Persbericht

Hoofdrollen film Afblijven naar de bestseller van Carry Slee bekend
Voor drie van de deelnemers aan de castingdag komt grote droom uit
Filmopnamen van start
Scenario en regie: Maria Peters (De Tasjesdief, Kruimeltje, Pietje Bell)
Uit de ruim 4000 jongens en meisjes, die zich via de site van Shooting Star massaal
hadden aangemeld voor een van de hoofdrollen in de film Afblijven, werden er ruim
800 uitgenodigd voor een auditie. Op zaterdag 18 maart j.l. vond de auditie (toneel,
zang en dans) plaats in Theater De Liefde, in Amsterdam. Met maar één doel; een rol
bemachtigen in deze nieuwe film van Maria Peters (De Tasjesdief, Kruimeltje, Pietje Bell)
naar de gelijknamige bekroonde bestseller van Carry Slee.
Voor drie van hen komt de grote droom uit.
De veertien jarige Sem Veeger is uitgekozen voor de hoofdrol van Melissa. Het is haar
eerste filmrol.
Melody Klaver speelt de rol van Debby. Ze heeft al enige filmervaring door haar rollen
in de films DIEP en LANGER LICHT.
Juliann Ubbergen gaat Kevin spelen. Momenteel is hij te zien in de bioscoopfilm DON.
Daarnaast is voor de hoofdrol van Melissa’s tegenspeler Matthijs van de Sande
Bakhuyzen uitgekozen. Hij speelt Jordi. Op televisie was hij te zien als Erik in DE
DALTONS. Verder speelde hij kleine rollen in de films CLOACA en LEEF!
Tessa Schram speelt de rol van Fleur.
Jim Bakkum krijgt de rol van Toine. Momenteel is hij wekelijks te zien in de succesvolle
televisie-serie BOKS.
Maria Peters (scenario en regie): “Het is fantastisch dat zich tussen de bijna duizend
kinderen die auditie deden, de ideale Melissa bevond. Sem Veeger heeft nog nooit voor
de camera gestaan. Het wordt haar eerste filmrol. Ook Melody Klaver en Juliann
Ubbergen wisten zich via de massale auditie in de schijnwerpers te spelen. De
castingdag bewees maar weer eens hoeveel jong talent Nederland rijk is.
Samen met Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Tessa Schram en Jim Bakkum in de
overige tienerrollen, vormen ze een geweldige cast. We zijn hard aan het repeteren en
kijken uit naar de opnamen, die in juni beginnen.”

Korte inhoud Afblijven
Melissa (Sem Veeger) houdt ontzettend van dansen en zit op klassiek ballet. Tenminste,
dat denken haar ouders. Want zodra ze op de dansschool is, volgt ze eigenlijk hiphop
danslessen. Klasgenoot Debby (Melody Klaver) kan ook goed dansen. Tussen hen
bestaat een zekere rivaliteit.
In dezelfde klas zit ook Jordi (Matthijs van de Sande Bakhuyzen). Hij kent Melissa al
vanaf de basisschool en heeft een zwak voor haar. Ooit is hij een tijdje verliefd op haar
geweest. Nu zijn ze vooral goede vrienden. De beste vriend van Jordi is Kevin (Juliann
Ubbergen). Hij is van Surinaamse afkomst, komt uit een groot en warm gezin en heeft
veel gevoel voor humor.
Als Melissa mag dansen in de videoclip van een superbekende rapper doet ze iets heel
doms. Om haar onzekerheid te verbergen en beter te kunnen dansen slikt ze stiekem
pilletjes.
Jordi en Melissa’s beste vriendin, de vrolijke en stabiele Fleur (Tessa Schram), staan
machteloos als Melissa steeds meer pilletjes gebruikt. Ze proberen van alles om haar
weer op het rechte pad te krijgen.
Intussen is Fleur verliefd op Toine (Jim Bakkum), een knappe jongen uit een hogere
klas.
Carry Slee
Kinderboekenschrijfster Carry Slee heeft sinds 1989 al meer dan zeventig succesvolle
titels op haar naam staan. Van haar boeken zijn bijna vier miljoen exemplaren verkocht.
De boeken van Carry Slee werden bekroond met talloze onderscheidingen, waaronder
negen keer de grote prijs van de Kinderjury, vier keer de prijs van de Jonge Jury, de
Venz kinderboekenprijs en twee keer de Pluim van de maand. Carry Slee schrijft klare
taal, die jongeren aanspreekt. Afblijven is de eerste bekroonde bestseller van Carry Slee
die wordt verfilmd.
De eerste crossmediale film: boeken, audio cd, game, ringtones, making offotoboek, downloads,...
Afblijven is een co-productie van Foreign Media Group en Shooting Star Filmcompany,
met Maria Peters als scenarist en regisseur.
Afblijven is gebaseerd op Carry Slee’s gelijknamige bestseller en wordt volledig
geactualiseerd. Naast de film en de herziene filmeditie van het boek worden door Foreign
Media Group een audio cd met muziek, een videoclip, een mobile game, diverse
ringtones, een making of-boek en afgeleide boeken uitgebracht.
Op de bijbehorende website worden downloads van de ringtones beschikbaar gesteld en
kan live footage bekeken worden met o.a. extra scenes en interviews met de acteurs. De
website zal eveneens achtergrondinformatie bevatten over de in de film behandelde
thema’s (o.a. drugsgebruik onder jongeren).

Maria Peters / Shooting Star
Het scenario en de regie zijn in handen van Maria Peters (onder meer De Tasjesdief,
Kruimeltje en Pietje Bell). “Door de herkenbaarheid, de dans en muziek én de romantiek
ben ik ontzettend blij dat ik dit boek mag verfilmen. Het wordt een film die gaat over de
wereld van nú”, aldus Maria Peters.
De film wordt geproduceerd door Shooting Star Filmcompany, de
filmproductiemaatschappij van Dave Schram, Hans Pos en Maria Peters. Shooting Star
maakte naast De Tasjesdief en Left Luggage ook o.a. films als Kruimeltje en Pietje Bell 1
& 2, die samen een kleine 3 miljoen bezoekers trokken.
Foreign Media Group
Foreign Media Group is een internationaal opererende uitgeversgroep in verschillende
velden van de media. Lezen, kijken, gamen en luisteren, in alle mogelijke genres, van
klassiek tot eigentijds en gericht op zowel kinderen als volwassenen – Foreign Media
Group richt zich op een breed scala van mediaproducten.
De uitgaven van de zeventien uitgeverijen van Foreign Media Group bestaan uit muziekcd’s, boeken, luisterboeken, tijdschriften, speelfilms, dvd’s, documentaires, games en
cd-roms. In de uitgeefvisie wordt ingespeeld op de verschillende mediaproducten en
combinaties die hierin mogelijk zijn. Foreign Media Group stelt zich ten doel zo diep
mogelijk in creativiteit te investeren en platformonafhankelijk uit te geven.
In de crossmediale film Afblijven werken alle uitgeverijen van FMG samen. Bridge
Entertainment Group, onderdeel van de entertainment divisie van FMG en producent
van succesvolle bioscoopfilms als De schippers van de Kameleon en Kameleon 2,
verzorgt de bioscoop- en dvd-exploitatie van de film. Namens Bridge zal R C V de
contacten onderhouden met de bioscoopexploitanten.
Te zien in de bioscopen vanaf oktober 2006
http://www.foreignmediagroup.com
http://www.carryslee.nl
http://www.shootingstar.nl

