Stichting Ander Beeld 2019
In 2019 heeft Stichting Ander Beeld bijgedragen aan de totstandkoming van zes projecten:

Ademtocht: De vele gevechten van Maite Hontelé
Een film over trompettiste Maite Hontelé, geregisseerd door Marlou van der Berge.
Zeven jaar geleden vertrok trompettiste Maite Hontelé uit Nederland en vestigde zich in Colombia. Al
van kinds af aan had latin muziek haar aangetrokken, en voelde ze dat er een andere ziel dan de
Nederlandse in haar huist. Nu is ze daar en heeft haar muzikale carrière een enorme vlucht
genomen. Alles lijkt te kloppen, maar toch wringt het. Maite heeft het laatste jaar regelmatig last van
aanvallen van hyperventilatie en ook meer en meer van heimwee. Ze begint zich te realiseren dat ze
haar Nederlandse achtergrond heeft verwaarloosd, door haar sterke verlangen thuis te horen in
Colombia, is ze iets wezenlijks van zichzelf kwijtgeraakt. Ze voelt zich ontheemd, maar ze kan niet
meer terug. Gaat het Maite lukken om haar verloren wortels weer terug te vinden?

Festival:
Nominaties:

Première Nederlands Filmfestival 29 september 2019
Genomineerd voor Beste Nederlandse Korte Documentaire op het Nederlands Film
Festival 2019
Uitgezonden: NTR: Uur van de Wolf
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Goed Opgelost
Goed Opgelost is een transmedia-project over mensen die een medische fout hebben meegemaakt
en hoe zij het hebben aangepakt om tot een oplossing te komen.
Goed Opgelost is tot stand gekomen met steun van SASS.
www,goedopgelost.nl

Landingspagina

Niks aan de hand

MOONDOCS, 2019

Documentaire en transmedia-project over seksueel misbruik. Aan de hand van een persoonlijk
verhaal proberen we bloot te leggen hoe het kan dat de directe cirkel van mensen om een persoon
heen de signalen van misbruik niet opvangt of negeert.
Niks aan de Hand is tot stand gekomen met steun van SASS en Stichting Het R.C. Maagdenhuis.
www.niksaandehand.com
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Contact Helpt
Een transmedia-project met als doel het contact tussen slachtoffer en veroorzakers van
verkeersongevallen te bevorderen. Op deze website zijn podcasts met echte verhalen van
slachtoffers als veroorzakers te beluisteren. Ook biedt de site praktische informatie om slachtoffers
en veroorzakers weer op weg te helpen.
Contact Helpt is tot stand gekomen met steun van SASS.
www.contacthelpt.nl

MOONDOCS, 2019

Nog Een Week – aflevering Keetje
In de gloednieuwe serie van Nog Een Week volgen we kinderen in de week voorafgaand aan een
spannende gebeurtenis die hun leven zal veranderen. Iedere aflevering staat één kind centraal.
In een van de afleveringen volgen we Keetje: een energiek twaalfjarig meisje die door
neurofibromatosis, een zeldzame vorm van kanker, haar bovenbeen verloor.
Nog Een Week – aflevering Keetje is tot stand gekomen met steun van Stinafo.
Uitgezonden: VPRO: ZAPP Echt Gebeurd

ãStichting Ander Beeld

3

Kleurrijk Oud
Een transmediaproject over migrantenouderen en hun verzorgers binnen de cultuurspecifieke zorg.
Kleurrijk Oud kwam tot stand met steun van RCOAK, Stichting Sluyterman van Loo, Zorg4Effect,
Fonds 1818, Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe en Stichting Neyenburgh.
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