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Film over
de blues in
het leven
EINDHOVEN - Frank
Groothof, Jan Mulder, Lauretta Gerards, Monique van
der Werff en Hans Dulfer:
zomaar wat bekende namen die hun opwachting
maken in de 'De Blauwe
Bus'. Dit is de eindexamenfilm van Sanne Kortooms
die zaterdag 17 april in première gaat bij Broet.
Met deze film studeerde de Brabantse Sanne Kortooms cum
laude af aan de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht.
"Het gaat over de blues die iedereen, vroeg of laat, in zijn leven zal ervaren", vertelt de
maakster.
De film maakt onderdeel uit van
een tweeluik, die naast 'De
Blauwe Bus' bestaat uit 'Mooie
Mond en Mijn Ogen Groen',
met vader en zoon Hugo Metsers in de hoofdrol. Ook deze
film is bij Broet te zien.
'Mooie Mond en Mijn Ogen
Groen' is het eerste deel van het
tweeluik en is een bewerking
van een kort verhaal van de on-

Broet
'De Blauwe Bus' gaat zaterdag 17 april in première bij
Broet, dat gevestigd is op
Strijp-S. Oprichters Ramon
Etman en Frans Brok willen
via Broet jong en oud filmtalent de kans geven om zich
te ontplooien in film. Daarnaast willen ze films laten
zien die niet in het reguliere
distributiekanaal hebben
gedraaid, maar waar wel
met veel passie aan gewerkt
is en die het verdienen door
een groter publiek gezien te
worden.
langs overleden schrijver J.D.
Salinger. 'De Blauwe Bus' is het
tweede en langste deel van het
tweeluik. Kortooms schreef het
scenario zelf en liet zich, naast
haar eigen ervaringen, inspireren door de Amerikaanse cultschrijver Charles Bukowski en
zanger Jim Morrison. Beiden
wisten volgens haar als geen ander hoe ze de mens met zijn da-

Frank Groothof speelt de hoofdrol in 'De Blauwe Bus', die zaterdag in première gaat bij Broet.
den en gevoelens konden portretteren.
“In mijn werk staat de interactie
tussen mensen en in een mens
zèlf centraal”, verklaart Kortooms.
'De Blauwe Bus' volgt Wikkobus
(anagram Bukowski), een oude
detective die lijdt aan de blues.
Hij realiseert zich dat als hij ter
plekke zou sterven, er niemand
op de hele wereld is die ook
maar één traan zou laten. Dit

besef doet Wikkobus besluiten
zijn leven over een andere boeg
te gooien en te onderzoeken
waar hij werkelijk gelukkig van
wordt. Tijdens zijn ‘zoektocht’
raakt Wikkobus verwikkeld in
een ongepland avontuur waarin bizarre figuren, kleurrijke attributen en onverwachte gebeurtenissen elkaar opvolgen.
Frank Groothof speelt Wikkobus en laat met deze rol een
nieuwe kant van zichzelf zien.

Meer info
'De Blauwe Bus' gaat zaterdag 17 april (19.00, 20.00 en 21.00
uur) in première bij Broet op Strijp-S en is daar nog tot en met
juni te zien, samen met 'Mooie mond en Mijn Ogen Groen'.
Kaartjes à €5 zijn te reserveren via ramon@broet.nl.
Kijk voor meer informatie op:
www.broet.nl
www.deblauwebisdefilm.nl
www.sannekortooms.nl.
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* Vraag naar de voorwaarden in de show
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en leverbaar.Inclusief apparatuur.*
Sien Luxe hoekkeuken, in diverse kleur

KeukenHal Veldhoven,
De Run 5411
tel: 040-2543322

Ook gevestigd in: Heerlen, Riel, Sittard en Uden www.keukenhal.nl
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BIJ KEUKENHAL DENKEN WE OVERAL AAN:
● TOPADVIES ● SUPERSERVICE
● MEGAGARANTIE

