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De 18-jarige Layla (Nora El Koussour) is een jonge vrouw van Marokkaanse afkomst. 

Ze doet eindexamen vwo en is een fanatiek voetbalster. Met haar ouders, oma en broer 

woont ze in Amsterdam-West. Layla is niet op haar mondje gevallen en durft voor haar 

mening uit te komen. Ze stoort zich aan het negatieve beeld dat er is over Marokkanen en 

het Islamitische geloof. Thuis heeft ze discussies hierover en Layla zet zich steeds meer 

af tegen de liberale opvattingen van haar ouders. Tegen hun wil en tot schrik en ergernis 

van haar beste vriendin en broer, sluit ze zich aan bij een groep jonge Moslims die strijden 

voor acceptatie en het uitoefenen van hun geloof. 

Binnen de groep maakt ze kennis met Abdel (Ilias Addab) die haar begrijpt en haar 

verhalen over de ruzies thuis aanhoort. Layla wordt verliefd en het kost Abdel geen 

moeite haar over te halen hem te volgen. In het geheim trouwen ze en Layla reist met 

hem naar het Midden-Oosten. Al snel blijkt dat Abdel steeds meer zijn eigen weg volgt 

en een buurvrouw is haar enige contact met de buitenwereld. Langzaamaan en tot haar 

afgrijzen, realiseert Layla zich wat de echte reden is van hun reis.

S Y N O P S I S
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Layla is stoer, irritant, lief, allergisch voor onrecht, overtuigd van eigen gelijk, feministisch en zoekend 

naar een plek om zichzelf te kunnen zijn. Ze is een meisje dat zich regelmatig uit angst en overmogen 

van haar slechte kant laat zien, maar dat uiteindelijk met een enorme levenslust kiest voor een moedig 

leven waarin ze zich uitspreekt als ze vindt dat dat moet. Ook als dit indruist tegen de strenge codes die 

haar moslimbroeders en –zusters hanteren. Haar geloof in Allah is onvoorwaardelijk, maar wel op haar 

manier.

Voor mij is Layla een kwetsbare heldin. Dat moet ze zijn, wat mij betreft. 

Al heel lang wil ik een film maken over een meisje dat radicaliseert en zich daarbij -deels- buiten de 

maatschappij plaatst. Ik herken in Layla veel patronen uit mijn eigen jeugd: de passie en betrokkenheid bij 

sociale misstanden, het zwart-wit ongenuanceerde denken en de aantrekkingskracht van wij - tegen de 

rest van de wereld. Ik arriveerde in de jaren ‘80 in Amsterdam precies op het moment dat de kraakbeweging 

op het punt stond de stad te veroveren. Binnen een mum van tijd bestond mijn leven uit actievoeren. Hoe 

radicaler hoe beter. Ik was op zoek naar kaders, naar een familie, naar mijn identiteit.

R E G I E  T O E L I C H T I N G



�

Dat was 30 jaar geleden. Jan Eilander, die grotendeels verantwoordelijk is voor het scenario, en ik willen 

een film maken die zich afspeelt in het NU. In een multiculturele samenleving die op zijn kop staat en 

waarin je je mening iedere dag weer opnieuw moet formuleren. In de ruim twee jaar dat Jan en ik met 

deze film bezig zijn geweest is er niet zoveel veranderd in de basisgedachte van de film, maar wel in de 

wereld eromheen. De strijd is heel complex en goed en fout is niet zo makkelijk te duiden. Het is in ieder 

geval zo dat er een groep jonge Nederlanders is die zich niet thuis voelt in het land waar zij geboren zijn. 

Wij vinden het belangrijk om in dit tijdsgewricht ons licht te laten schijnen op een jonge vrouw en een jonge 

man die tot die groep behoren. We willen inzichtelijk maken dat een meisje als Layla met haar karakter 

en haar rechtvaardigheidsgevoel de veilige kaders van de radicale groep nodig heeft om zich te kunnen 

ontplooien. Ze kan uiting geven aan haar onvrede, haar geloof belijden en de wereld onderverdelen in 

goed of fout. Maar ze breekt er ook weer uit. Dat is haar karakter. Uiteindelijk knellen de banden van de 

groep. Haar ‘externe agressieve’ beleving van geloof en politieke overtuiging maakt plaats voor een meer 

verstilde interne beleving en ze durft meer kleur toe te laten in haar zwart-witte wereldbeeld waardoor 

ze dichter bij zichzelf komt. 

Mijke de Jong
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M I J K E  D E  J O N G  Q & A
Je hebt meerdere films gemaakt over ‘social 
issues’; wat motiveerde je een film te ontwikkelen 
over een meisje dat radicaliseert?
In de eerste plaats nieuwsgierigheid en fascinatie. 
Religie en activisme zijn thema’s die mij na aan het 
hart liggen. Ik wil films maken die zich middenin de 
samenleving van nu afspelen; toen wij begonnen met 
deze film was dit het onderwerp waarin ik mij wilde 
verdiepen. De Arabische lente was net begonnen. 
Jonge moslims uit heel Europa radicaliseerden 
en vertrokken naar Syrië. Aanvankelijk zagen 
we paralellen met de vrijheidsstrijders in de 
Spaanse burgeroorlog. Wij wisten toen nog niet 
hoe gewelddadig en uitzichtloos deze strijd zich 
zou ontwikkelen. Maar we (scenarioschrijver Jan 
Eilander en ik) wisten wel dat de onvrede en het 
verzet van jonge moslims die zich niet meer thuis 
voelen in Amsterdam ook met ons te maken had en 

dat onze nieuwe film daarover zou gaan. 
Het scenario heeft veel verschillende versies 
gekend. We werden steeds ingehaald door de 
werkelijkheid. De situatie in het Midden-Oosten 
werd steeds onoverzichtelijker en de aanslagen in 
Europa werden talrijker. Aanvankelijk hadden we 
de neiging om hierop te reflecteren in het scenario, 
maar dat was niet wat we wilden vertellen met 
de film. Pas toen we teruggingen naar ons eerste 
uitgangspunt en ons focusten op een Amsterdams 
meisje met een radicale persoonlijkheid, dat op 
zoek is naar haar identiteit, de liefde van haar leven 
ontmoet en met hem de wereld wil verbeteren op 
haar manier, ging het scenario vliegen en werd 
Layla M. geboren. Behalve nog veel meer is Layla M. 
ook het verhaal van een liefde die verscheurd wordt 
door verschillende opvattingen. 
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Je moest jezelf erg in het onderwerp verdiepen. 
Ja, dat is het leuke van ons vak. In eerste instantie 
hebben we heel veel gelezen. Basiskennis. Een 
netwerk opgebouwd. Vallen en opstaan. Toen Jan 
en ik bijvoorbeeld op het punt stonden om naar 
Syrië te vertrekken, werd de oorlog heel diffuus. 
Het verzet splitste zich op en bomaanslagen aan de 
grens maakten het uiteindelijk te gevaarlijk om te 
gaan. 
Jan heeft grotendeels het scenario geschreven. Ik 
ging meer op pad. Naar de moskee, naar Jihad-
processen, naar ‘zuster’-bijeenkomsten. 
Het is geen makkelijke wereld om in te komen, 
aangezien zoveel zich ondergronds afspeelt. Maar 
we zijn uiteindelijk wel vrij dichtbij gekomen. Ik heb 
veel gehad aan gederadicaliseerde vrouwen die veel 
wilden delen - tot en met het waarom van precies 
dat speldje op die plek van je hoofddoek. We hadden 

contact met een jonge vrouw met een soortgelijke 
geschiedenis als Layla, en zo werd Layla steeds 
meer een persoon van vlees en bloed. 
Het is zwaar om je zo lang te verdiepen in een 
personage dat woede als drijfveer heeft.  En dat 
moet wel echt. Ik moet Layla begrijpen om te 
kunnen regisseren. 
Dat geldt voor mij, maar dat geldt ook in grote mate 
voor de acteurs.        
Toen Nora en Ilias aan boord waren deden ze fulltime 
mee met researchen. Zij zijn allebei gelovig, ze 
kennen de Koran, dat was een groot voordeel. Maar 
ze moesten zich het radicale gedachtengoed eigen 
maken.  Die woede gaat onder je huid zitten en komt 
dichtbij.  We hebben allemaal een moment gehad 
dat we het even niet meer aan konden. Allemaal 
op verschillende manieren en momenten. Het was 
heel intensief. 
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De film speelt zich voor een deel af in Jordanië; 
hoe heb je het filmen daar beleefd?
Dat was een groot feest, ontzettend bijzonder. 
We gingen met een klein groepje - Nederlanders 
en Belgen – daarheen. We hadden daar een 
grotendeels Jordaans/ Palestijnse crew. Dat was 
liefde op het eerste gezicht.  Het was ook heel 
confronterend, want we draaiden in arme wijken en 
in het grensgebied; een vluchtelingenkamp. 

Is er bewust gekozen voor een vrouwelijk 
hoofdpersonage?
Ja. Eigenlijk kom ik altijd uit bij vrouwen omdat ik 
over een vrouw genuanceerder kan vertellen. Als 
het over radicalisering gaat, gaat het bijna altijd 
over strijders. Dan is er ook het clichébeeld van een 
meisje dat haar man volgt. Dat verhaal wilden wij 
niet vertellen, omdat het ook helemaal niet altijd zo 
is. Er komen steeds meer Layla’s. Hoogopgeleid, 
slim, eigenzinnig en met belangrijke posities (zij 
het ‘binnenshuis’) in de strijd.  
Deze film vertelt natuurlijk één geschiedenis, 
maar zo zijn er duizenden. In dit geval gaat het 
over volledig geassimileerde ouders, met kinderen 
die op zoek zijn naar hun eigen cultuur en roots. 
Die zich niet thuis voelen in de stad waar zij zijn 
opgegroeid en duidelijkheid zoeken in een heel 
divers landschap. Dat is in Layla’s geval een enorm 
ingewikkelde zoektocht, dus op het moment dat je 
je tegen je omgeving wilt verzetten, is zo’n radicale 
keuze niet eens zo heel gek. Onvrede, onmacht, niet 
gezien worden en verzet is van alle tijden. Voor deze 
generatie ‘radicalen in spe’ lonkt het Kalifaat, maar 
dat is niet de plek waar meisjes als Layla in hun hart 
willen zijn. Layla komt tot inkeer op het moment 
dat ze werkelijk geconfronteerd wordt met haar 
eigen uitspraken. In Amsterdam kijkt ze nog met 
bewondering naar een video van een vrouwelijke 
zelfmoordterroriste, maar ze verstomt als het 

allemaal heel dichtbij komt. Uiteindelijk realiseert 
Layla zich dat ze voor zichzelf moet kiezen, en dat 
ze het niet moet hebben van de radicale mannen 
in haar omgeving omdat die uiteindelijk hun macht 
doen laten gelden. 

Hoe is de casting verlopen en hoe heb je ‘Layla’ 
uiteindelijk gevonden?
Dat was zoals het altijd is: een hele zoektocht. Voor 
mijn vorige films heb ik honderden meisjes gecast. 
In dit geval was het iets overzichtelijker, aangezien 
ik zocht naar een meisje van bepaalde afkomst. Voor 
mij was duidelijk dat ik niet met een échte amateur 
wilde werken voor deze film. En dat is Nora ook 
niet, ze is net afgestudeerd aan de theaterschool 
in Rotterdam en aangenomen in Maastricht. Nora, 
door Rebecca van Unen van Oi Mundo aangedragen, 
intrigeerde me gelijk, maar tijdens de screentesten 
lukte het steeds net niet. Zoals het meestal gaat, 
kwam het beslissende moment ‘uit de hemel vallen’. 
Na een screentest - terwijl Nora eigenlijk al op het 
punt stond te vertrekken - vroeg ik haar samen 
met Ilias een door hem uitgezochte anasheed 
(religieus zangstuk) te zingen. Dit was toevallig 
haar lievelings-anasheed, die ze toen ze klein was 
heel vaak zong. Ilias begon te zingen en zij viel in. 
Het was zo overweldigend mooi, zoveel passie. En 
die twee samen… Ik was totaal ontroerd. Toen dacht 
ik: als ze dit kan, dan moet het ons gewoon gaan 
lukken. 

En Ilias had je al gecast?
Ja, Ilias kende ik al en hij zat van het begin af aan in 
mijn hoofd. We hebben wel andere jongens gecast, 
maar zijn uiteindelijk toch bij Ilias uitgekomen. Ik 
ken weinig acteurs die zo in het moment zijn als 
Ilias. Daarnaast had hij meer ervaring en was hij 
met zijn gulle persoonlijkheid een grote steun voor 
Nora.
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Wat was belangrijk voor je bij het laten zien van 
een radicaliseringsproces?
De film gaat voor mij niet zozeer over het laten 
zien van een radicaliseringsproces, maar over een 
meisje met een radicale persoonlijkheid. Een meisje 
dat zich volledig in het leven en de liefde stort om 
uit te vinden wie ze is. Wat we hierbij belangrijk 
vinden, is dat je te allen tijde met haar mee moet 
kunnen gaan. Ook als ze over de schreef gaat. En 
ze moet over de schreef gaan, anders raakt de film 
de kern niet. De scene waarin ze een video van een 
zelfmoordaanslag bekijkt, en daar bewondering 
voor heeft, is zo’n moment. 
Je mag het totaal niet met haar eens zijn, je mag 
haar stelligheid haten, maar je mag niet van haar 
wegraken. Dat was een uitdaging. 

Met welk gevoel hoop je dat mensen de filmzaal 
verlaten?
Ik hoop dat ze geraakt zijn, dat de film vragen 
oproept, dat ze een meisje als Layla snappen. En 
een jongen als Abdel. Dat de film het wij/zij-denken 
kleiner maakt. Dat het woedende allochtone meisjes 
en jongens aan het denken zet en dat de blik van 
autochtone Nederlanders is gekanteld als ze naast 
een meisje met hoofddoek in de tram zitten. Maar 
uiteindelijk hoop ik altijd vooral dat mijn films de 
wereld een klein beetje zachter en milder maken. 
Hoe meer je weet, hoe meer je begrijpt.
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D I R E C T O R S ’ 

Layla M. (18) is een Amsterdams meisje van Marokkaanse afkomst. 
Ze heeft een groot gevoelig hart, dat ze liever niet dan wel laat zien. 
Haar ogen zijn de spiegel van haar ziel. 
Lachend, vuurspuwend, verdrietig, angstig, maar nooit misprijzend 
of gelaten. Ze heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel en duldt geen 
autoriteit. Ze zoekt de confrontatie op. Vooral met de mensen die 
haar na staan. Haar vader, haar broer, haar beste vriendin en haar 
(toekomstige) echtgenoot Abdel. 
Layla, die zich laat leiden door ‘de zuivere’ Islam, maakt deel uit van 
een groep ‘radicale’ moslims die zich verzet tegen het onrecht dat 
hun ‘broeders en zusters’ binnen en buiten de Umma (de universele 
moslimgemeenschap) wordt aangedaan. Layla is bereid, in ieder 
geval met de mond, heel ver te gaan in haar verzet. 

Layla woont nog thuis, met haar Vader en Moeder en broer Younes. 
Haar Marokkaanse ouders emigreerden naar Nederland, waar 
ze Layla en haar broer een liberale opvoeding hebben gegeven. 

Vader en moeder voelen zich boven alles Nederlanders. 
Daarom hebben ze hun kinderen op een ‘gemengde’ 

openbare school gedaan, daarom zijn vader en zoon lid 
van de Amsterdamse voetbalclub FC Sloterdijk 

en niet van Sporting Maroc. Het is een 
liefdevol gezin, al verstoort Layla met 

haar grote mond en ongenuanceerde 
gedrag de harmonie nogal eens.

Abdel heeft de potentie van een onafhankelijk 
denkende geest, maar de invloed van anderen op zijn 
denken en handelen is groot. Daarnaast beleeft hij 
zijn geloof op een andere manier dan Layla. Daar 
waar Layla Allah als liefdevolle raadsman ervaart, 
voelt Abdel naast de liefde ook de angst voor de 
hel. Daarom zijn de regels die hij zichzelf via het 
geloof oplegt ook heilig. Daar wil en durft hij niet 
van af te wijken. Zijn liefde voor Layla doet hem 
wankelen, maar uiteindelijk kiest hij voor een leven 
binnen de ‘veilige kaders’ van een gelijkgestemde 
groep.

K A R A K T E R S
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Al bijna twintig jaar laten de films van Mijke de Jong, een Nederlandse Regisseur-Scenarioschrijfster, 

een grote maatschappelijke betrokkenheid zien. Haar eerste speelfilm Hartverscheurend in 1992 werd 

geselecteerd voor festivals over de hele wereld (o.a. Toronto) en won de Special Jury Award in Locarno en 

de Dutch Film Critics Award. Bluebird (2004) ontving the Crystal Bear in Berlijn en Tussenstand (2007) won 

3 Gouden Kalveren van de 6 nominaties. De speelfilm Joy (2010) won eveneens veel awards, waaronder 

de Dutch Award for Best Feature Film en was over de hele wereld te zien. Haar vorige film Brozer ging 

in premiére op Toronto International Film Festival. Het afgelopen jaar werkte Mijke samen met het 

theatergezelschap Wunderbaum aan de film Stop Acting Now, de film ging in 2016 in première tijdens het 

International Film Festival Rotterdam. Layla M. zal de Jong’s negende speelfilm worden.  

Filmografie selectie

2016 Layla M.

2016 Stop Acting Now

2014 Brozer * selectie Toronto International Film Festival

2010 Joy * selectie Generation 14+

2008 Het zusje van Katia * selectie Berlinale, Toronto, Locarno, nominatie Golden Leopard

2007 Tussenstand * Locarno Special Mention

2004 Bluebird * Crystal Bear Berlinale, Toronto Sprockets Young People’s jury award

1997 Broos * Gouden Kalf

1993 Hartverscheurend * selectie Toronto, special Jury award Locarno

B I O G R A F I E  E N 
F I L M O G R A F I E
M I J K E  D E  J O N G
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Jan Eilander (1959) schreef meer dan 20 drama producties en films, ook staan er verschillende 

documentaires en televisie programma’s op zijn naam. Veel films en televisieproducties geschreven door 

Jan zijn in de prijzen gevallen op (inter)nationale film festivals. Het Zusje van Katia (2008) werd bekroond 

met een Gouden Kalf voor Beste Scenario en met een Zilveren Geraldillo in Sevilla; Hartverscheurend 

(1992) won een Special Jury Award in Locarno en the Dutch Film Critics Award; kindertelevisieserie Ik ben 

Willem (2002) ontving The Golden Chest in Bulgarije en de Grote Kinderkast Award op het Cinekid Festival. 

Sinds September 2015 is Jan ook actief als filmconsulent bij het Nederlands Filmfonds.

Filmografie selectie

2016 Layla M.

2016 Een echte Vermeer * première September 2016

2015 J.Kessels * opening film Nederlands Film Festival 2015

2008 Het zusje van Katia * selectie Berlinale, Toronto, Locarno, nominatie Golden Leopard

2002 Ik ben Willem * selectie Cinekid / Grote kinderkast award, The Golden Chest, Bulgarije 

1999 André Hazes * Joris Ivens Award / documentaire

1993 Hartverscheurend * selectie Toronto, special Jury award Locarno

B I O G R A F I E
E N  F I L M O G R A F I E
J A N  E I L A N D E R
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Nora El Koussour (1994) is een jonge actrice uit Nederland. Ze is afgestudeerd aan de Theaterschool van 

Rotterdam en start in zomer 2016 aan de Toneelacademie Maastricht. Ze speelde haar eerste hoofdrol in 

Layla M. Voor Layla speelde Nora een rol in de film Boy en was ze te zien in diverse theaterstukken. 

N O R A  E L  K O U S S O U R  A L S  L A Y L A

Ilias Addab is bekend van zijn hoofdrollen in de films Don, Kicks en Amsterdam. In 2012 zagen we Ilias in 

Snackbar (Meral Uslu), welke in première ging tijdens de Berlinale en in Tallinn de prijs voor Beste Film 

heeft gewonnen. Zijn meest recente film Time will Tell gaat in 2016 in release.

I L I A S  A D D A B  A L S  A B D E L



��

LAYLA

ABDEL

SCENARIO

REGISSEUR

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY

PRODUCTIE DESIGN

KOSTUUMONTWERP

MAKE-UP & HAAR

SOUND

FIRST ASSISTANT DIRECTOR

MONTAGE

SOUND DESIGN 

RE-RECORDING MIX 

COMPOSER

CASTING 

LINE PRODUCERS 

CO-PRODUCENTEN

PRODUCENT

WORLD SALES

C A S T  &  C R E W
Nora El Koussour
Ilias Addab
Jan Eilander, in samenwerking met Mijke de Jong
Mijke de Jong
Danny Elsen SBC

Jorien Sont
Jacqueline Steijlen
Trudy Buren 
Joost Roskam
Anne van Dongen
Dorith Vinken NCE

Mark Glynne 
Alek Goosse 
Can Erdogan
Rebecca van Unen 
Jet Christiaanse, Chantal Nissen, Rula Nasser

NTR – Marina Blok
MENUET (BE) – Dirk Impens
CHROMOSOM FILM (GER) – Alexander Wadouh
SCHIWAGO FILM (GER) – Marcos Kantis
THE IMAGINARIUM FILMS (JOR) – Rula Nasser 

TOPKAPI FILMS (NL) 
Frans van Gestel, Arnold Heslenfeld, Laurette Schillings

BETA CINEMA
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HET NEDERLANDS FILMFONDS

THE NETHERLANDS FILM PRODUCTION INCENTIVE

COBO

NTR

EURIMAGES 

FLANDERS AUDIOVISUAL FONDS (VAF)

SCREEN FLANDERS

BELGIAN FEDERAL GOVERNMENT’S TAX SHELTER PROGRAMME 

CASA KAFKA PICTURES

CASA KAFKA PICTURES MOVIE TAX SHELTER EMPORED BY BELFIUS

MEDIENBOARD BERLIN-BRANDENBURG GMBH

FFA GERMAN FEDERAL FILM BOARD

SCHIWAGO FILM

THE IMAGINARIUM FILMS 

THE CREATIVE EUROPE PROGRAMME – MEDIA OF THE EUROPEAN UNION

THE ROYAL FILM COMMISSION JORDAN

S U P P O R T E D  B Y
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SHOOTING FORMAT HD

SCREENING FORMAT DCP

IMAGE RATIO  1:2.39

DUUR   98 min. 

TAAL   Nederlands, Arabisch, Marokkaans  

GELUID   5.1 

CO-PRODUCTIE  Nederland – Belgie – Duitsland 

S P E C I F I C A T I E S
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TOPKAPI FILMS is gevestigd in Amsterdam en opgericht door Frans van Gestel, Arnold Heslenfeld en 

Laurette Schillings. Met twintig jaar ervaring in het (co)produceren van speelfilms en televisiedrama voor 

de Nederlandse en internationale markt, ligt het zwaartepunt voor Topkapi Films bij een zorgvuldige 

ontwikkeling en het streven naar een langdurige en intensieve samenwerking met schrijvers en regisseurs. 

Succesvolle titels ge(co)produceerd door Topkapi Films zijn o.a.: Brozer, Post Tenebras Lux, Black 

Butterflies, Publieke Werken, Belgica, The Commune, All of a Sudden en The Broken Circle Breakdown. 

www.topkapifilms.nl

MENUET is een productiehuis opgericht door Dirk Impens in België sinds 1989, voorheen bekend als 

Favourite Films. Het bedrijf heeft ongeveer 30 lange speelfilms ge(co)produceerd en een aantal tv series, 

waaronder De Helaasheid der Dingen, Daens, Katarakt, Left Luggage en In Vlaamse Velden. De speelfilm The 

Broken Circle Breakdown is wereldwijd gereleased, heeft diverse awards gewonnen (Berlinale, European 

Film Award, César) en werd genomineerd voor een Oscar Best Foreign Language Film. De recente titel 

Belgica ontving een award voor Beste Regie op Sundance.

www.menuet.be

CHROMOSOM werd in 2006 in Berlijn opgericht door Producent Alexander Wadouh. Het is hun doel om 

nationale en internationale speelfilms te ontwikkelen en produceren met een politieke lading en tijdgeest. 

Een selectie van films geproduceerd door Chromosom tot nu toe: Oh Boy, White Shadow, Crashkurs en 

Wonderland. 

www.chromosom-film.de

T O P K A P I  F I L M S
M E N U E T
C H R O M O S O M
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INTERNATIONAL SALES
Beta Cinema

Thorsten Ritter / Dirk Schuerhoff / Tassilo Hallbauer
Gruenwalder Weg 28d
D – 82041 Oberhaching

Germany
+ 49 89 67 34 69 828

beta@betacinema.com
www.betacinema.com

DISTRIBUTIE BENELUX
ABC-Cinemien 
Amsteldijk 10-1

1074 HP Amsterdam
Nederland

+31 - 20 - 5776010
www.cinemien.nl

MARKETING & PUBLICITEIT
Film Incompany T: +31 (0) 20 7371356 www.filminc.nl

Anne Kervers anne.kervers@filminc.nl T: +316 16274537
Petra van Horssen petra.vanhorssen@filminc.nl 

PRODUCENT
Topkapi Films

Kloveniersburgwal 131-III
1011 KD Amsterdam

Nederland
info@topkapifilms.nl
+31 – 20 – 3032494

www.topkapifilms.nl

C O N T A C T


