereen is mooi op zijn 
eigen manier! Perfectie is oninteressant. Mijn liefje vindt 
mijn flapoor bijvoorbeeld het allerleukst aan mij. Je kan niet 
vroeg genoeg beginnen met het waarschuwen van kids 
voor een dictatuur. Maar ook als je nog te jong bent om 
die boodschap mee te krijgen, valt er meer dan genoeg te 
beleven aan De Club van Lelijke Kinderen. Ik zou zeggen: 
Zie je in de bios!

Maan (Joy de Wit)

Het was superleuk om de leider van de kinderopstand te 
spelen. Wel heb ik veel moeten oefenen op de scène 

waarin ik de kinderen moet toespreken. Je moet op zo’n 
moment gezag uitstralen, dus dat vergt een heel andere 
mimiek en manier van je stem te gebruiken. Toen het op 
de draaidag zover was stonden er honderden kinderen 
voor mijn neus. Ik klom op een muurtje en moest heel hard 
beginnen te roepen dat de kids moesten stoppen. Dat is 
gelukt, want ze bleven allemaal staan. Dat was erg leuk om 
te doen, het is sowieso leuk als kinderen tegen de volwas-
senen in gaan en even rebellen mogen zijn. 
Met Jelka van Houten had ik heel grappige scènes, zoals 

een soort stilteprotest met een heel groot spandoek voor 
het huis van de president. Ik moest serieus kijken en Jelka 
tikte dan met een croissantje op mijn hand. Zo van: je moet 
wel eten hoor. Jelka kan daar dan heel serieus bij kijken, 
dat is zó grappig. Dan kon ik echt niet naar haar kijken 
omdat ik het bijna uitproestte van het lachen.
Als ik ergens ja tegen zeg doe ik dat omdat ik het superleuk 
vind. Acteren was iets dat ik eigenlijk nog nooit echt had 
gedaan, behalve in de schoolmusical. Ik wilde dat zo graag 
doen, het was echt een droom van mij. Ook al vond ik het 
soms best spannend heb ik er elke seconde van genoten. 
Ik wilde me ontwikkelen op een ander vlak en heb daarom 
alles wat tegen me werd gezegd in me opgezogen. Ik wilde 
echt mijn best doen en ben er vol ingegaan. 
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Umami Media 

BIOGRAFIEEN
..

De Club van Lelijke Kinderen wordt geproduceerd door 
Casper Eskes, Wim Boven en Niek Teunissen. Umami 

Media is een jong film en televisie productiebedrijf en (co)
produceerde eerder onder andere de films De Dirigent, 
Pijnstillers, Kappen en Guilty Movie, de fictieserie De 
Staatsgreep en de televisieprogramma’s Beauforten The 
Amsterdam Project (TV Beeld, ‘beste format’ en ‘beste 
reality’ en genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf).

Jonathan Elbers

Regisseur Jonathan Elbers (1988) studeert in 2012 af 
aan de Nederlandse Filmacademie. Al vanaf zijn eerste 

films zie je een voorliefde voor fantasierijke werelden. Met 
een scherp oog voor detail en veel komische elementen 
geeft hij die werelden op geheel eigen wijze vorm, hiermee 
vaak verwijzend naar de hedendaagse maatschappij.
Hij won een Young Director Award voor zijn afstudeercom-
mercial Hoe kom je erop? Een longtake, waarin een vrouw 
probeert te ontsnappen aan een op hol geslagen filmset. 
En maakte daarna nog meer komische commercials voor 
onder andere LG, Holland Casino en Skoda.
Voor televisie regisseert Jonathan oa bij Studio Snugger. 
Hij maakte de NTR Kort Lockbuster en dit najaar is de  
première van zijn eerste fictieserie: De Staatsgreep.

Zijn eerste film Fashion Chicks (2015) was een zeer kleur-
rijke High School Film. Voor zijn tweede speelfilm DE CLUB 
VAN LELIJKE KINDEREN duikt hij juist in een volledig grijze 
dictatuur waar niemand zichzelf mag zijn.

Roeland Fernhout

Roeland Fernhout is een van de meest gevraagde  
Nederlandse acteurs. Hij kreeg bekendheid door  

het succes van de internationaal bekroonde film Zusje.  
Daarna was hij te zien in films als Blind date, Phileine  
zegt sorry, Dummie de Mummie, Michiel de Ruyter en 
Brasserie Valentijn. Roeland speelde bij diverse theater- 
gezelschappen en was tot 2015 verbonden aan Toneel-
groep Amsterdam (Angels in America, Lange dagen naar 
de nacht, Scènes uit een huwelijk, Othello, Koningin Lear). 
In 2017 vertolkte hij de titelrol in Ivanov onder regie van 
Nina Spijkers bij Toneelschuur Producties. Op televisie 
speelde Roeland onder andere in Zwarte Tulp, Meisje van 
Plezier, Annie MG, Floor Faber, All Stars – de serie en 
kreeg in 2018 een gastrol in de internationale hitserie  
Killing Eve. In 2019 is hij te zien in de internationale  
productie A Certain Kind of Silence, de familiefilm  
DE CLUB VAN LELIJKE KINDEREN en op televisie in de serie  
Keizersvrouwen.
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Jeroen van Koningsbrugge

Jeroen van Koningsbrugge is een van de meest diverse 
acteurs van zijn generatie, zowel op het gebied van film 

en televisie als theater. Daarnaast is hij een succesvolle 
tv-persoonlijkheid, komiek, schrijver, producent, regisseur 
en singer/songwriter.
Op televisie heeft Jeroen een veelzijdig carrière. Hij was 
een geliefd ‘Lama’ in de improvisatieshow De Lama’s, 
waarin hij zijn komische talenten voluit heeft laten zien.  
Hij werd vaste teamcaptain van de spelshow Ik hou van 
Holland van Linda de Mol. Ook speelde hij de rol van Jack 
in Iedereen is Gek op Jack, beiden uitgezonden door RTL.
In 2010 en in 2011 won hij de felbegeerde Zilveren Televi-
zier Ster in de categorie Beste Televisiepersoonlijkheid.
Samen met goede vriend Dennis van de Ven bedacht 
en schreef Jeroen de succesvolle comedy sketch show 
Draadstaal (tevens bekend als Neonletters), waarin hij en 
Dennis gestalte geven aan verschillende typetjes.
Sinds 2014 speelt Jeroen de hoofdrol in de politieserie 
Smeris, waarvoor hij ook enkele afleveringen schreef en 
regisseerde. Eveneens is hij creatief producent van de door 
Pupkin geproduceerde serie. Het vijfde seizoen Smeris 
wordt in 2020 uitgezonden.
Op het witte doek speelde Jeroen de hoofdrol in de art-
house film Links van regisseur Froukje Tan, die The Silver 
Meléliès won op het Lund Fantastik Film Festival. Voor  
zijn optreden in Loft won hij de prestigieuze Rembrandt 
Award voor Beste Acteur. Hoofdrollen volgden in Hemel 
op Aarde (Pieter Kuijpers), De Surprise (Mike van Diem) en 
Schone Handen (Tjebbo Penning). Voor de rol van Andries  
Riphagen in de film Riphagen (Pieter Kuijpers) ontving  
Jeroen de Zilveren Televizier Ster in de categorie Beste 
Acteur in 2017.
Dit jaar is Jeroen te zien in twee internationale speelfilms. 
Hij vertolkt de rol van Adolph Zuckor in Why not Choose 
love: A Mary Pickford Manifesto (Jennifer DeLia) en een 
Nederlandse hooligan in Spider-Man: Far From Home  
(Jon Watts).

Maan

Als één artiest in de afgelopen jaren enorm is gegroeid, 
is het Maan. Slechts drie jaar nadat ze The Voice of 

Holland won, heeft de zangeres een carrière opgebouwd 
die bol staat van de gouden en platina successen. En hoe-
wel ze nog steeds blijven zoeken naar haar eigen geluid, 
krijgt ze dat steeds beter in beeld.
Ze heeft net haar derde clubtour afgerond. In tegenstelling 
tot de eerste twee, die in het teken stonden van haar  
Engelstalige AM/PM EPs, bracht Maan deze keer een 
ander repertoire. “Ik heb ervoor gekozen om, in elk ge-
val voorlopig, in het Nederlands te zingen”, verklaart de 
zangeres. “Daar voel ik me goed bij, het is geloofwaardig 
en ik heb het idee dat Nederlandstalige muziek sowieso 
bijna populairder is dan ooit.” En dat werkte, bleek al snel: 
alle nummers werden luidkeels meegezongen. En dat was 
precies Maans bedoeling; ze leest zelfs haar succes af aan 
hoe de zaal reageert. “Als iedereen staat mee te zingen, 
juichen en springen, heb ik het gevoel dat ik het goed heb 
gedaan.” Met dat succes zit het sowieso goed; vier van de 
zes zalen waren stijf uitverkocht, de rest zo goed als.
De taal was niet de enige verandering sinds haar vorige 
tours, ook aan de manier van muziek maken bouwt Maan 
verder, samen met haar band. Waar ze voorheen op pad 
ging met een toetsenist, bassist en drummer, werd daar  
nu nog een gitarist aan toegevoegd. “De muziek is orga- 
nischer, het geeft echt dat bandjesgevoel. We kunnen 
jammen zo lang we willen. Zó vet!”



15AFTITELING

AFTITELING
Umami Media presenteert

In samenwerking met
het Abraham Tuschinski Fonds
Beta Film
en Independent Films

In coproductie met
de Evangelische Omroep

Tot stand gekomen met steun van
het Nederlands Filmfonds
the Netherlands Film 
Production Incentive en het CoBo

Production Design  Nora Van Der Steeg

Art Director  Judith Van Oostrum

Kostuum Ontwerp  Maxa Van Panhuis
Haar & Visagie  Monique Mierop

Geluidsopname  Noah Pepper
Geluidsontwerp  Martijn Helle
   Arno Willemstein

Componist  Vidjay Beerepoot

Director Of Photography Thijmen Doornik

Montage   Jurriaan Van Nimwegen

Visual Effects  Storm Postproduction

Coproducent EO  Jacomien Nijhof
   Arnoud Bruinier

Dramaturgie Eo  Eveline Groeneveld

Executive Producer  Stan Schram

Coproducent Shooting Star Dave Schram
   Maria Peters

De Club van Lelijke Kinderen 
Naar het boek van Koos Meinderts

Producenten  Casper Eskes
   Niek Teunissen
   Wim Boven

Scenario   Jeroen Margry

Paul  Sem Hulsmann
Sara  Faye Kimmijser
Kai  Narekawanesyan
 
Vader Paul Jeroen Van Koningsbrugge
Moeder Paul Jelka Van Houten
Joy  Maan De Steenwinkel
 
Bob Zomers Mika Peeters
Rox Bloem Laura Van Der Merché
Zoe Leeflang Liahn Dos Reis
Meester  Ajouad El Miloudi
 
Isimo  Roeland Fernhout
Uberkliener Edwin Jonker
Secretia  Katja Schuurman
Mevrouw Bos Georgina Verbaan
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CAST
Djinn   Soundos El Ahmadi
Visagist   Barry Emond
Fadilah Rashieka  Serena Verbon
Presentator Erik Van Vliet Bob Stoop
Kliener Plein Van De 

Hemelse Schoonheid Mustafa Duygulu
Kliener Opfriskamp  Imanuelle Grieves
Kliener Opfriskamp  Jurrien Remkes
Jasper    Milan Diekman
Gerben    Ishwar Rasiawan
Ruben    Wolf Denneboom
Lizzy   Jade Van Vliet
Esmee   Zoë Horwitz
Nikki   Anna Semenov
Anna   Sara Coster
Dirk   John Kees Lanjouw
Evelien    Loes Passier
Tira   Faye Wagenaar
Fiona   Rozemarijn De Koning
Lea   Manou Jue Cardoso
Vincent   Mats Van Der Graaf
Vader Sara  Don Alphonso
Moeder Kai  Nadia Zerouali
Vader Kai   Mimoun Ouled Radi
Moeder Jasper  Loes Schnepper
Vader Gerben  Narsingh Balwantsingh
Moeder Anne  Lissy Hartog
Moeder Bob  Annelies Appelhof
Moeder Dirk  Laura Veenenbos
Pianist   Wibi Soerjadi
Buschauffeur  Maurice Van De  Griend
Blij Gezin 1   Niek Teunissen,  
   Lea Noordhoek & Mik
Blij Gezin 2  De Bellinga’s
Mevrouw Van Der Ven Ryanne Van Dorst
Meneer Kortekaas  Peer Mascini
Buurtbewoner  Mauk Noordhoek
Oud Dictator  Raymond Thiry
Oud President  Marc Nochem
Zangeres Propagandalied Stefania Liberakakis
Rapper Propagandalied Gavin Dalusong
Dansers Propagandalied Jort Breure
   Enza Cohen

   Laura Ploeger

   Giando 

   Lauwerense

Taarten Bakker  Jannie Van Der Heijden

Barista   Anouk Rodenburg

Politicus   Jesse Klaver

Bioloog   Midas Dekkers

Cabaretier 1  Theo Maassen

Cabaretier 2  Henry Van Loon

Weldoener  Johnny De Mol

Rapper Lied Paul  Brainpower (Gertjan Mulder)

Nima De Groot  Marije Zuurveld

Kliener Casper  Buddy Vedder

Klieners   Elise Brekelmans

   Tireily Schmidt

   Hans Bergens

   Robin Hensens

Assistent Isimo  Myrthe Burger

Assistent Isimo  Danielle Schel

Modelkliener 2  Eeke Boonstra

Modelkliener 1  Laura Van Embden

Concierge   Peter Van Viersen

Model Kliener  Charnele R. Carbiere

Buurvrouw Krul  Anna Van Schijndel

Kinderen In De Klas  Anouar Benrakad

   Beliz Van Rooy

   Bix Festen

   Boaz Vijverberg

   Emma Vunderink

   Fateme Jahangiri

   Fenna Van Wijngaarden

   Idaila Shaney Rios Cabezas

   Jochem Hopman

   Leander Potemans

   Lidwien Swart

   Liza Baardman

   Maria Volovodova

   Orly Van Der Heijde

   Pippa Fakkeldij

   Renard Jong, De

   Zoé Vanzella

   Zonne Tijssen

Kinderen In De Bus  Ananda Kruft

   Benjamin Bhikhoe

   Daan Piloo

   Danique Helderop

   Dorieke Voerman

   Evi Vellinga

   Evie Binnema

   Hilde Luimstra

   Jemuel Latul

   Joël van Pijkeren

   Joshua  Astiazarain Olivera

   Julie-Anne Sikkens

   Luca Orlando

   Luisa van der Weele

   Luka Bellinga

   Marouane Harrass

   Mette Aerdts

   Moos Ligtvoet

   Nikita Westerhoven

   Noa Rijks

   Saar Koenen

   Sophie van Raaphorst

   Thomas de Rooij
   Tijn Louwers
   Wolf Warning
   Yens de Vries
   Zoë van Heydoorn
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CREW
Camera Assistent  Niels Zonnenberg
   Dominique Kaya
Camera Stage  Tiemen Van Dijk
Steadycam Operator  Kevin Vidal

Movi Operator  Ben De Graaf
Drone Operator  Django De Groot
Drone Piloot  Thijm Huybrechtse
Stills Fotograaf  Raymond Van Der Bas
   Mark De Blok
Gaffer   Mark Bakker
Best Boy   Marc Kniphorst
Belichter   Rick Brussee
   Jesse Te Buck
   Roman Rozenberg
   Filippo Ficozzi
Key Grip   Bjorn Schumacher
Grip Assistent  Danny Schenk
Techno Crane Operator Eurogrip
   Gerrit Callens
   Berto Oude Veldhuis
   Teun Toebes
Boom Operator  Tony Streefkerk
Productie Art Department Wilma Scheumie
Inscript Props  Sophie Van Der Wel
Setdresser   Lies Hoogendoorn
Assistent Setdresser  Floor Timmer
Decorbouw  Erik Bleeker
   Teun Van Der Heijde
   Dennis Los
Special Props  Robin Hooijboer
   Sanne Terweij
   Anouk Pool
   Dione Van Der Hoeven
   Pauline ‘T Hoen
Graphic Designer  Urlie Verduyn Lunel
Artwork Sara  Fetching_tigerss
   Annegien Schilling
Art Runners  Bram Stappers
   Koen Schoonens
Swinggang  Laura Bottin
   Anne Mevissen
Locatiescout  Paul Marbus
Locatiemanager  Louis Schob
Assistent Locatiemanager Geert Jan Korf
   Mike Zonneveld
Nachtwakers &  Wegafzetting Groundcontrol 
   Services
Picture Vehicles  Abc Specials Partybus
   Arno Van Der Craats
   Heliair.com
   Louwman Electric 
   Amsterdam
   Mokumono Cycles
   Sixt Amsterdam 
   Business Park

Assistent Kostuum Ontwerp Kristien Lammers
Coupeuse   Heleen Voorhorst
Kleding Op Set  Marcella Merkx
Assistent Kostuum 
Departement  Bente Mars
Assistent Coupeuse  Joyce Van Panhuis-Maas
Figuratie Kleders  Julia Klok
   Koosje Janssen
   Thijs Heijden
   Veere Van Gent
   Vreneli Van Helbergen
Haar & Visagie Assistent Sarina Overbosch
   Anne Willems
   Calou Jansen
   Claire Horstink
   Fieke Brokkelkamp
   Frouke Snijders
   Renee Wijnhoven
Special Make-Up  Rob Hillenbrink
   Erik Hillenbrink
Casting Volwassen Figuratie Britt Van Der Gaag
   Lara De Vlieger
   Vera Vandenberghe
	 	 	 Sofie	Nijland
Additionele Casting Buddy Film Dewi Reijs
   Dennis Overeem
Agencys   8Ballmusic
   Allstarsagency
   Ash Agency
   Dimperium
   Ego Company 
   Favor Talents
   Hennemanagency
   Thefamegame
   Zwaardmusic
Stunts   Stuntteam De Beukelaer
Stuntcoördinator  Marco Maas
Stuntsupervisor   Marco Maas
Rigging Coordinator  Brian Van De Vooren
Gevechts Coordinator Ron Sleeswijk
   Jp De Kam
   Paul Koops
   Philip Van Es
   Pierre Schoonen
Stuntdubbel Paul  Tobias Van Der Roest
Stuntdubbel Isimo  Joachim Dinkelman
Body Double Moeder Paul Kimberly Jansen
Body Double Isimo  John Weltevrede
Special Effects  Harry Wiessenhaan
   Rick Wiessenhaan
Catering   Marcel Van Garderen
   Zico Van Garderen
   Anouk Spaan
   Brigitte Valpoort
Catering Figuratie  George Walhof
   Joppe Kos
   Meike Van Den Boogaardt
   Wille Brusse
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ADDITIONELE CREW
Productieleider Pre-Productie Elise Leliveld
Assistent Opnameleider Martijn De Graaf
   Margriet Privee
   Ivonne Verbeek
Productie Assistent  Dedde Staps
   Laura Van Der Merche
2E Camera Operator  Jurgen Lisse
   Niels Van Der Kraan
   Wouter Verberkt
2E Camera Focus Puller Jochem Van Ingen
   Sjoerd Carton
Camera Assistent Autocue Menno Teunissen
Camera Assistent  Manouk Moreau
Quad Operator  Mick Durlacher
Epk   Ruben Van Eijl
Belichter   Aaron Homma
Boom Operator  Lot Peeters
Art Assistent  Bas Strunk
   Jan Jasper Van Oord
   Emmy Rommen
   Henk Pol
   Rosa Klamer
   Maarten Stappers
   Trigvvy Kristinsson
   Sam Hofman
Locatie Assistent  Bart Van Weerdenburg
Nachtwaker  Usef Action
   Karsten Mohr
   Leslie Kasal
   Joeri Kloppert

MUZIEK
Orchestratie  Vidjay Beerepoot
   Nathan Kelly
Mixage   Jorge Costa
Uitvoering  Moscow Bow Tie Orchestra
Dirigent   Vladimir Podgoretsky
Assistent Componist  Fons Beijer

ISIMO VOLKSLIED
Tekst: Jonathan Elbers, Nina Lahocsinszky

SCHONE LEI
Tekst: Mattijs Verhallen, Niek Teunissen, Jonathan Elbers
Uitvoering: Stefania Liberakakis, Gavin Dalusong
Opname: Joost	Griffioen

ALS JIJ MOOI BENT, BEN IK LIEVER LELIJK
Tekst: Kevin de Gier
Muziek: Carlos Vrolijk, Animal Stories / Noah’s Ark
Uitgevers: La Foux Publishing, More Money Publishing,
 BMG Talpa Music, Cloud 9 Music
Videoclip: Frank Telli

POST-PRODUCTIE
Assistent editor & trailer Casper van Zeelt
Log & sync  Robbert Clignett
Colorist   Bart	Verraest 
Digital intermediate & 
VFX producer  Jonne Roos
   Jack Kuiper 
Online editors  Martijn van Houten
   Mels Kroon
Visual effects supervisor Timo Aaldriks
Digital compositors  Nina Lankveld
   Pim Meijer
   Samantha Cortenbach
   Rene Berendsen
   Giso Spijkerman
   Golan van der Bend
   Timo Drent
   Joppe de graaf
   Becanti Wijnbergh
   Nina Blaauwbroek

3D artiesten  Aron Baaijens
   Luca Rood
Houdini artiesten  Pim Reinders 
   Aletta Goedman
Motion design  Jeffrey	Schreuders
   Tinus Kardolis
Titel & poster ontwerp Sietse van den Broek

Audio post-production Firma Helle Willemstein
Dialoog editor  Ruben Dekker
Sound Effect editor  Martijn Helle
Re-cording mixer  Arno Willemstein
Foley Artist  Max Bauer
Foley Recordist  Normann Büttner
Foley Editor  Wolfi	Müller
Foley Stage  Meloton	Sound	Effects
Mastering Stage  WarnierPosta
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Productie Marketing Sophie Werdmuller 
   Von Elgg
   Remy Mulder
   Micky Labreche
Marketing Editor  Iris Wagenmaker
   Martijn Heijne
Ondertiteling  Brian Schijf
Productie Verzekering 

& Completion Bond No Risk On Set
   Ronald Hoogenbos
   Alex Van Poppel
   Joost De Vries
Cashflow Financiering On Set Finance
Productie Boekhouder Patricia Tober
Office Manager  Andrea Engelman
Jurist   Roland Wigman
Uitgeverij Ploegsma  Dania Van Dishoeck
It Support   Quincy Schram

Independent Films 
Distributeur Benelux Marc Punt
   Klaas De Jager
Marketing   Julien Van Alphen
                                      		 Sandra	Van	Der	Wiel
Sales     Hans Huiberts
                                      	 Rik	Weel
Publiciteit    Eefje Goderie
                                     	 Merel	Bruijnen
Finance   Cindy Van Eck
Office   Milou Ruedisueli

World Sales  Beta Film
Festival Agent  Renate Zylla

Deze Film Is Tot Stand Gekomen Met Een Bijdrage Van
Nederlands Filmfonds Doreen Boonekamp
The Netherlands Film 

Production Incentive Dorien Van De Pas
	 	 	 Ellen	Hoffmann
   Frank Peijnenburg
   George Van Breemen
   Ilse Rondeltap
   Judith Leddy-Ratten
   Maarten Wijnders
   Mo El Hami
   Monique Ruinen
   Sabine Terken
   Signe Zielich-Jensen
Cobo   Jeanine Hage
   Peter Van Beek
Abraham Tuschinskifonds Jan Huib Pannekoek
   Marco Boer
Met Speciale Dank Aan Alle Leden Van De Club   
   Van Lelijke Kinderen
   Ad Westrate
   Bas Schram
   Nicolas Palme
   Claudia Schmitt
   Moritz Kruedener
   Peter Nicolai
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MET DANK AAN
Alle Figuranten
Alle Ouders / Verzorgers
Act4you
Barbara De Reede 
Buddy Film
Cella Sin
Cinegrip
De Amsterdamse Jeugdtheaterschool
De Nederlandse Filmacademie
Diks Autoverhuur
Explorans
Ellenor Spreeuw
Firma Helle Willemstein
Fooddept
Gemma Derksen
Goedzoekers
Golden Eye
Hoekstra Elektronics
Hollyfood
Jack Kuiper
Joost Bolt
Joris Van Seggelen
Kiela
Kledingbus.nl
Mark Kuijpers
Matthijs Bockting
Michael Bijnens
Mobility Group Haaker
Multa Casting
Onno Klinkhamer
Petra Goedings
Ralph De Leur
Reinier Noordzij
Rob’s Propshop
Ronald Hogenbos
Rosaline Lantink
Sam Peetz
Schram Film Studios
Stichting Het Vergeten Kind
Storm Postproduction
Susanne Middelberg
Tom De Mol
Versteeg Wigman Sprey Advocaten
Wiessenhaan	Special	Effects

Alle Locatiehouders
Evoluon
Maarten Van Zeeland
Stichting Cambridgelaan
Marcel D’hanis 
Arthur Meijer
Muriël Levering
Louis Crispijnstraat
Monique Van Der Plas
Sportcentrum De Rozenburcht
Peter Van Viersen
Landschaftspark Duisburg Nord
Claudia Kalinowski
Nederlands Instituut Voor Beeld En Geluid
Jeroen Aalbregt
Bob Ruijer
Claudia Woerlee
Martijn Van Der Vliet
Edwin W. Kos
De Nieuwe Anita
Jeroen Blankert
Schram Filmstudio’s
Cbox Containers
Rutger Noorlander
Rtl Late Night Studio, De Hallen
Nikki Van Der Venne
Edmond Halleylaan 
Diederik Idenburg
Jaarbeurs Utrecht
Manon Van Wersch Kikkert
Kunstlinie Almere Flevoland Kaf
Doortje Sonderman
Almere City Marketing
Jannigje Commissaris
De Electriciteitsfabriek
Annelies Van Rumpt

In memoriam: Peer Mascini (1941 - 2019) 

Umami Media 2019




