Persmap De man die achter de horizon
een documentaire (26’) van Martijn Blekendaal

keek

IDFA vertoningen (Kids & Docs competitie)
16 november, Première		
16:45 uur, Tuschinski 5, incl. Q&A
17 november			
10:00 uur, Ketelhuis Zaal 2
18 november			
17:45 uur, Tuschinski 6
20 november			
18:00 uur, Munt 10
21 november			
16:45 uur, Tuschinski 4
22 november, Educatieve première
09:15 uur, Brakke Grond, incl. Q&A
22 november				
11:00 - Ketelhuis Zaal 1
23 november, Educatieve première
11:00 uur, Brakke Grond, incl. Q&A
23 november				
11:30 uur, Tuschinski 6
24 november				
11:00 uur, Ketelhuis zaal 1
25 november, IDFA Junior middag
13:30 uur, Eye 1, incl. Q&A
Logline
Een speels gemonteerde jeugddocumentaire die de verdwijning onderzoekt van een
man die meer heeft achtergelaten dan alleen een mysterie.
Synopsis
Meer dan 40 jaar geleden besloot Bas Jan Ader op avontuur te gaan. In een klein
zeilbootje vertrok de Nederlander vanuit de Verenigde Staten naar Engeland. Negen maanden later werd het bootje stuurloos op zee gevonden. Er was geen teken
van Ader. Dit verhaal heeft filmmaker Martijn Blekendaal altijd al gefascineerd. Niet
alleen vanwege de verdwijning zelf, maar ook vanwege het hele mysterie eromheen.
In zijn onderzoek volgt Martijn de voetstappen van Bas Jan naar Hollywood. De man
die achter de horizon keek is echter geen doorsnee onderzoeksdocumentaire. Het
blijkt dat, om te begrijpen waarom deze man zijn noodlottige reis heeft gemaakt, de
filmmaker eerst zijn angst moet overwinnen: verder kijken dan zijn eigen horizon. In
een meeslepende montage van beelden die springen in tijd, plaats en personages,
laat Blekendaal zien dat Bas Jan Ader iets groters heeft achtergelaten dan alleen een
mysterie.
www.achterdehorizon.nl

Regisseur Martijn Blekendaal
Martijn Blekendaal (Amsterdam, 1973) begint kort na
zijn eindexamen gymnasium in 1992 tegelijkertijd aan
de HBO opleiding Cultuur & Beleid en de universitaire
studie Kunstgeschiedenis. In 2003 voltooit hij de studie
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Door een stage bij televisieprogramma Andere Tijden (NPS/VPRO) belandt hij bij de NPS. Als researcher
werkt hij voor programma’s als PREMtime (NPS), PaPaul
(VARA) en eindredacteur en verslaggever bij diverse
kunstprogramma’s.
Filmografie
80-YEARS WAR (2018, doc series), DRIBBLING DREAMS (2016, short doc), SURINAME
REVISITED (2015, doc), THOUGH COOKIES (2014, youth-doc series), Awards: winner
Cinekid Kinderkast-award for best Dutch non-fiction television program, THROUGH
THE LOOKING-GLASS (2013, short doc), THE MAN IN BLACK (2011, doc) Award: winner IDFA-Mediafund Workshop for best film script 2009.
Director’s statement

Producent Willemijn Cerutti
Willemijn richtte na haar studie amerikanistiek en
film- en televisiewetenschap televisie-productiehuis CCCP.tv mede op. Daarin maakten zij documentaires voor de AVRO en NTR en studioprogramma’s voor de commerciele omroep zoals RTL
4 & RTL 5. Ze vertrok in 2000 om zich geheel te
richten op de uitvoerende productie van onafhankelijke en creatieve documentaire bij Zeppers Film
& TV in Amsterdam. Na 13 jaar is Zeppers Film
uitgegroeid van de productie van enkele films per jaar -bijvoorbeeld André
Hazes – Zij gelooft in mij (Joris Ivens Award IDFA 1999) - naar jaarlijks meer dan tien
lopende producties voor tv en bioscoop.
In 2013 is Cerutti Film vliegend van start gegaan met twee 50 minuten films in coproductie met Human en VPRO en twee jeugddocumentaires met VPRO en NCRV.
Zij houdt kantoor in Haarlem. Cerutti Film heeft met jeugddocumentaires een genre toegevoegd aan haar ervaring en heeft als doel deze sterk verder te ontwikkelen, niet in de laatste plaats omdat zij de kracht van echtgebeurde verhalen bij haar
eigen dochters -ze zijn doelgroep- ziet.
www.ceruttifilm.nl

Impact Campagne
Kunst is een prachtig medium om te inspireren tot creatief denken. Kunst daagt je
uit na te denken en anders naar je omgeving te kijken. Belangrijk is dat kinderen
zich bewust worden van de mogelijkheid die een andere invalshoek kan bieden;
een variëteit aan antwoorden en waarheden.
De film is de perfecte aanleiding een impact campagne op te zetten waarmee
jongeren, hun leerkrachten en ouders bekend raken met het belang van creatief
denken en in contact komen met hun eigen creatieve vermogen. Met behulp van
workshops, een social media campagne en een duurzame leerlijn rondom de documentaire willen we graag op scholen, festivals, musea en bibliotheken jongeren
de kans geven op een creatieve wijze hun eigen horizon te verkennen.
Workshop programma
Samengesteld door Kunstenaars Collectief BIK. Een tiental scholen, musea, bibliotheken, culturele centra en festivals zoals IDFA en Cinekid hebben toegezegd
graag hiervan gebruik te maken. De workshop Mediawijsheid leert jongeren kritisch te kijken naar beeld. Montage, perspectief/invalshoek (door wiens bril kijk
je?), enscenering, invloed van muziek etc. komen hier aan de orde. De leerlingen
gaan hierbij ook zelf actief maken. In de de workshop Film/Fotografie wordt ingegaan op het thema uit de film ‘als je anders kijkt, zie je andere dingen’. Kinderen
wordt hier gevraagd zelf een verhaallijn te schrijven en in beeld te brengen; creatief denken in combinatie met zelfonderzoek.

Lange leerlijn
In samenwerking met het ABC en Mocca cultuureducatie Amsterdam, en in nauw overleg
EYE filmeducatie, ontwikkelen we een 2-4
jarige leerlijn jeugddocumentarie - creatief
denken en kritisch kijken. De man die achter
de horizon keek dient in combinatie met de
workshops Mediawijsheid en Film/fotografie
hiervoor als eerste pilot.
Kerndoel is het vergroten en versterken van
de eigen identiteit van jongeren 10-16 jaar,
door hun creatieve denkvermogen aan te
spreken en te stimuleren.
Social-media campagne
Een essentieel onderdeel van de impact campagne is de directe benadering van jongeren via social-media, WhatsApp en website. We willen kinderen ook buiten de schoolbanken en tv-uitzending interesseren voor de film. Door zich aan te melden voor de
WhatsApp campagne krijgen kinderen de film in fragmenten via WhatsApp toegestuurd.
Tussen de fragmenten worden ze door middel van opdrachten uitgedaagd mee te denken over de vragen als ‘wat is er met Bas Jan Ader gebeurd?’ en ‘Hoe ziet mijn horizon
eruit?’
Aanmelden voor de WhatsApp campagne kan via: +31647617190
Urgentie creatief denken
Ondanks de vele onderwijsvernieuwingen die gaande zijn, is er in het huidige onderwijssysteem nog altijd veel te weinig aandacht voor het stimuleren van creatief denken.
En dat terwijl we in deze snel veranderende, 24/7 maatschappij juist zoveel behoefte
hebben aan anders denken, inventiviteit en flexibiliteit.
Uit vele nieuwsberichten blijkt dat de prestatiemaatschappij enorme druk legt op jongeren. Op steeds vroegere leeftijd ervaren kinderen stress, wat kan leiden tot faalangst en
zelfs depressies. Belangrijk is dat kinderen al op jonge leeftijd hun eigen grenzen leren
kennen en kunnen aangeven.
Daarom is het van essentieel belang dat kinderen hun innerlijke wereld goed leren kennen, hun persoonlijke talenten ontdekken en ontwikkelen. Creatief denken helpt dit mogelijk maken. Een creatief denker verkent gemakkelijker zijn eigen waarheid, onderzoekt
zijn eigen horizon en grenzen. Hij/ zij vindt, vergroot en versterkt makkelijker zijn eigen
identiteit en staat daardoor als individu sterker in de samenleving.
Mail voor meer informatie over de workshops en impact campagne naar barbara@ceruttifilm of vera@ceruttifilm

