
PITCH COCON
wat?

COCON is een tragikomische afstudeerfilm van de Nederlandse Filmacademie die gaat over de driften die het puberbrein beheersen en de worsteling die 
daarbij komt kijken. Een verhaal waarin ons hoofdpersonage Sonny overmand wordt door ontluikende seksuele gevoelens en steeds absurdere acties 
onderneemt tijdens zijn zoektocht naar man worden. Het gebrek aan sturing en erkenning door zijn dominante vader Bero, het met andere ogen kijken naar zijn 
klasgenote Coco en zijn aantrekkelijke zus Kimberly, het commentaar van zijn beste vriend Ferdi die zijn wijsheid uit de boeken haalt, maakt de verwarring alleen 
maar groter. Dit willen wij vertalen naar de absurde filmische wereld waarin Sonny uit zijn cocon komt. 

COCON zal worden geregisseerd door Lisette Vlassak. Een ambitieuze, Brabantse regisseur die dit jaar een film gaat maken met een sterk Brabants karakter. Wij 
vinden het belangrijk dat maatschappelijke thema’s zoals zelfacceptatie, pesten en toxic masculinity een gezicht krijgen en willen onze boodschap op een luchtige 
manier op de jongvolwassenen van deze generatie overbrengen. COCON zal in het najaar van 2021 in première gaan in het Eye Filmmuseum, daarnaast zal de 
film vertoond worden op NPO3. Ook zullen wij onze film voor diverse filmfestivals inzenden om ons werk internationaal te presenteren en zo onze naam als 
beginnende filmmakers te vestigen. 

Wij zijn hard op zoek naar bedrijven, stichtingen en private financiers die ons financieel een steuntje in de rug willen geven, zodat COCON gemaakt kan worden. 
Want filmen is duur en met een grote filmcrew door Brabant trekken, terwijl de COVID-maatregelen nog van toepassing zijn, is nog veel duurder.  Op dit moment 
heeft BNNVARA zich aangesloten als partner en wij ontvangen o.a. productionele steun van bioscoop Het Ketelhuis, Hazazah Pictures, A.S.O. Productions en 
Pupkin Film. Deze partijen hebben reeds hun vertrouwen uitgesproken in onze film en wij hopen dat we door ons projectplan met jullie te delen, binnenkort 
nieuwe partners mogen verwelkomen.

steun!

what’s in it for you?!
Help ons en word een onderdeel van de film COCON! 
- Schenk je 500 euro of meer, dan ben je uitgenodigd op COCONs exclusieve vertoning voor investeerders eind 2021. Daar ontmoet je de cast en kun je 

onder het genot van een drankje de nabespreking met Lisette Vlassak en crewleden bijwonen in bioscoop Het Ketelhuis te Amsterdam. Mocht dit door COVID-
maatregelen lastig zijn, dan zullen wij een passend alternatief bedenken. 

- Wil jij ons helpen, dan is dit niet alleen een investering voor de film, maar brengt het voor de investeerder fiscale voordelen met zich mee. De Nederlandse 
Filmacademie heeft een ANBI-status, dat betekent dat alle giften die gedaan worden aan een afstudeerfilm aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.  

- Daarbij geven wij jouw bedrijf mét je (bedrijfs)naam en/of logo een plek op de aftiteling. 

Meer weten? Kijk dan op de website www.cocondefilm.com of lees het projectplan in de bijlage.

http://www.cocondefilm.com
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REGIE 
Lisette Vlassak 

SCENARIO 
Melvin Stewart & Gregory Martina 

PRODUCTIE 
Leilany Sanz,  Ivo Siebum & Naduah Zahradnik

THEMA’S 
Mannelijkheid, zelfacceptatie, pesten & seksuele ontluiking 

GENRE 
Tragikomedie 

DOELGROEP 
Jongvolwassenen 
   
LENGTE 
20min 

DRAAIPERIODE 
mei 2021

COCON
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INLEIDING NAMENS HET TEAM
Met veel trots presenteren wij jullie het plan van de korte film COCON 
geschreven door Gregory Martina & Melvin Stewart, die geregisseerd zal worden 
door Lisette Vlassak. Deze film is een afstudeerfilm van de Nederlandse 
Filmacademie en wordt in samenwerking gemaakt met BNNVARA. Naast het 
afstuderende producententeam bestaande uit Ivo Siebum, Naduah Zahradnik en 
Leilany Sanz zijn er ook een aantal gevestigde productiehuizen verbonden aan onze 
film. Zo worden wij inhoudelijk en productioneel gesteund door A.S.O. Productions, 
Hazazah Film & Photography en Pupkin Film.  

De coming of age film COCON gaat over de driften die het puberbrein beheersen, 
waarbij het instinct de meest overheersende maar uiteindelijk ook de belangrijkste 
raadgever is. COCON vertelt het verhaal van de Brabantse Sonny die als 14-jarige 
opgroeit in een Nederlands-Belgisch grensdorp. Sonny staat aan de rand van zijn 
gebroken gezin en aan de rand van zijn omgeving. De jonge Brabander hoort 
nergens echt bij. We volgen Sonny in zijn ontwikkeling van kind naar jonge man met 
de daarbij horende ontluikende, verwarrende gevoelens. Eerder had natuurfreak 
Sonny alleen maar aandacht voor de biologieles en natuurdocumentaires, maar nu 
verplaatst hij zijn aandacht naar heel ander natuurlijk schoon. Namelijk het mooiste 
meisje van zijn klas. De ontdekkingstocht die hij doormaakt zal hem uiteindelijk 
dichter bij zichzelf brengen. Gedurende de film groeit Sonny langzaam maar zeker uit 
zijn cocon en is hij door schade en schande wijzer geworden. 

COCON is een film met een tijdloze jeugdige energie. Een film over opgroeien als 
buitenbeentje, die door pesterijen denkt dat veranderen als persoon hem helpt om 
geaccepteerd te worden door zijn omgeving. Een film over mannelijkheid, 
zelfacceptatie en seksuele ontluiking. 

Onze film raakt belangrijke maatschappelijke thema’s als toxic masculinity, pesten, 
zelfacceptatie en opgroeien in een ontwricht gezin, maar zal worden verteld vanuit 
een positieve invalshoek, zodat het verhaal toegankelijk en herkenbaar blijft. In deze 
tijden van crisis vinden wij het belangrijk om positiviteit en plezier te bieden in een 
film. Naast deze positiviteit wordt dit verhaal ook zeker met een ruw randje verteld.  

Regisseur Lisette Vlassak, geboren en getogen in Budel, wil dit jaar afstuderen aan 
de Filmacademie met een film die een typisch Brabants karakter heeft. Wij kiezen er 
daarom ook voor de volledige film in Brabant te draaien met een Brabantse cast. Wij 
zien als jonge- en toekomstige filmmakers dat er nog veel te veel wordt gefilmd in de 
Randstad waardoor er te weinig van andere prachtige provincies zoals Noord-
Brabant te zien is in Nederlandse films. Wij vinden het daarom belangrijk hier een 
verschil te maken en het Brabants landschap en karakter een grote rol te laten spelen 
in de vertelling van Lisettes film.  

Tot slot is het maken van deze film erg belangrijk voor Lisette, omdat deze film haar 
visitekaartje zal zijn voor de rest van de filmwereld. Wij vinden het belangrijk haar de 
artistieke vrijheid te kunnen bieden die nodig is voor het realiseren van deze film en 
schrijven daarom fondsen aan. Om te kunnen filmen in Brabant zullen bijvoorbeeld 
de transport- en overnachtingskosten van de filmcrew snel oplopen. Je begrijpt dat 
bij het maken van een film hoge kosten komen kijken. Om dit te kunnen financieren 
hebben wij extra steun nodig. 

Met deze film willen wij jong en oud op een positieve wijze en met een open blik 
leren kijken naar diegenen die niet binnen een maatschappelijke maatstaf vallen. 
Door deze film zullen wij ook de unieke Brabantse cultuur een podium bieden binnen 
het Nederlands filmlandschap. 

Onze film zal in mei gedraaid worden in Brabant en zal dit najaar vertoond worden 
op NPO3 en NPO Start. Ook is de film te zien op het Keep an Eye Filmfestival in het 
najaar van 2021 en zal ingestuurd worden naar verschillende (inter)nationale 
filmfestivals  waardoor hij een groter podium krijgt in binnen-/ en buitenland.  Wij 
hopen van harte dat de onderstaande bijlagen je weten te overtuigen van de kracht 
van dit verhaal. Bij vragen of opmerkingen staan wij je graag te woord. Alvast 
bedankt!  

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 
COCON 

samenvatting 
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Dit coming-of-age verhaal brengt het kantelpunt van Sonny 
in zijn ontwikkeling van kind naar volwassene met de erbij 
horende ontluikende, verwarrende gevoelens voor het 
voetlicht. 

Wanneer de puberteit losbarst bij de 14-jarige natuurfreak Sonny 
Kruger en hij overmand wordt door ontluikende puberale 
gevoelens, bekijkt hij zijn klasgenote Coco ineens met andere 
ogen. Het verlegen buitenbeentje weet niet wat hij moet doen 
om een kans te maken bij haar en vraagt zich af hoe een man dit 
zou aanpakken. Sonny’s macho vader Bero, zijn aantrekkelijke zus 
Kimberly en zijn irritante klasgenoot Nigel, maken de verwarring 
en frustratie alleen maar groter. Toch doet Sonny, bijgestaan 
door zijn beste vriend Ferdi en geïnspireerd door voorbeelden 
uit de natuur, uiteindelijk een moedige poging om Coco voor 
zich te winnen.

HET VERHAAL
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Een financiële bijdrage geeft een grote impuls aan de professionele carrière van de 
studenten die meewerken aan deze film. De Nederlandse Filmacademie bouwt in 3 jaar 
op naar het belangrijkste punt van de studie in elke vakrichting. Namelijk het afstuderen 
met een speelfilm van maximaal 25 minuten, die uiteindelijk vertoond zal worden op 
onder andere het Keep an Eye filmfestival in het Eye Filmmuseum. Van de honderden 
aanmeldingen werden vier jaar geleden 80 studenten aangenomen op de 
Filmacademie. Door de strenge selectie is de drijfveer bij de studenten enorm groot. 
De passie binnen de muren van de academie is sterk voelbaar en daardoor worden er 
prachtige films, commercials en documentaires gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de 
bekende afstudeerfilm: Grijs is ook een kleur (2016) van Marit Weerheijm. De film won 
op diverse internationale en nationale festivals prijzen, waaronder de Student Academy 
Oscar. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste buitenlandse studentenfilm.   

Dit jaar hebben wij met COCON de NBF-pitchprijs van Het Ketelhuis gewonnen. Ook 
heeft Bart Slegers zich aangesloten bij onze film, hij zal de rol van Bero, de vader van 
ons hoofdpersonage vertolken. Door deze kleine geluksmomenten hebben wij het 
vertrouwen gekregen dat ons verhaal ook bij het publiek goed in de smaak zal vallen en 
dat we de daadwerkelijk  een verschil kunnen maken door een ander perspectief te 
bieden aan de generatie die nu opgroeit.  

Voor deze film gaan wij artistieke uitdagingen aan. Bijvoorbeeld door te werken met 
non-acteurs. De meeste jongeren die auditie komen doen hebben namelijk geen 
achtergrond in theater of film. Daarbij werkt Lisette voor het eerst met het 
tragikomische genre. Deze filmproductie zal op artistiek niveau bijdragen aan de 
diversiteit van haar werk. Tot op heden heeft zij vooral gewerkt aan commerciële 
projecten, videoclips, dramafilms en psychologische thrillers, maar in deze productie zal 
zij zich verdiepen in een totaal ander genre. Haar hart lag altijd al bij het tragikomische 
genre, maar de verhalen die zij wilde vertellen leenden zich eerder niet voor deze 
vertelvorm.  
 

Tijdens het ontwikkelen en realiseren van deze film worden we ondersteund door 
productiehuis PUPKIN. Bekend van de serie Van God los, de eerste Nederlandse Netflix 
original serie Ares en de film Riphage. Het productiebedrijf Hazzazah is bekend van de 
jeugdfilm: De Boskampi’s. En het Eindhovense productiebedrijf A.S.O. Productions 
onder leiding van Mike Weerts is bekend van de speelfilm Of ik gek ben.  

Daarbij is het ook gebruikelijk dat de producent van het team externe financiering 
aanvraagt om zo de wensen van elk departement zoveel mogelijk te kunnen honoreren. 
Een zeer uitdagende, maar zeker een interessante klus in deze bijzondere tijd.  Wij als 
nieuwe makers van Nederland zijn ons erg bewust van de indruk die wij op zowel 
publiek als fondsen moeten achterlaten om onze film leven in te blazen en daarmee een 
footprint achter te laten als nieuwe generatie filmmakers. 

De afgelopen drie jaar zijn wij klaargestoomd voor het afstuderen in filmcrews die 
werden begeleid door professionals uit het vak, waarbij ‘een marketingplan met 
maatschappelijk doel ontwikkelen’ een onderdeel was van ons curriculum. Hoe wij dat 
doen zal in het volgende hoofdstuk verder belicht worden. 

Voor het financieren van onze film hebben wij al fijne injecties mogen ontvangen van 
het Oscar Maarsman Fonds, het prijzengeld van de Pitchprijs van het Ketelhuis en 
BNNVARA, waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Het is echter voor kunst 
gerelateerde afstudeerprojecten zoals COCON ontzettend lastig om financiering te 
vinden. Dit komt mede doordat diverse stichtingen aangesloten zijn bij het Prins Claus 
Fonds en dit fonds steunt geen afstudeerprojecten. Uiteraard hebben we ook 
verschillende afwijzingen gekregen en daarom doen we een beroep op jullie. Met jullie 
financiële bijdragen kunnen wij een prachtige film realiseren. Iedereen die aan deze film 
meewerkt wil hierna met trots de film COCON kunnen vertonen, hetgeen sterk zal 
bijdragen aan ons leven na de Filmacademie. 

Een schenking, groot of klein zal onze carrière een duwtje in de goede richting geven 
waardoor wij de kans zullen krijgen een eigen handtekening te zetten als jonge makers. 

ONTWIKKELING JONGE MAKERS
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TOELICHTING 
REGISSEUR 

Het overkomt iedereen in zijn of haar leven. Het moment waarin je met je ene 
been nog in de kinderschoenen staat en met je andere de eerste stap zet naar 
het leven als volwassene; de puberteit. Je gaat op zoek naar jezelf. Het klinkt 
misschien als iets vanzelfsprekends, maar toch kan er een flinke worsteling aan 
ten grondslag liggen. Als kind word je je bewust van de mening van anderen en 
ga je jezelf steeds meer met anderen vergelijken waardoor velen zich ook nog 
eens naar anderen gaan schikken om erbij te horen. 

Het idee voor deze film werd geboren naar aanleiding van de zoektocht naar 
wie ik na al deze jaren nu eigenlijk zelf ben. Ik ben mezelf in de afgelopen 27 
jaar vaak verloren, om mijzelf vervolgens weer tegen te komen. Rond mijn 12de 
kwam ik erachter dat ik op meisjes viel, maar dit heb ik pas op mijn 22ste 
durven vertellen. Ik voelde aan alles dat het niet paste in het beeld dat men van 
elkaar had in het dorp waar ik opgroeide en durfde daarom niet uit te komen 
voor wie ik eigenlijk echt was. Ik liet mijn leven bepalen door de mensen om mij 
heen. 

De omgeving had veel grip op mij, waardoor ik juist de grip op mijzelf verloor. 
Ik vond het vooral belangrijk wat anderen van mij vonden of dachten. Hierdoor 
heb ik niet mijn gevoel gevolgd en gedaan wat ik als persoon echt wilde. 

persoonlijke motivatie & doel 
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In dit verhaal gaan we specifiek in op het verhaal van Sonny en hoe zijn 
mannelijke driften een steeds grotere rol spelen in zijn leven nu de puberteit 
echt is aangebroken. Tijdens die fase zijn er veel verschillende worstelingen die 
hij moet doorstaan, zowel op het gebied van seksualiteit, zijn eigen identiteit/ 
stem vinden en het loskomen van zijn vader.  

Veel van Sonny komt voort uit persoonlijke ervaringen uit mijn jeugd. Zo was ik 
als kind het liefst alleen in mijn eigen cocon, waar het vredig en veilig was. Ik 
zocht mijn rust in mijn fantasie. Dit was de plek waar ik mezelf was. Wanneer ik 
een piraat of ridder kon zijn, was alles mogelijk. Zonder enige vorm van 
waardeoordeel. Sonny’s uitlaatklep is de flora en fauna van zijn leefomgeving. 
Omdat ik opgroeide in een natuurrijke omgeving kwam hier het idee vandaan 
om van Sonny een natuurfreak te maken die net als ik een uitlaadklep zoekt om 
te ontsnappen uit, in zijn geval, een ontwricht gezin.

onze boodschap 
COCON gaat over het gegeven dat we moeten durven leren accepteren wie en 
hoe we zijn en ons leven niet laten leiden door hoe we ons zouden moeten 
gedragen. We hebben allemaal ongeschreven regels waar we aan moeten 
voldoen en als je anders bent val je bij je sociale omgeving en in de 
maatschappij buiten de boot. Voor ons is deze film ook in een notendop welke 
verwachtingen de samenleving (familie, school, werk) aan je stelt. Waarom 
projecteren we steeds maar verwachtingen op andere mensen? 
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FINANCIËN EN BEGROTING
Wij vragen je als ondernemer, private investeerder en liefhebber van cultuur dit 
initiatief financieel te steunen. Je bijdrage zullen wij inzetten om de artistieke 
kwaliteit van de film te kunnen waarborgen. Deze bijdragen zullen wij inzetten 
om onder andere kosten te dekken met betrekking tot het camerapakket. Onze 
film heeft een zeer uitgesproken stijl die wij graag in het camerawerk door 
zouden voeren. We hebben een tijdloze stijl in gedachten met daarin 
kenmerken uit de jaren 60, 70 en 80 die terug te vinden zal zijn in kleur, kleding 
en locaties. Zo hebben we ook voor ons art-team het Cultuurfonds 
aangeschreven, zodat de kosten die zij maken los van de camerakosten gedekt 
kunnen worden.  

Rechts op de pagina is meer te vinden over de beoogde begroting van onze 
film en de aanvragen die we al uit hebben gestuurd. Bij interesse kunnen wij de 
toelichting op de begroting nasturen waarin alles te vinden is over de lasten en 
inkomsten die wij verwachten bij het realiseren van onze film.  
 
Zonder bijdrages zullen we moeten inleveren op artistieke kwaliteit. Naast dat 
het een investering is in de kwaliteit van de film, is het ook een duurzame 
investering in de afstuderende studenten en daardoor Nederlands toekomstige 
filmmakers. Bovendien is een gift vanuit fiscaal oogpunt aantrekkelijk.  

De stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, waar de Nederlandse 
Filmacademie onderdeel van is, is een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI).  
Meer informatie over de ANBI-status van het AHK is te vinden op: https://
www.ahk.nl/anbi/ 

projectbegroting en dekkingsplan 

https://www.ahk.nl/anbi/
https://www.ahk.nl/anbi/
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VOOR INVESTEERDERS 
Wil jij een vriend worden van COCON de film? Hieronder vind je meer over onze voordelen en de voorwaarden. Een gift aan een ANBI-status stichting brengt fiscale 
voordelen met zich mee. Zo is een schenking aan een project van de Nederlandse Filmacademie aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De schenkingsovereenkomst kun je 
opvragen via het contactformulier óf downloaden op onze website: www.cocondefilm.com . 
Schenken kan vanaf 500 euro. Wil je meer geven? Dát mag natuurlijk altijd en daar zitten ook weer leuke extra’s aan verbonden. 
 
Word vriend van Bero met 500,- 
- Je gift is fiscaal aftrekbaar (ANBI-status) | Exclusieve privé-vertoning & Afterparty Ketelhuis (2p) | Bedrijfsnaam én bedrijfslogo in de theateraftiteling. 

Word vriend van Kimberly met 750,-  
- Je gift is fiscaal aftrekbaar (ANBI-status) | Exclusieve privé-vertoning & Afterparty Ketelhuis (4p) | Bedrijfsnaam én bedrijfslogo in de theateraftiteling. 
- Twee tickets première Keep an Eye Filmacademie Festival (2p). 

Word vriend van Sonny met 1000,- 
- Je gift is fiscaal aftrekbaar (ANBI-status) | Exclusieve privé-vertoning & Afterparty Ketelhuis (4p) | Bedrijfsnaam én bedrijfslogo in de theateraftiteling.   
- Twee tickets première Keep an Eye Filmacademie Festival (2p). 
- Je ontvangt een ingelijste filmposter op A2-formaat met jouw bedrijfslogo.  
 

what’s in it for you

schenken of vragen

disclaimer
- We gaan er natuurlijk niet vanuit, maar mocht de situatie zich voordoen dat er eind 2021 nog geen vertoningen plaats mogen vinden en er geen vooruitzicht is dat zoiets 

voorlopig zal kunnen, dan zorgen wij voor een gepaste COCON verrassing op maat aan huis. Denk daarbij aan een geschenkdoos met daarin de link naar de film, een 
uitgeprinte filmstill op hoge resolutie, bubbels & hapjes en een online privé-vragenuurtje met cast, crew en regie. 

- Bedrijfslogo’s worden altijd geplaatst aan het einde van de theater-creditlijst. Je komt daar bij alle andere grote investeerders te staan zoals;  
BNNVARA, PUPKIN en HAZAZAH PICTURES.  

- Helaas kunnen we voor investeerders geen plaats op de TV-credits aanbieden. Omdat wij partner zijn van BNNVARA, moeten wij ons houden aan de Mediawet, waardoor 
wij geen reclame mogen maken. Ook zijn we verplicht een creditlijst aan te leveren aan de omroep waarop alleen hoofdrollen en hoofdfuncties van de crew vermeld zullen 
staan. 

Wil je schenken? Dat kan via één klik op onze website:  www.cocondefilm.com. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op via:  
cocon.de.film@gmail.com  

http://www.cocondefilm.com
http://www.cocondefilm.com
mailto:cocon.de.film@gmail.com
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MAATSCHAPPELIJK 
DOEL EN 
BETROKKENEN

In het weekend van 23 en 24 januari hebben de castingdagen plaatsgevonden 
in Eindhoven. We zijn druk bezig onze doelgroep te bereiken via de socials, 
regionale tv en dag-/ weekbladen. Zo hebben wij al oproepen gedaan via de 
middelbare scholen, Instagram, Facebook, RTV Horizon en zullen er nog 
oproepen verschijnen bij Omroep Brabant, de HAC (weekblad Hamont) en het 
ED. De oorspronkelijk Brabantse cast zal veel bijdragen aan de beleving van de 
film, maar ook aan het creëren van een fundament voor opkomende Brabantse 
acteurs die wij met onze film een kans bieden om door te breken.  

 

Daarnaast hebben wij contact met veel middelbare scholen in Brabant, omdat 
wij deze oorspronkelijk Brabantse leerlingen de kans willen bieden auditie te 
doen voor de film en omdat wij in samenwerking met Ramon Etman van 
fimworkshop.nl een educatief programma hebben opgezet voor onze film. We 
zullen de film na de première in oktober 2021 aanbieden aan middelbare 
scholen om op deze manier onze doelgroep een-op-een te kunnen 
onderwijzen over de impact die pesten heeft op een jong persoon. 

Hierbij vindt een nabespreking plaats met Ramon, de regisseur en de 
producenten van de film. We willen daarbij het taboe doorbreken dat rust op 
zelfacceptatie en seksuele ontluiking en waarom het zo belangrijk is om de 
dialoog tussen leerlingen onderling en docenten aan te gaan en seks 
toegankelijk te maken voor iedereen. 

partners 

educatief programma 

non-acteurs en stages in de film 

Wij hebben een aantal grote partners uit Amsterdam die zich inhoudelijk en 
financieel hebben aangesloten bij onze film. Pupkin Film hielp ons met een 
financiële bijdrage van €2500,- en Hazazah Pictures helpt ons op inhoudelijk en 
productioneel vlak. Ook heeft een Brabantse partner zich bij dit project  
aangesloten. Mike Weerts van A.S.O. Productions is acteur en producent. Hij 
en Lisette werken regelmatig samen voor zijn films en vormen een sterk team 
dat op hoog niveau producties tot een succes maakt. Beiden hebben de 
afgelopen jaren zowel een groot netwerk in Brabant alsook in Amsterdam 
opgebouwd en zijn bereid hun Brabants netwerk in te zetten om onze film te 
realiseren.

Verder hebben wij contact met het Sint Lucas waar wij stages aan zullen 
bieden aan studenten. Assistentenfuncties worden vaak vervuld door mensen 
van de Filmacademie, maar wij willen juist studenten van het Sint Lucas een 
kans geven. Ook is het mogelijk om de studenten een zelfstandig project aan 
te bieden binnen onze film COCON, bijvoorbeeld in de vorm van een making-
of-video, hetgeen hun eigen leertraject een boost geeft. 

http://fimworkshop.nl
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verwachte resultaat PLAN
Doel:  
Ons doel is om met een goede dosis humor meer 
awareness te creëren onder (jong)volwassen over de 
gevolgen van pesten. 
We willen het taboe dat rust op seks en puberale 
driften bespreekbaar maken en de ontdekking die bij 
zelfacceptatie en seks hoort toejuichen. 

Doelgroep: 
Pubers (12+) 
Jongvolwassenen - volwassenen tot 45 

Middel: 
Een korte tragikomische film met een jeugdige 
energie en een sterk Brabants karakter die thema’s als 
zelfacceptatie, pesten en seksualiteit raakt in een 
herkenbare, intieme vertelling vanuit de gedachten 
van een 14-jarige puber. 

Aantal activiteiten specifikatie deel 
nemers 

publiek

3 Audities De audities van de rollen voor onze film COCON 
hebben plaatsgevonden in Eindhoven en Amsterdam. Uiteindelijk zullen we zes 
hoofdrollen indelen. De audities hebben plaatsgevonden over drie dagen. Twee 
dagen Eindhoven en een in Amsterdam.  
In totaal hebben we 60 mensen gezien.

60 0

1 Festivals Als COCON in première gaat zullen er een week lang bezoekers naar het 
filmfestival komen. De film wordt ingedeeld in een filmblok, waardoor je het 
aantal bezoekers deelt met drie andere films. We gaan nu uit van zo'n 300 
bezoekers per filmblok. Dat is 75 mensen voor COCON. De film wordt in totaal 
14x vertoond die week. Onze hoofdcrew bestaat uit 15 mensen. De oprichters van 
de film zijn met vier personen. Dat is een keer regie en drie keer productie. Wij 
ontvangen geen inkomsten uit de vertoningen, omdat dit een onderdeel is van 
het afstudeerfestival. 

15 1.050

- Ontwikkeling COCON is een traject voor jonge filmmakers die een plek in Nederland willen 
veroveren. In totaal zijn we met een volledige crew van 34 personen. Reken 
daarbij op een 28-koppige hoofdcrew inclusief assistentenfuncties en zes 
hoofdrollen. Op sommige dagen zullen er figuranten aanwezig zijn.

34

1 Presentatie Onze film zal een keer uitgezonden worden door BNNVARA in het najaar van 
2021. De gemiddelde kijkcijfers waren vorig jaar voor dezelfde selectie korte films 
10.000 kijkers per film. 
Ook blijft de film een jaar op NPO gemist staan. Hoe vaak mensen onze film terug 
zullen kijken is nog niet bekend. 

34 10.000

13 Stages Ook hebben wij contact met het Sint Lucas waar wij stages aan zullen bieden aan 
hun studenten. Onze draaidagen beslaan 13 dagen waarop wij 10 
assistentenfuncties / stages aan kunnen bieden. Dit mogen ook op verschillende 
dagen verschillende jongeren zijn. Onze voorkeur gaat wel uit naar dezelfde 
jongeren, zodat zij hun opgedane ervaring mee kunnen nemen naar de volgende 
draaidagen.

10

5 Middelbare 
scholen

Voor de figuratie zien wij 30 figuranten voor ons, dit mogen studenten van de 
middelbare scholen zijn die wij aan hebben geschreven. We hebben van een 
aantal scholen uit Brabant positief bericht mogen ontvangen. Zo hebben wij o.a. 
reactie van het Stabrecht College, het Althena College en de Theater HAVO-VWO 
Rotterdam. Ook zullen wij COCON vertonen in samenwerking met Ramon Etman. 
We verwachten bij vijf middelbare scholen langs te gaan in het najaar van 2021. 
We gaan hierbij uit van 30 leerlingen per klas. 

30 150

Totaal 134 11.200
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RECENT WERK REGISSEUR

WOLVEN - Korte film (2020) 
Regie: Lisette Vlassak  

https://www.youtube.com/watch?v=PKz7GL-
OJdo&feature=youtu.be

SKYWARD - Videoclip Davina Michelle (2019) 
Regie: Lisette Vlassak  

https://www.youtube.com/watch?v=uPrOr67QN4Y 

https://www.youtube.com/watch?v=PKz7GL-OJdo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PKz7GL-OJdo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uPrOr67QN4Y

