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KORT! bestaat inmiddels 12 jaar en de resultaten 

zijn groots: honderdéénentwintig korte films,  

zeven gouden kalveren, vele internationale 

prijzen op toonaangevende festivals en een 

bruisend zelfvertrouwen en enthousiasme onder 

de makers. In de lichting van 2012 zijn 10 korte 

10 Nederlandse korte films!
films gemaakt. KORT! 12 kan buigen op een 

 prachtig palet aan genres, onderwerpen en 

emoties en de films vinden ongetwijfeld ook dit 

keer hun weg naar bioscopen, festivals, internet 

en televisie. Na de première zijn de films te zien 

op de NTR website voor de korte film  ntr.nl/kort
  dekortefilm.nl

Wil
RegIe eN sceNaRIO: saNdeR BuRgeR

PROduceNT: POPOv FIlm
cameRa: sal KROONeNBeRg

casT: NOël s. KeuleN, gRIeTe vaN deN aKKeR,  
NaNeTTe edeNs, HeIN vaN deR HeIjdeN

de hoogbejaarde Wil is klaar om het leven los te 

laten en vredig in haar eigen bed te sterven. 

Thuiszorgmedewerker Frank houdt wacht en 

probeert Wil en haar naasten zo goed mogelijk te 

begeleiden tijdens de laatste uren.  

maar wanneer de dochter en schoonzoon 

geconfronteerd worden met de angst voor het 

naderende afscheid, kan Frank niet voorkomen 

dat de paniek het overneemt en de familie de 

laatste wens van Wil uit het oog verliest.

KaNsloos
RegIe: jORIs vaN deN BeRg

sceNaRIO: aNNe BaRNHOORN
PROduceNTeN: sTeTz FIlm

cameRa: ReINOuT sTeeNHuIzeN
casT: leONOOR KOsTeR,  

cHRIsTOPHeR PaRReN

Iris en sven zijn tijdens het uitgaan voor elkaar gevallen 

en gaan nu samen naar huis. In de tien minuten dat ze 

naar het huis van sven fietsen ontnuchteren ze langzaam 

en lijkt de kans op een geslaagde onenightstand steeds 

kleiner.

arash
RegIe: mIcHaël seWaNdONO
sceNaRIO: BasTIaaN TIcHleR
PROduceNT: cTm lev PIcTuRes
cameRa: maRTIjN vaN BROeKHuIzeN
casT: IssaKa saWadOgO, davId sTeFFeN,  
dOa POzam

de uitgeprocedeerde asielzoeker 

matthew wacht in het uitzetcentrum 

schiphol-Oost op zijn vlucht terug naar 

soedan. maar als een wanhopige 

medevluchteling, arash, een bloedbad 

aanricht, krijgt matthew opeens de kans 

te ontsnappen. Hij is in tweestrijd:  

doet hij wat goed is of handelt hij 

opportunistisch?

roKeN als eeN TurK
RegIe: Remy vaN HeugTeN

sceNaRIO: musTaFa duygulu
PROduceNT: IjsWaTeR FIlms

cameRa: maRK vaN alleR
casT: KuBIlay seNgul, musTaFa duygulu,  

yasIN KIRmIzIyuz, leyla cImeN, TuRaN FuRaT, 
gONca KaRasu

de Turkse cihan (7) komt er tijdens zijn sünnet, zijn 

besnijdenisfeest achter, dat als je een echte man wilt 

worden, er méér van je gevraagd wordt dan alleen je te 

laten besnijden.



Dag meNeer De Vries
RegIe: mascHa HalBeRsTad

sceNaRIO: FIONa vaN HeemsTRa
PROduceNT: vIKINg FIlm

aNImaTOR: HuuB KIsTemaKeR

de 93-jarige meneer de vries slijt zijn laatste dagen voor 

het raam van zijn Waterlandse houten huisje. Tot een 

onverwachte boodschapper hem wakker schudt.

amsTel
RegIe: jaaP vaN eycK
sceNaRIO: KelvIN KORTeWeg
PROduceNT: vOlT FIlms 
cameRa: dIRK-jaN KeRKKamP
casT: maTTHIjs WesTsTeIjN,  
TjeBBO geRRITsma, NyNcKe BeeKHuyzeN,  
IlKe PaddeNBuRg

In alle vroegte aan de amstel ontmoet de 

dronken maarten de vrouw van zijn 

leven. Hij probeert haar te versieren, 

maar de fanatieke roeister eva moet 

zolang hij dronken is niets van hem 

hebben. maarten realiseert zich dat hij 

een drastisch middel zal moeten 

inzetten om indruk op haar te maken.

No VacaNcy
RegIe: mIcHIel vaN jaaRsveld

sceNaRIO: zOuBaId sHeIK jOesOeF
PROduceNT: WaTeRlaNd FIlm Bv

cameRa: guIdO vaN geNNeP (N.s.c.)
casT: HeNRy vaN lOON, jIm vaN deR WOude, 

WyNN HelIczeR, vIggO Waas

de doofstomme nachtportier samuel, wordt minder-

waardig behandeld door een sadistische hotelmanager. 

Totdat samuel zijn geheim ontdekt, dat hem een uitweg 

biedt uit zijn eigen miserabel bestaan.

maN iN PaK
RegIe: aNNa vaN deR HeIde
sceNaRIO: INge NIRvaNa HaRdemaN
PROduceNT: eyeWORK FIlm & Tv dRama Bv
cameRa: guIdO vaN geNNeP Nsc
casT: maRIa KRaaKmaN, NIcK lIvRameNTO sIlva, 
ROveR vaN geNNeP, ROOsmaRIjN vaN deR HOeK, 
alI BeN HORsTINg

een drukbezette werkende moeder 

kampt in de speeltuin met haar 

 hunkering naar geborgenheid. Om te 

krijgen wat ze nodig heeft, moet ze niet 

alleen haar echt genoot, maar ook haar 

gezond verstand aan de kant zetten.

shoW me loVe 
RegIe eN sceNaRIO: PeTeR HOOgeNdOORN 

PROduceNT: KeReN cOgaN FIlms & PHaNTa vIsION 
FIlm INTeRNaTIONal

cameRa: mIcK vaN daNTzIg 
casT: aNNeKe BlOK, maRTIN vaN WaaRdeNBeRg, 

luNa PaPavOINe

alize is van huis weggelopen na een 

ruzie met haar ouders. Haar telefoon 

neemt ze niet meer op en nu de nacht 

nadert worden haar ouders steeds 

ongeruster. Wat ze niet weten is dat 

alize heel dichtbij is: ze heeft zich 

tegenover het huis verstopt en 

 observeert haar ouders’ ongerustheid 

van een afstandje.

seVilla
RegIe: BRam scHOuW

sceNaRIO: maRcel ROIjaaRds
PROduceNT: BaldR FIlm  

cameRa: jasPeR WOlF
casT: Kay gReIdaNus, sTeFaNIe vaN leeRsum, 

ludWIg BINdeRvOeT

de broers Ivar (20), Boris (22) en diens vriendin Kaat (22) 

gaan in de zomer op de bonnefooi naar sevilla. Het wordt 

een onvergetelijke reis.


