Juryrapport NAPA Award 2020
De NAPA Award is bedoeld voor dit jaar afstuderende studenten die de ambitie hebben
zich (verder) te ontwikkelen als producent – van fictie tot documentaire, van interactief tot
animatie. De prijs heeft de vorm van een beurs van € 5.000,-. Hiermee wil de Nederlandse
Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) jong producententalent stimuleren.
Dat dit jaar aanzienlijk minder aanmeldingen zijn ingediend dan vorig jaar, heeft ongetwijfeld
te maken met de bijzondere omstandigheden waar we nu mee te stellen hebben. Het merendeel
van de aanmeldingen was afkomstig van afgestudeerden van de Filmacademie, maar ook de
Gerrit Rietveld Academie, de Willem de Kooning Academie, de HKU en AKV|St. Joost waren
weer vertegenwoordigd.
Met veel plezier heeft de jury alle aanmeldingen gelezen. De brieven waren over het algemeen
zeer persoonlijk. Het viel de jury op dat de toelichtingen en motivaties met betrekking tot de
toekomstambities zeer uitgebreid en divers waren. Ook waren de meeste inzendingen goed
verzorgd qua vormgeving. De gesprekken die we hadden waren – ondanks dat deze via Zoom
plaatsvonden – prettig, enthousiast en verhelderend.
De jury heeft wel met verbazing geconstateerd dat veel van de inzenders juist niet de ambitie
hebben om zich tot zelfstandig producent te ontwikkelen, omdat het vak als te zwaar en onzeker
wordt bestempeld. Velen gaven aan dat ze zich liever beperken tot het uitvoerende productiewerk.
Wellicht ligt hier een schone taak voor ervaren producenten om deze drempelvrees weg te nemen.

Op basis van de inzendingen en gesprekken zijn wij tot de volgende vier nominaties gekomen:

Indy Kisoen
Indy is onmiskenbaar een producent, ze heeft de ambitie om uiteindelijk een eigen
productiebedrijf te starten. Maar eerst wil zij nog veel rondkijken en leren; zowel op het gebied
van fictie als documentaire.
Samenwerken en verbinden zijn belangrijk voor Indy. Zo zet zij zich in voor de jonge makers
wiens eindexamenfilms gedurende de coronacrisis zijn afgemaakt en tot op heden nog geen
fysieke vertoning hebben gehad. Ze wil graag, zodra het weer kan, een festival organiseren met
netwerkmogelijkheden, zodat de nieuwe lichting zichtbaar wordt. Een goed initiatief.
Het gesprek met Indy was onderhoudend. Ze is energiek, enthousiast heeft veel plannen,
en kijkt goed naar de manier waarop ervaren producenten in Nederland werken. Ze wil de NAPA
Award inzetten voor een cursus Engels, een presentatietraining gericht op het pitchen in het
openbaar en het volgen van een talent lab op een internationaal festival.

Jelle Beuger
Vanaf zijn 14e weet deze genomineerde dat hij in de filmwereld wil werken. Tijdens zijn opleiding
aan de Filmacademie raakt Jelle enigszins gedesillusioneerd en vraagt hij zich vertwijfelt af waarom
de films waar iedereen zo hard aan werkt door zo weinig mensen bekeken worden. Hij formuleert
een missie: ‘Meer mensen naar kwaliteitsfilms zien te krijgen’. Hij loopt stage en werkt bij diverse
distributeurs en leert veel over filmmarketing. Inmiddels verzorgt hij voor een aantal producties
de marketing vanuit de producent.

Uiteindelijk wil Jelle wel een eigen productiebedrijf. Vooralsnog wil hij eerst onderzoeken en leren
welke stappen er nodig zijn om tot een zo succesvol mogelijke uitbreng te komen. Hij ziet online als
zijn (toekomstig) gebied van expertise, dit is ook waar volgens hem de belangrijkste ontwikkelingen
en kansen op het gebied van filmmarketing liggen. Hij heeft een duidelijk pad voor ogen, met een
selecte groep van makers waar hij mee wil werken, aan films die passen bij zijn interesses.
De NAPA Award wil hij graag inzetten om o.a. zijn didactische vaardigheden verder te
ontwikkelen, de EAVE Marketing Workshop of het DFBB Next Wave programma te volgen.

Dobber Bolhuis
Al tijdens zijn opleiding aan de Filmacademie is Dobber zich meer gaan toeleggen op het produceren
van documentaires en het werken aan interactieve en immersieve projecten. Hij heeft veel
belangstelling voor videokunst en alternatieve vormen van filmpresentatie. Daarbij ziet hij met
name veel potentie in XR (de verzamelnaam voor Virtual en Augmented Reality). Hij wil kijken hoe
dergelijke projecten hun huidige niche kunnen ontstijgen. In eerste instantie gaat zijn aandacht uit
naar interactieve projecten met een grote maatschappelijke waarde, gericht op het creëren van
bewustwording bij het publiek. Zijn werkervaring heeft hem al wat inzicht gegeven in dit domein,
maar hij wil hier graag nog meer wegwijs in worden.
Dobber is enthousiast en gedreven, met weloverwogen plannen en ambities. De jury was onder
de indruk van zijn concept-realiseringsaanvraag voor de regeling Immerse\Interact, die als voorbeeld
was bijgesloten. In het boeiende gesprek met hem kwamen veel originele ideeën en invalshoeken ter
sprake.
De NAPA Award wil hij inzetten om meters te maken in de productie en distributie bij bedrijven in
de immersieve sector. Ook een cursus filosofie behoort tot de wensen, om gemotiveerde keuzes te
kunnen maken op inhoudelijk vlak.

Marrit Greidanus
Een actieve, enthousiaste doorzetter, die weloverwogen voor de Filmacademie heeft gekozen
en ter voorbereiding daarop 8,5 maand aan het European Film College in Denemarken studeerde.
Naast haar producties op de Filmacademie heeft Marrit ook gewerkt met makers van andere
opleidingen, o.a. de HKU en KASK in Vlaanderen. Het is nu haar doel om zo veel mogelijk ervaring op
te doen bij verschillende productiehuizen. Op dit moment is ze bijvoorbeeld werkzaam als uitvoerend
producent voor een korte film.
Ondertussen is ze ook bezig met het opzetten van haar eigen productiebedrijf, Makaki
Productions, waarin ze ook haar eigen projecten wil starten. Uiteindelijk richt ze zich bij voorkeur op
internationale coproducties waarbij haar contacten in Denemarken goed van pas komen. Ook zet ze
zich in voor makers in de Noordelijke provincies en hoopt ze dat de filmwereld zich in de toekomst
minder zal beperken tot de Randstad.
De NAPA Award wil zij inzetten voor de ontwikkeling van haarzelf en haar bedrijf, onder andere
door buitenlandse festivals te bezoeken en in contact te komen met coproducenten, het verbeteren
van haar Deens en het opzetten van nieuwe projecten.

