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OLGA ZUIDERHOEK ONTVANGT CAREER ACHIEVEMENT
AWARD FILM BY THE SEA 2020
Op vrijdag 18 september zal actrice Olga Zuiderhoek de Career Achievement Award van
Film by the Sea in ontvangst nemen. Zuiderhoek geldt als een icoon van de Nederlandse
toneel-, film- en televisiewereld, met een lange lijst aan memorabele vertolkingen op haar
naam. Op zaterdag 12 september zal journalist Frénk van der Linden met haar in gesprek
gaan over haar lange carrière. Op zondag 13 september is Rigor Mortis te zien, de zelden
vertoonde eerste lange speelfilm van Dick Maas met Zuiderhoek in een hoofdrol. Tijdens
het festival staan meerdere films geprogrammeerd waarin de actrice is te bewonderen.
Vorig jaar ontving de Franse regisseur Claude Lelouch de Career Achievement Award.
Tijdens voorgaande edities werd de prijs (toen nog Grand Acting Award genaamd)
uitgereikt aan onder anderen Sophia Loren, Claudia Cardinale, Rutger Hauer, Ben Kingsley,
Stanley Tucci en Morgan Freeman.
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Over Olga Zuiderhoek
Zuiderhoek is een veelgevraagd actrice voor voorstellingen van bekende toneelschrijvers als Kees van
Kooten, Adriaan van Dis, Jan Donkers, Paul Haenen en Frank Houtappels die vaak hun stuk speciaal
voor haar schreven. Haar filmcarrière nam een vlucht toen ze genomineerd werd voor een Gouden

Kalf voor haar rol van moeder in Alex van Warmerdams Abel (1988). Met de regisseur maakte ze ook
De Noorderlingen en De Jurk. Andere films waarin ze speelde zijn onder meer Theo en Thea en het
Tenenkaasimperium, Van Geluk Gesproken, Minoes, Ja Zuster Nee Zuster, Filmpje! en Razend. In 2012
won ze het Gouden Kalf voor beste vrouwelijke bijrol met Süskind van Rudolf van de Berg (Vakjurylid
Film by the Sea 2019). Vorig jaar was zij samen met Linda de Mol te zien in de film April, May en June.
Op televisie is Zuiderhoek al decennia een bekend gezicht. Ze speelde met Paul de Leeuw in Seth &
Fiona en in series als We Zijn Weer Thuis van Wim T. Schippers, In Voor- en Tegenspoed, De Eenzame
Oorlog van Koos Tak, Evelien en Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. Als grootmoeder Fiep in
Penoza (2010-2017) droeg ze bij aan de grote populariteit van die serie. Eind 2019 was Olga ook te
zien in de filmversie van Penoza, The Final Chapter.

Over Film by the Sea
Film by the Sea is een van de belangrijkste culturele evenementen in Zeeland en het eerste grote
filmfestival in Nederland dat dit najaar doorgang vindt. Van 11 tot en met 20 september 2020 beleeft
het festival zijn 22ste editie en kan een breed publiek genieten van zo’n 60 films uit alle hoeken van de
wereld. De ruggengraat van het festival zijn de boekverfilmingen, waarvan een selectie in competitie
wordt beoordeeld door een Vakjury die de prijs voor de beste boekverfilming toekent. Evenals vorig
jaar is Stine Jensen voorzitter. De overige juryleden zijn schrijver Thomas Rosenboom, schrijver en
spoken word artist Babs Gons, schrijver en journalist Joyce Roodnat en regisseur Esmé Lammers.
Daarnaast worden er prijzen uitgereikt door een Jongerenjury, een International Student Jury en een
jury voor de beste Franstalige film.
Dit jaar wordt Film by the Sea voor het eerst provincie breed uitgerold in samenwerking met de
filmtheaters Cinema Middelburg, Podium ’t Beest (Goes), fiZi (Zierikzee), Ledeltheater (Oostburg),
CineCity Terneuzen en Cinema Kiek in de pot (Bergen op Zoom). Voor de filmliefhebbers die liever
nog even thuisblijven, wordt in samenwerking met de streamingdienst Picl een online festivalzaal
gecreëerd, waarin een selectie uit het filmaanbod te zien zal zijn. Ook wordt in de Machinefabriek
een indoor drive-in zaal gecreëerd met een vaste opstelling van 50 auto’s en wordt in samenwerking
met Omroep Zeeland en het Eye Filmmuseum een programma van Nederlandse filmklassiekers op de
regionale televisie vertoond. Zo wordt Film by the Sea dit jaar een hybride festival met inachtneming
van de geldende Covid-19 richtlijnen. Het kloppend festivalhart is zoals altijd CineCity Vlissingen.
www.filmbythesea.nl
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