Amsterdam, 17 mei 2012

PERSBERICHT
‘LILET NEVER HAPPENED’ VINDT DUITSE SALES AGENT
De speelfilm ‘Lilet Never Happened‘ van producent en regisseur Jacco Groen is
aangekocht door de Duitse sales agent Media Luna.
Ondanks dat de film nog in post-productie is was er al interesse van meerdere sales
agents. “Vanaf het begin is er een kleine groep mensen geweest die altijd in de film
hebben geloofd. Het is fantastisch om te zien dat er nu ook internationale interesse is voor
de film”, aldus de producenten Jacco Groen en Jamillah van der Hulst. “Door Jacco Groen
zijn unieke en gevoelige benadering, zonder te vervallen in clichés en stereotypes, heeft
hij een prachtige film gemaakt die het publiek een kijk geeft in dit sociale probleem vanuit
een speciale hoek.”, aldus Ida Martins, de managing director van Media Luna.
De film Lilet Never Happened is een karakter gestuurd verhaal over een getraumatiseerd
en onaangepast 12-jarig Filippijns meisje, Lilet, die vecht om te overleven in de straten
van Manila en dreigt af te glijden in de prostitutie. Sociaal werkster Claire (gespeeld door
Johanna ter Steege) probeert wanhopig het meisje te redden maar haar pogingen
stranden keer op keer. Hoewel Lilet genoeg kansen krijgt om eruit te stappen kiest ze, in al
haar weerbarstigheid, de moeilijkste weg.
Lilet Never Happened is geproduceerd door Springfilm in samenwerking met 24FPS en in
co-productie met Wild & More Film Productions, JaJa Film Productions en F&ME. De film
wordt ondersteund door het NCDO, Terre des Hommes, het Nederlandse Ministerie van
SZ & W en de Nederlandse ambassade in Manila.
Voor meer informatie zie:
www.medialuna.biz
www.liletneverhappened.org
Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
Springfilm:
• Jamillah van der Hulst + 31-624 628 554, jamillahvanderhulst@gmail.com
Media Luna:
*Kathrin Glasmacher +49 221 51091891, kathrin@medialuna.biz
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