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Zicht op
zomer 2012
Nieuwe film 'Toch naar buiten'
'Prachtig persoonlijk en baanbrekend document.'

www.zie-zo.nl

Op 15 juni is ZieZo's nieuwe film 'Toch naar buiten'
feestelijk gepresenteerd in het LUX theater in Nijmegen.
De eerste DVD werd overhandigd aan Hans Schirmbeck,
directeur van VGN. Zijn reactie: "Een film om stil van te
worden, verplichte kost voor de zorgprofessional" Zie
tevens het artikel op de site van VGN
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Toch naar buiten

In de film volgt filmmaakster Ange Wieberdink haar
vriendin Saadet met haar man Cem en hun zoontje Dereyza.
Saadet begeleidt voor haar werk ouders van kinderen met
een beperking. Dan overkomt het hen zelf, Dereyza wordt
geboren met het syndroom van Down.
We volgen hen drieën vanaf de geboorte tot Dereyza's
eerste verjaardag. Dat resulteerde in een intieme en
openhartige film, waarin naast de ontwikkeling van
Dereyza, vooral het acceptatieproces van zijn ouders wordt
belicht.

Klik hier om direct
naar het
bestelformulier te
gaan. Ook 'Toch naar
buiten' kan hier worden
besteld voor ! 15,50
(incl. verzendkosten)

Bekijk de trailer op vimeo
Dit is wat sjabloon tekst... Lorem ipsum dolor sit amet, consectet

Momenteel in productie..

Deze zomer vinden de opnames plaats voor een nieuwe
productie van ZieZo met de werktitel 'Balanceren tussen
hier en daar'. Hierin staan mensen met een beperking met
een Marokkaanse achtergrond centraal. Zo volgen we Manar
en haar familie. Manar is 12 jaar. Bij haar geboorte is ze
gehandicapt geraakt. Ze zit in een rolstoel, kan niet
praten maar maakt op haar eigen wijze duidelijk wat ze
wil. Haar ouders, tantes, opa en oma doen alles om haar
zoveel mogelijk deel te laten aan het 'gewone' leven. Haar
jongere zusjes weten niet beter dan dat ze is zoals ze is.
Voor deze film gaat ZieZo ook naar Marokko om te zien hoe
lotgenoten elkaar daar ondersteunen en werken aan de
emancipatie van mensen met een beperking.
Deze productie komt tot stand dankzij financiële bijdragen
van tien organisaties en zal begin 2013 worden
gepresenteerd.
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