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24e editie Film by the Sea sluit af met  
Three Thousand Years of Longing op 18 september 

 
 

 
 

Film by the Sea sluit zijn 24e editie af met Three Thousand Years of Longing, een film die 
opmerkelijke overeenkomsten vertoont met de openingsfilm van dit jaar, Good Luck to You, 
Leo Grande. Three Thousand Years of Longing is een episch fantasyverhaal van George 

Miller (Mad Max, Babe: Pig in the City). Oscarwinnares Tilda Swinton (The French Dispatch, 
Memoria) en Idris Elba (The Avengers, Luther) spelen de hoofdrollen in dit hedendaagse 

romantische sprookje. 
 

Op een markt in Istanbul koopt de alleenstaande wetenschapper Alithea Binnie (Tilda Swinton) een 

antiek flesje dat, terug op haar hotelkamer, een djinn blijkt te bevatten. Deze geest uit de fles (Idris 
Elba) laat haar drie wensen doen en vertelt intussen een aantal sprookjesachtige verhalen van 1001 

nacht over zijn eenzame bestaan. Het onvermijdelijke gebeurt: Alithea wordt verliefd op de djinn.  
 

Regisseur George Miller heeft met Three Thousand Years of Longing één van de opmerkelijkste films 
van het jaar afgeleverd. Enerzijds een ‘kammerspiel’ met twee personages in een hotelkamer, anderzijds 

een episch fantasyspektakel, maar vooral een film over een vrouw die op zoek is naar liefde. 

 
Three Thousand Years of Longing ging in première op 20 mei 2022 op het filmfestival van Cannes 

(buiten competitie). De film beleeft z’n Nederlandse premiere op Film by the Sea. Het is nog niet bekend 
wanneerThree Thousand Years of Longing in de Nederlandse bioscopen te zien zal zijn. 

 

De 24e editie van Film by the Sea vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 18 september 2022 in Vlissingen 
waar een breed publiek kan genieten van ruim 100 films uit alle hoeken van de wereld, met 

satellietprogramma’s door heel Zeeland. 
 

 
 

 

 
 



 
 
Over Film by the Sea 

Film by the Sea is het vierde filmfestival van Nederland en jaarlijks één van de belangrijkste culturele 
evenementen in Zeeland. Van 9 tot en met 18 september 2022 beleeft het festival zijn 24e editie en kan 

een breed publiek genieten van ruim 100 films uit alle hoeken van de wereld, waarvan ongeveer een 
derde eigen import is. Niet alleen boekverfilmingen en Franstalige films, maar ook Zeeuwse films en 

documentaires krijgen veel aandacht. In de sectie Panorama worden de beste nieuwe kwaliteitsfilms 

van dit moment vertoond. Onder normale omstandigheden trekt Film by the Sea jaarlijks zo’n 44.000 
bezoekers. In de coronajaren 2020 en 2021 waren dat er respectievelijk 21.448 en 28.433. Ongeveer 

30% van de bezoekers van Film by the Sea komt van buiten de provincie Zeeland. Naast films 
predenteert Film by the Sea ook een uitgebreid randprogramma met o.a. een scenarioworkshop, Q&A’s 

en diverse optredens van artiesten als Denise Jannah en Gruppo Sportivo. De unieke locatie aan zee en 
het steeds verrassende programma maken Film by the Sea van het Openingsgala tot en met de Awards 

Ceremony elk jaar weer tot een feest.  

 
Meer informatie over het complete programma volgt binnenkort. 

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. 

NOOT VOOR DE REDACTIE (NIET VOOR PUBLICATIE) 

Beeldmateriaal Film by the Sea kun je hier downloaden. 

 
Stills van Three Thousand Years of Longing kun je hier downloaden. Er is geen screenerlink 

beschikbaar. Voor viewingsmogelijken kun je contact opnemen met The Searchers, Marjolijn van 
Boxel – marjolijn@thesearchers.be 

 

De poster en stills van Good Luck to You, Leo Grande kun je hier downloaden. Er is geen screenerlink 
beschikbaar. Voor viewingsmogelijken kun je contact opnemen met WW Entertainment, Sixta Finsy – 

sfinsy@wwentertainment.nl 

Voor meer informatie: 

Triple P Entertainment | Pauline Verhoeven en Inge de Bruijn | Tel: 035 - 6982106 |  
M: 06 – 26220441 | E: pauline@triplepentertainment.nl en inge@triplepentertainment.nl | 
www.triplepentertainment.nl | Facebook  | Instagram | LinkedIn 

https://www.facebook.com/filmbythesea
https://www.instagram.com/filmbythesea/
https://twitter.com/filmbtsea
https://www.linkedin.com/company/film-by-the-sea-vlissingen/
https://www.filmbythesea.nl/
https://u4773829.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=jeKteCi7VRWGXkmEca8MfwGQXNG-2FnziTDyIvIdLe1h88p6kTlz6kApaG3RWTJ127X2bkeNt-2Bke7BF5yfubm-2F6Iry0O8qq7tYcvKuuMaYVWw-3DXmT-_z7Cgr0iJNcKFhJ7ZeLjBMy-2F-2FUby93PPz0sc-2Bd8mddRxwaB-2FOMxlHd6P8zRjwtDZ-2BRrSdMxDVyIW2djbj-2BXEQX-2B6TvLS06QmLyk1KhkM2bgYeONIL6Ffk9MuA6U-2Ft24pNEyyrue9evHDYzhdAZ4i9RNE6Tn4aQ17xgij6uGv4ZsfJxtPKeY7hbljnq-2BhjRHH5SlkyvWmXlLZh-2BvZu3XHdXpI-2FVmSbzkhDy1St-2FoyoNK8-3D
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