26 september 2018
Jeugdorkest in ‘Wat Is Dan Liefde’

Geachte meneer/mevrouw,
Bij deze willen wij u wat informatie geven over de film waar uw leerling aan wil meewerken, als
lid van Jeugd Symfonie Orkest Rijnstreek.
KeyFilm (producent van o.a. Soof, Beyond Sleep, Nena) is bezig met de nieuwe speelfilm ‘Wat Is
Dan Liefde’. Deze film gaat over echtscheidingsadvocaat Cato die de kans krijgt om partner te
worden bij een commercieel kantoor. Terwijl zij vindt dat mensen zich niet moeten laten
meeslepen door hun emoties en op een volwassen manier uit elkaar horen te gaan, hanteert
haar collega Gijs een heel andere werkwijze en sleept zijn cliënten naar de rechtbank voor een
ellenlange vechtscheiding.
De cast wordt binnenkort bekendgemaakt. De regie van ‘Wat Is Dan Liefde’ is in handen van
Aniëlle Webster, die vorig jaar groot succes had met ‘Huisvrouwen Bestaan Niet’. Het scenario
is geschreven door Dorien Goertzen (‘Nieuwe Buren’).
In de film zitten enkele scenes waarvoor wij heel graag zouden werken met het Jeugd Symfonie
Orkest Rijnstreek. Het neefje van één van de hoofdpersonages zal in dit orkest spelen, en
samen zullen ze schitteren in enkele scenes in een mooie concertzaal.
Maandag 26 november willen wij deze scenes filmen in de prachtige Stadsgehoorzaal in Leiden.
Er is helaas geen andere optie qua datum om daar te kunnen filmen. Het zal gaan om een volle
draaidag, waarin de orkestleden de hele dag nodig zijn.
Bij deze hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er vanuit de school nog
vragen zijn, dan horen we dat graag! Uiteraard wordt er ook toestemming gevraagd aan de
ouders.
Met vriendelijke groet,
Fleur Bax
Figuratiecoördinator ‘Wat Is Dan Liefde’
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