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Genomineerden filmcompetities  Film by the Sea 2021 bekend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 10 september gaat de 23e editie van het internationale filmfestival Film by the Sea in 

CineCity in Vlissingen van start. Ook dit jaar staan er meerdere filmcompetities op het 
programma waarvan de prijzen op 18 september worden uitgereikt tijdens de Awards 
Ceremony:  Film en literatuur,  Vive le cinéma! (Franstalige films), Jongerenjury en de 

International Student Jury. Naast bovengenoemde prijzen worden ook de Zeeuwse 
filmprijzen en de Storytel Awards uitgereikt. De Nederlandse film- en televisieregisseur 
Frans Weisz ontvangt de  Career Achievement Award.  

 
De Film en literatuur competitie is de belangrijkste competitie bij Film by the Sea. De Vakjury, die de 
Film & Literatuur Award voor de ‘Beste Boekverfilming’ toekent, bestaat uit auteur en dichter Jaap 

Robben (juryvoorzitter), acteur Sabri Saad El-Hamus, theatermaker, actrice en schrijfster Nhung Dam, 
regisseur, filmmaker Jan Verheyen en schrijfster Gerda Blees. 
 

Nominaties Film & Literatuur Award 
 

• Ninjababy – naar de graphic novel Fallteknikk’ van schrijfster en tekenares Inga H. Sætre. 
Ninjababy is tevens de openingsfilm van het festival. 

• Fabian Oder der Gang vor die Hunde – naar het gelijknamige boek van Erich Kästner 
• Forgotten We’ll Be – naar de autobiografische roman van Héctor Abad Faciolince 
• Kiba: The Fangs of Fiction – naar het gelijknamige boek van Takeshi Shiota 

https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4628-ninjababy
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4635-fabian-oder-der-gang-vor-die-hunde
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4640-forgotten-we-ll-be
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4637-kiba-the-fangs-of-fiction


 
 

• Kim Ji-young, born 1982 – gebaseerd op het boek van Chom Nam Joo: Kim Jiyoung, geboren 
in 1982 

• Natural Light – naar het boek Természetes fény van de Hongaarse schrijver Pál Závada. 

• Persian Lessons - geïnspireerd op het korte verhaal Erfindung einer Sprache van de Duitse 

schrijver en filmmaker Wolfgang Kohlhaase. 
• Shambala - naar de roman Het witte schip van de Kirgizische schrijver Chingiz Aitmatov. 

 

 
Vive le cinéma! is de Franstalige competitie van Film by the Sea. De Prix Vive le cinéma! is de prijs voor 
de beste recente Franstalige film. Een jury bestaande uit Ronald Rovers, Tamara Overkleeft en Wim 

Millenaar beoordeelt acht films. 
 
Nominaties Franse competitie Prix  Vive le cinéma! 

 

• Petite Maman  
Regie: Céline Sciamma 

• A Good Man 
Regie: Marie-Castille Mention-Schaar 

• Médecin de nuit 
Regie: Elie Wajeman 

• Le Monde après nous 
Regisseur: Louda Ben Salah 

• Les Nôtres 
Regisseur: Jean Leblanc 

• Playlist 
Regisseur: Nine Antico 

• Rouge 
Regisseur: Farid Bentoumi 

• Souterrain 
Regisseur: Sophie Dupuis 

 
 

Openingsfilm Ninjababy – trailer 

Film by the Sea start op 10 september met de film Ninjababy van de Noorse filmmaakster Yngvild Sve 
Flikke. Ninjababy vertelt het verhaal van de 23-jarige Rakel, die zwanger is maar niet weet van wie. 
Bovendien is ze er nog helemaal niet aan toe om moeder te worden. Met Ninjababy kiest Film by the 

Sea voor een openingsfilm die fris, jong en eigentijds is. Met een heerlijke dosis relativering wordt een 
zwaar en tijdloos thema aangesneden: de verwarring van het moederschap – zeker als je zelf eigenlijk 

nog een kind bent.  
 
Slotfilm The Duke - trailer 

De hartverwarmende film The Duke sluit Film by the Sea op zaterdag 18 september officieel af. The 
Duke vertelt het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van een taxichauffeur die een kostbaar 
schilderij weet te stelen uit de National Gallery.  
De samenwerking tussen hoofdrolspelers Jim Broadbent (Moulin Rouge!, The Iron Lady), Dame Helen 
Mirren (The Good Liar, The Queen) en regisseur Roger Michell (Blackbird, Notting Hill) staat garant 
voor een fantastische komedie van het soort waar de Britten al decennia lang in uitblinken. 
 

https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4638-kim-ji-young-born-1982
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4636-natural-light
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4634-persian-lessons
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4639-shambala
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4633-petite-maman
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4643-good-man-a
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4644-medecin-de-nuit
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4645-monde-apres-nous-le
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4646-notres-les
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4642-playlist
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4642-playlist
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4641-rouge
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/films/4647-souterrain
https://www.youtube.com/watch?v=Lj7dvwuBCwE
https://www.youtube.com/watch?v=QyFFPKn8VjM


 

 
 
Film by the Sea vindt plaats van vrijdag 10 tot en met zondag 19 september in CineCity in Vlissingen, 
met satellietprogramma’s door heel Zeeland. De unieke locatie aan zee en het bomvolle, steeds 

verrassende programma maken Film by the Sea van Openingsgala tot Slotfeest ieder jaar weer een 
feest.  

 
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. 
 
Volg Film by the Sea het hele jaar door voor film- en festivalnieuws via Facebook, Instagram, Twitter, 

LinkedIn en de website. Aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief kan hier. 

Voor meer informatie: 
Beeldmateriaal kunt u hier downloaden. 

Triple P Entertainment | Galith Garmy en Pauline Verhoeven | Tel: 035 - 6982106 |  
M: 06 – 43128151 |  
E: galith@triplepentertainment.nl en pauline@triplepentertainment.nl | 

www.triplepentertainment.nl | Facebook  | Instagram | Twitter 

 

https://u4773829.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=jeKteCi7VRWGXkmEca8Mf4HVzwc-2B-2BXWrKpesJ75A1bQR6aFpnEdzOlG5T0m5f6M2hUoa_z7Cgr0iJNcKFhJ7ZeLjBMy-2F-2FUby93PPz0sc-2Bd8mddRxwaB-2FOMxlHd6P8zRjwtDZ-2BRrSdMxDVyIW2djbj-2BXEQXwQt1UoqCRts5BKQtPjvluZDLDf8YFxhmaIci7cPhHYgLbkSQfxR43kRHfEiLdvnOmzBd7bbPGr7a7fXuYQDnjw-2F7NbqtIhJdkyUowgg-2B2LOvJqrt5diV-2FhxtNgxeAfItDp8tOYtFtnlNuUPKrX5g3I-3D
https://u4773829.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=jeKteCi7VRWGXkmEca8Mf-2Bv3Tpg2Iw3hA2IwuwrJ1DxA543zSoX7CEhRtcqJYX8PWDNp_z7Cgr0iJNcKFhJ7ZeLjBMy-2F-2FUby93PPz0sc-2Bd8mddRxwaB-2FOMxlHd6P8zRjwtDZ-2BRrSdMxDVyIW2djbj-2BXEQXxzHDqdj3mGJ9Fze1k-2FzjXnnwCVB7XYYv2j5GP0jrk3iEde1CJZu3wj6ZC5RzuoA-2BDvB3-2BdXqAuWX9UxVy2Ek1brosz8a0wzHbnomALDzpvlghCAkz-2FgrrjW1oIx1Wxf0KjGfeUTFmMIO0fmMQmEfxM-3D
https://u4773829.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=jeKteCi7VRWGXkmEca8Mf7bGABvblmnGIxVGqe1nW7OzJLCYCFpJ8DmkcSNEtcaAqIG5_z7Cgr0iJNcKFhJ7ZeLjBMy-2F-2FUby93PPz0sc-2Bd8mddRxwaB-2FOMxlHd6P8zRjwtDZ-2BRrSdMxDVyIW2djbj-2BXEQX-2FV4gLfkh-2BdkU-2B0H1yh3gK7icxXoYfkc195dWy1CNiDf1xOV-2BW9uXzv-2BNW4G9f-2BcGqGuRgwa1rO9hDiqJPM2FhQfg223-2FpLklpCOGZm0U9jW76XDQmhpMu7OsLU62GLUS-2BgqmSkQhsdkzacpQvnnm9w-3D
https://www.linkedin.com/company/film-by-the-sea-vlissingen/
https://www.filmbythesea.nl/
https://www.filmbythesea.nl/nieuws/schrijf-je-voor-de-e-mailnieuwsbrief
https://we.tl/t-xkwSPI2efq
mailto:galith@triplepentertainment.nl
mailto:pauline@triplepentertainment.nl
https://u4773829.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=jeKteCi7VRWGXkmEca8MfyujQQmrbjattg8wOBL3JFZXCVj-2FuHIUbuenEH5ccDdD9Lv-2BeC-2FBtB-2Bns0GcJhzkAYE4f4-2BML0sFg8m-2Fufiw0qZosrsSrglaNFVnPqlsHBlYC1-2B62yyPypT-2BcEdxX3XwScjI4uw3SKIh6VXGu1QDoQ9Rc9smYKhwFm-2F3hL3sSXt9N6n2mZdbiOJ7zDAGKZjWjHlrkLqDn9sUOt93F11PThvzwJODQywzRLdmU2oWPFZyjhoMpm5mGyCqjPV5fP8tLwWMy8-2B5RTNBBu0LqFbw2y7hpdm8ql7bm1A5nWiM7wkK0XbVlMQQqcY-2BlrX9NV5511bwckyYiFt-2FoV58BbL-2BUn0G4P4NPx4aKTCpBPN4Eh-2FrPIBp2Txfb0RaMOim6dnwXQVy-2F0jncuHT7hAN9POUL0V5rnJgjNk03acwsqLpe1KctE8fYBWiWyzMEklFjnOFKZpRmwhmG4d1q-2FsDavaJw9dtGy2oJj9yGLUhDvvufVTPbaB-_z7Cgr0iJNcKFhJ7ZeLjBMy-2F-2FUby93PPz0sc-2Bd8mddRxwaB-2FOMxlHd6P8zRjwtDZ-2BRrSdMxDVyIW2djbj-2BXEQX0ANESLOL0JBv7CyVSVl1fjbANz7YVX6gJ5yYONvmAI04modvjbVnXaJL06z0OhN7pNFeBKbTCp69YC1KUGyfcg8gr28SvKU-2BCvsphHkBfZmCQsL3aA4VheMddLgVOIai-2F2nPsMvVx4KvtzVKtmbeFI-3D
https://www.facebook.com/TriplePentertainment
https://www.instagram.com/tripleppr/
https://twitter.com/TriplePpr

