
 

23e editie Film by the Sea succesvol afgerond 
Publieksprijs gewonnen door Nowhere Special 

 

 
 
De 23e editie van Film by the Sea beleefde zondag zijn laatste dag. Maar liefst 28.433 

filmliefhebbers bezochten het festival tussen 10 en 19 september in Vlissingen, één van de 
zes satellietsteden of online bij Pathé Thuis. Film by the Sea opende feestelijk met de  

Noorse dramatische comedy Ninjababy en sloot af met de Engelse comedy The Duke. 
Persian Lesson won de Film- en Literatuurcompetitie, Petite maman de Franstalige 

competitie en Nowhere Special van regisseur Uberto Pasolini de DELTA Glasvezel 

Publieksprijs. Filmmaker Frans Weisz werd geëerd met de Career Achievement Award van 
het festival. 

 
Recordaantal bezoekers in coronatijd 

Met 28.433 bezoekers ging Film by the Sea ruim over de 22.000 van 2020 heen, toen het festival net 

als nu moest plaatsvinden onder beperkende omstandigheden. Festivaldirecteur Jan Doense zegt 
hierover: ”Film by the Sea verkeert in de unieke omstandigheid dat het het enige Nederlandse 

filmfestival is dat twee keer op rij kon plaatsvinden in coronatijd. Net als vorig jaar hadden we te maken 
met de anderhalve meter regel, maar de bezoekers waren nu duidelijk meer ontspannen dan vorig jaar. 

Wat me ook opviel: iedereen is echt helemaal kláár met de beperkende maatregelen. Het scheelde niet 
veel of de T-shirts, waarmee we de bioscoopstoelen twee om twee hadden geblokt, waren verwijderd.”     

  

DELTA Glasvezel Publieksprijs 
De publieksprijs van Film by the Sea is gewonnen door Nowhere Special van Uberto Pasolini. De 

publieksprijs werd toegekend door de bezoekers van Film by the Sea, die hun stem uitbrachten door 
een cijfer van 1 tot en met 5 te geven aan geziene films. Nowhere Special is een Engelse dramafilm 

over een 35-jarige glazenwasser, die te horen krijgt dat hij nog maar een paar maanden te leven heeft. 

Die tijd besteedt hij aan het vinden van een nieuw gezin voor zijn 4-jarige zoontje. Nowhere Special is 
vanaf 4 november te zien in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters. Bekijk de Top 10 van de 

bezoekers van Film by the Sea op https://www.filmbythesea.nl/. 
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Over Film by the Sea 
Film by the Sea is hét festival voor film en literatuur en al sinds 1999 een begrip in Zeeland en ver 

daarbuiten. Waar het festival in 1999 begon als een lokaal filmfestival, is het inmiddels uitgegroeid tot 
het vierde filmfestival van Nederland. Film by the Sea heeft als speerpunt om zoveel mogelijk 

verschillende verhalen, perspectieven en genres samen te brengen. Of het nu gaat om mooie 

boekverfilmingen of spannende Nederlandse of internationale films, Film by the Sea heeft het allemaal. 
Ook voor jongeren is Film by the Sea een laagdrempelig festival. Naast specifieke films die jongeren 

aanspreken, worden zij ook actief betrokken bij het vak van film maken door deelname aan de 
Jongerenjury of een scenarioworkshop. 

 
Voor meer informatie 

Beeldmateriaal kan je hier downloaden. 
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