Persbericht

Naar de bekroonde bestseller van Carry Slee
Scenario en regie: Maria Peters (De Tasjesdief, Kruimeltje, Pietje Bell)

Filmopnamen succesvol afgerond
MVSP draagt publiciteit over aan RCV Entertainment
Vanaf 4 oktober 2006 te zien in de Nederlandse bioscopen
Met veel enthousiasme is de afgelopen maanden gewerkt aan de verfilming van
Afblijven, de bekroonde bestseller van Carry Slee. Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan de geluidsafwerking, de soundtrack en de speciale effecten. Vanaf 4 oktober
2006 is Afblijven in heel Nederland in de bioscopen te zien. De distributie wordt verzorgd
door Bridge Entertainment Group. RCV Entertainment zal namens Bridge de contacten
onderhouden met de bioscoopexploitanten en de publiciteitszaken rondom de film voor
haar rekening nemen.
Een mooi moment om het publiciteitsstokje over te dragen.
Om de publiciteit en de distributie in één hand te houden, worden alle publiciteitszaken
zoals persvoorstellingen, foto’s, persmappen, interviews,... vanaf nu verzorgd door Peter
de Haan, publiciteitsmanager van RCV Entertainment, en zijn team.
Enkele lopende zaken zal MVSP Publiciteit nog begeleiden.
Onder bezielende leiding van Maria Peters (scenario en regie) maakt de veertien jarige
Sem Veeger, ontdekt tussen de bijna duizend kinderen die in maart auditie deden, haar
speelfilmdebuut. Sem is Melissa. Op fantastische wijze speelt ze de hoofdrol van het
meisje dat pilletjes gaat slikken om haar onzekerheid te verbergen bij het dansen in een
videoclip. Jordi, de andere hoofdrol, wordt op prachtige wijze gespeeld door Matthijs van
de Sande Bakhuyzen, bekend van zijn televisierol als Erik in De Daltons en kleine
rolletjes in de films Cloaca en Leef!
Sem en Matthijs vormen samen het gezicht van de film!
Tommie Venneker, Tessa Schram, Jim Bakkum, Melody Klaver en Juliann Ubbergen
brengen de overige tienerrollen met veel passie tot leven.
Andere belangrijke rollen zijn voor Gijs Scholten van Aschat en Loes Wouterson als de
vader en moeder van Melissa. Olivier Tuinier is na vele jaren afwezigheid weer even te
zien op het witte doek als discjockey. Ook is er in de film een ‘special appearance’ en
een clip van Brainpower.

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. Daar kan ze redelijk makkelijk aan komen via Jim (Tommie Venneker), die
professioneel danser is. Hij houdt van spanning en snel geld verdienen, wat prima lukt
met zijn handel in XTC pillen. Hij voelt zich aangetrokken tot Melissa.
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, vijf 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 zoals eerder gezegd de bioscoop- en ook de dvd-exploitatie van de film.
Te zien in de bioscopen vanaf 4 oktober 2006

http://www.foreignmediagroup.com

http://www.carryslee.nl

http://www.shootingstar.nl
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