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PERSBERICHT, 23 november 2017

Jeugddocumentaire L U I S T E R over De Kindertelefoon wint
op IDFA
L U I S T E R, de nieuwe jeugddocumentaire van Gouden Kalf winnares Astrid Bussink
over De Kindertelefoon, heeft de Speciale Juryprijs voor de Jeugddocumentaire
gewonnen op IDFA. Dit maakte de jury op woensdagavond bekend.
L U I S T E R toont hoe het leven soms behoorlijk overweldigend kan zijn, vooral als je
opgroeit. Dat blijkt wel uit de honderden telefoontjes die De Kindertelefoon dagelijks krijgt
van kinderen op zoek naar een luisterend oor. Werkelijk alles passeert de revue. Er wordt
gebeld over scheiden en over schoppen. Over verhuizen en verliefd zijn. Over zingen en
zoenen. Over pizza's, loempia's, katten en cavia’s.
In L U I S T E R komen deze telefoongesprekken samen tot één spannende vertelling.
De jury over de film; “With an outstanding creative form that triggers the imagination, we
experience the hardships of young life in a daring way of storytelling. The cinematic
language creates an intimacy that guides the viewer through an emotional experience and
forces him not only to just see, but more so to listen. Because hidden within the different
stories lies a message of great importance: you are not alone.”
Na de wereldpremière afgelopen zaterdag op IDFA, zal er op zondag 17 december nog een
grootse feestelijke vertoning plaatsvinden in Tuschinski 1. Daar staan de kinderen centraal;
de meer dan 75 kinderen die meewerkten aan de film en natuurlijk de bellers van De
Kindertelefoon. Als u bij deze feestelijke première aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden
via luister@eenvandejongens.nl.
Bussink’s kinderdocumentaires deden het eerder al erg goed. Haar film Achter de toren won
in 2013 een Gouden Kalf op het Nederlands Film Festival en haar vorige film Giovanni en
het waterballet had een festivaltour van meer dan 150 festivals over de hele wereld en won
prijzen op onder andere IDFA, Berlinale, New York Children’s FF en Full Frame. Giovanni en
het waterballet, evenals Bussinks nieuwste film L U I S T E R, zijn geproduceerd door
documentaireproductiebedrijf Een van de jongens in coproductie met KRO-NCRV.
L U I S T E R zal op zondag 8 april 2018 door de KRO-NCRV worden uitgezonden op
televisie.

Link naar de trailer: https://vimeo.com/242718599

Voor meer informatie over De Kindertelefoon kunt u contact opnemen met:
Heleen Alders
Beleidsmedewerker communicatie & pr
+31 (0)30 - 34 104 07
heleen.alders@kindertelefoon.nl
Voor meer informatie over de documentaire en/of het opvragen van een zichtlink, kunt u contact
opnemen met de producent:
info@eenvandejongens.nl / 020-8943628.
De regisseur is beschikbaar voor interviews. Aanvragen gaan eveneens via de producent.

Stichting De Kindertelefoon vervult in Nederland een unieke taak. De Kindertelefoon
biedt een luisterend oor aan alle kinderen in Nederland van 8-18 jaar die daar behoefte
aan hebben. Met deze taak geeft De Kindertelefoon concreet uitvoering aan artikel 12
en 13 van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Kinderen
kunnen contact zoeken met De Kindertelefoon via telefoon en chat of met
leeftijdsgenoten op het forum op de website www.kindertelefoon.nl. De dienstverlening
van De Kindertelefoon is vertrouwelijk en gratis voor alle kinderen en jongeren.
Chat en meer info:
Telefoon:

www.kindertelefoon.nl
116 111

Openingstijden

ma t/m vrij van 11.00 tot 20.00 uur
za & zo van 14.00 tot 20.00 uur

