film- en educatieproject

De Nestvlieder is een film- en educatieproject over mantelzorg,
waarbij we starten met het maken van een tragi-komedie.
Deze laat zien hoe broer en zus Cor en Hennie omgaan met de zorg voor hun invalide moeder Teuntje.
Hierop aansluitend wordt er een educatie programma opgezet om op een sociale en creatieve manier
het maatschappelijke thema onder aandacht te brengen.
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DE INLEIDING
Met een jonge ambitieuze groep filmmakers werken wij aan het project DE NESTVLIEDER
Bestaande uit een een korte tragikomische film over mantelzorg die we graag in april 2021 in
premiere willen laten gaan. Hierop aansluitend een educatief programma voor het schooljaar 2021/
2022 op middelbare scholen en filmvertoningen met nagesprek voor volwassen.
Regisseuse Martine van der Kolk maakt een kleurrijke film over een disfunctioneel gezin dat
gebukt gaat onder de zorg voor moeder Teuntje. Ondanks dat de film vol komische situaties zit is
er een sterke tragische ondertoon aanwezig.
Tijdens het ontwikkelen van het scenario onderzocht Martine de impact van mantelzorg op
kinderen die opgroeien in gezinnen waar er voor iemand gezorgd wordt. Zelf groeide ze op met
een zwaar meervoudig gehandicapt broertje. Openhartig deelde ze haar eigen ervaringen en
ontdekte dat er nog steeds een taboe heerst op het uitspreken van je gevoelens en
daarbijbehorende gedachten wanneer het aankomt op de zorg voor iemand die je liefhebt. Zelf had
ze veel liever een gezond broertje gehad. Het feit dat haar broertje gehandicapt was en dit van
grote invloed is geweest op haar jeugd doet haar soms nog steeds verdriet. Dit is een volkomen
logische gedachte, maar wanneer dit binnen het gezin niet uitgesproken kan worden ontstaan er
gevoelens als schuld en schaamte en groei je op met de overtuiging dat je een slecht mens bent.
Met deze film legt Martine op humoristische wijze de angsten, onzekerheden, verlangens en
behoeftes van mantelzorgers en zorgbehoevenden bloot en daarvoor keek ze zichzelf recht in de
ogen. Ze hoopt met deze film het thema mantelzorg onder de aandacht te brengen om zo een
compleet en oprecht beeld te geven van het gedrag en de emoties van mantelzorgers en
zorgbehoevenden.

HET VERHAAL
Nestblijver Cor zorgt al zijn hele volwassen leven voor zijn
invalide moeder Teuntje. Wanneer zus Hennie plots weer thuis
komt wonen verliest hij de grip op zijn zorgvuldig uitgedachte
zorgroutine. Hun tegenstrijdige visie op de zorg van hun
moeder en hun verwijtende manier van communiceren leidt
tot chaos. Hun grootste angst, namelijk de angst om Teuntje
te verliezen, lijkt werkelijkheid te worden wanneer hun moeder
tijdens de jaarlijkse paasbraderie opeens verdwenen is.
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MOTIVATIE
Martine groeide zelf op in het Rotterdamse Hillegersberg. Het leven van het gezin waarin ze opgroeide zag er van
de buitenkant perfect uit, maar achter gesloten deuren was er veel ruzie, onbegrip en verdriet. Zij leerde dat het
beter was om negatieve gevoelens en emoties te verbergen waardoor ze haar eigen verlangens en behoeften
verloochende. Als jong volwassene heeft dit nog steeds impact. Haar ouders vonden het niet nodig om hulp in te
schakelen voor haar en haar zusje. Ze vonden dat zij niks tekort kwamen, omdat ze alles financieel goed konden
regelen. Er was veel ‘praktische zorg’ maar de ‘emotionele zorg’ ontbrak. Wanneer één van de twee ontbreekt leidt
dit tot problemen.
“Met deze film wil ik op een genuanceerde manier bespreekbaar maken wat gebrek aan emotionele zorg doet met
mensen en welk effect dat heeft op wie ze uiteindelijk worden als volwassenen. Omdat er bij mij thuis zo weinig ruimte
was voor moeilijke emoties zoals woede, verdriet en angst merk ik dat ik hier als jongvolwasse nog steeds niet goed
mee om kan gaan. Deze film helpt mij persoonlijk om deze gevoelens recht in de ogen te kijken door ze op een speelse
manier aan de personages te geven zodat ik ze vervolgens samen met hen kan beleven. Dat geeft steun en biedt
troost.”
In mantelzorgende gezinnen doet iedereen op zijn eigen manier zijn best. Er schuilt een gevaar in het uitspreken van
je verlangens en behoeftes naar een gezinslid, omdat dit kritisch en verwijtend opgevat kan worden op het moment
dat je diegene aanspreekt op zijn gedrag. Met deze film hopen we het gesprek binnen mantelzorgende gezinnen op
gang te brengen. Het is makkelijker om met elkaar te praten door middel van fictieve personages en het kan helpen
om iemand te wijzen op vergelijkbaar gedrag zonder dat je beschuldigend overkomt.
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WAT GAAN WE DOEN EN HOE PAKKEN WIJ
DAT AAN
De film DE NESTVLIEDER wordt geproduceerd vanuit het
productiehuis Studio Tinus. Studio Tinus is begin 2020 opgericht
door Martine van der Kolk en Luna Petilli. Het productiehuis met
bijbehorend kunstenaar-collectief, dat voornamelijk bestaat
uit filmmakers, streeft naar meer ruimte voor ontwikkeling en
experiment in de praktijk. Vanuit eigen ervaringen merkten ze
dat veel jonge getalenteerde filmmakers te lang blijven hangen
in assisterende functies.
“Wij willen dat jonge filmmakers direct aan de slag kunnen in een
relevante functie waar ze ruimte krijgen om zich te ontplooien.
We creëren een werksfeer waarbij iedereen zichzelf mag zijn,
van elkaar kan leren en op die manier zijn talent verder kan
ontwikkelen. Bij ons staat de deur open voor iedereen die op een
creatieve manier maatschappelijke thema’s onder de aandacht
wil brengen. Wij werken vanuit de persoonlijke fascinaties van de
makers en streven naar het afleveren van films van hoge kwaliteit.
Voor DE NESTVLIEDER werken we onder anderen samen met
mantelzorgers en mensen met een handicap. Zij zijn als experts
van grote waarde voor de ontwikkeling van deze film’’.
Het project DE NESTVLIEDER bestaat uit drie delen: de korte film,
een creatief
educatieprogramma op middelbare scholen, waar we kinderen

op een creatieve manier kennis te laten maken met het thema
mantelzorg en filmvertoningen met nagesprek voor volwassen.
Dit doen we in samenwerking met verschillende organisaties:
SAF (Stichting Almere Film) verbindt de Almeerse filmmakers
met DE NESTVLIEDER. In samenwerking met VMCA (Vrijwillige
Mantelzorg Centrale Almere) en MEE Plus werken wij aan het
educatieprogramma en de filmvertoningen met nagesprek voor
( jonge) mantelzorgers. Samen met Kleur in Cultuur onderzoeken
we de mogelijkheden om kinderen in het basisonderwijs te
bereiken. Samen met
Avanti in Almere zorgen we voor een inspirerende avond waar
we als creatieve broedplaats filmvertoningen en debatten zullen
organiseren. We komen dan samen met belangstellenden om
het thema mantelzorg te bespreken.

FINANCIERING

boeg, die al tot in de puntjes is voorbereid. Het geld zullen wij
gebruiken voor het huren van de apparatuur
en de locatie. Ook kunnen we de hardwerkende cast en crew,
die zich belangeloos inzetten voor dit bijzondere project, hun
reiskosten terugbetalen en voorzien van goed en lekker eten en
drinken.
Er zal ook geld naar de post-productie gaan. Zo zal componist
Daan Hofman muziek componeren voor de film. Onze wens is
om deze muziek live op te nemen met een klein orkest. Om de
film van bioscoopwaardige kwaliteit te laten zijn, willen we ervoor
zorgen dat onze sound designer Max Oostveen de film goed
surround kan mixen en dat er een DCP wordt gemaakt door een
professioneel bureau (bestand voor in de bioscoop).
We nodigen u graag uit om ook onderdeel te worden van dit
project door mee te doen aan onze campagne!
Dit kan via: cinecrowd.com/nl/de-nestvlieder

Dankzij steun van VSBfonds en Cultuurfonds Almere kon het
project van de grond komen.
Net als Studio Tinus maken zij zich hard voor het bevorderen
van de culturele sector en vinden zij het verbinden van kunst en
maatschappij belangrijk.
Het bedrag dat wij willen ophalen met de crowdfunding gaat
naar het afmaken van de film en de verdere ontwikkeling van
het educatieprogramma. We hebben nog een draaidag voor de
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@StudioTinus

