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FILM BY THE SEA – artwork en juryvoorzitter 2020
Vandaag is het artwork voor de 22ste editie van Film by the Sea onthuld. Ook dit jaar is het model Rosanne
Hustinx, inmiddels omgedoopt tot “de Zeeuwse Mona Lisa”, het boegbeeld van Film by the Sea. Het artwork
van vorig jaar viel dusdanig goed in de smaak dat de keuze om met hetzelfde concept verder te gaan snel
gemaakt was. Festival directeur Jan Doense en ontwerpster Paulina Matusiak hebben aan hand van de foto’s
van Eddy Wenting de keuze gemaakt om voor 2020 onderstaand beeld te gebruiken.

Fotocredit: © Paulina Matusiak & Eddy Wenting
Concept & art directie, styling: Paulina Matusiak - matusiak.nl
Fotografie & film: Eddy Wenting - eddywenting.com
Visagie: Saskia van der Molen - www.saskiavandermolen.com
Model: Rosanne Hustinx - www.tjardamodelmanagement.com
Normaliter wordt het artwork van Film by the Sea voor het eerst getoond tijdens de Amuse in juni. Dit keer is
ervoor gekozen om het artwork nu al te onthullen en het streven is om daar een gewoonte van te maken.

STINE JENSEN OPNIEUW JURYVOORZITTER
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Film by the Sea werd tevens bekend gemaakt dat Stine Jensen dit jaar
opnieuw voorzitter is van de Vakjury, die de competitie Film en Literatuur beoordeelt. De namen van de
overige juryleden worden in juni onthuld tijdens de Amuse van Film by the Sea.
“Film by the Sea 2019 was mijn eerste editie als festivaldirecteur”, aldus Jan Doense. “Het was een sprong in
het diepe, waarbij ik soms blind moest vertrouwen op de leden van mijn team. Het resultaat was meer dan
bevredigend en nu ik het hele proces van A tot Z heb meegemaakt, begin ik vol vertrouwen aan de komende
editie. Die voelt eigenlijk als deel twee van de vorige en mede vanuit die gedachte is de keuze gemaakt voor
het voortzetten van de samenwerking met Paulina Matusiak en Stine Jensen.”

OVER FILM BY THE SEA
Film by the Sea is een van de belangrijkste culturele evenementen in Zeeland en het vierde filmfestival van
Nederland. Van 11 tot en met 20 september 2020 beleeft het festival zijn 22ste editie en kan een breed publiek
genieten van zo’n 100 films uit alle hoeken van de wereld. De ruggengraat van het festival wordt gevormd door
boekverfilmingen, waarvan een selectie wordt beoordeeld door een Vakjury, die de prijs voor de beste
boekverfilming toekent. Daarnaast worden er prijzen uitgereikt door een Jongerenjury, een International
Student Jury en een jury voor de beste Franstalige film.
Met jaarlijks meer dan 45.000 bezoeken is Film by the Sea inmiddels een begrip tot ver buiten de provincie
Zeeland. Sinds 2018 zwaait Jan Doense de scepter over het festival. Het festival vindt plaats in het
bioscoopcomplex CineCityXL te Vlissingen.
Film by the Sea - Schiermonnikoog
Film by the Sea strijkt deze maand voor het eerst neer op Schiermonnikoog tijdens het vierde weekend van
januari. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 januari vindt op het Waddeneiland een speciale editie plaats van
het Zeeuwse filmfestival en worden negen films vertoond in het Dorpshuis.
Voor kaarten en meer informatie over Film by the Sea – Schiermonnikoog:
https://www.vvvschiermonnikoog.nl/filmfestival
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