Amsterdam, 26 april 2011

PERSBERICHT
Johanna ter Steege in gesprek met kinderprostituees in Manila
Actrice Johanna ter Steege heeft in voorbereiding op haar rol in de nieuwe speelfilm van
regisseur Jacco Groen, Lilet Never Happened, gesprekken gevoerd met kinderprostituees.
De gesprekken hebben een diepe indruk gemaakt op Johanna: “Deze meisjes maken elke
dag de ergste dingen mee zonder dat er vooruitzichten zijn op een beter leven. Er is
zoveel informatie beschikbaar over het lot van deze meisjes en toch gebeurt het nog op
grote schaal. Ik vind dit ongelofelijk en ik hoop dat ik met mijn rol in Lilet Never Happened
een steentje kan bijdragen aan het oplossen van dit verschrikkelijke probleem”.
Een van de doelen van de film Lilet Never Happened is om het probleem van
kinderprostitutie onder de aandacht te brengen. Het bezoek van Johanna was daarom
tevens de start van een campagne op de Filippijnen om mensen daar op de hoogte te
brengen over de verschrikkingen van kinderprostitutie. Er was dan ook veel lokale media
aanwezig.
De film Lilet Never Happened is een karakter gestuurd verhaal over een onaangepast
Filipijns-Amerikaans straatmeisje, Lilet, dat de bekendste kinderprostituee van Manila
wordt. Sociaal werkster Claire (gespeeld door Johanna ter Steege) probeert het meisje
wanhopig uit de seksindustrie te halen, 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 wordt geproduceerd door Springfilm Productions. Meer informatie
over de film en een trailer van de film is te vinden op:
www.liletneverhappened.org

Indien nadere informatie gewenst is, kunt u contact opnemen met Springfilm:
• Jamillah van der Hulst + 31-624 628 554, jamillahvanderhulst@gmail.com
• De meegestuurde fotoʼs zijn vrij te gebruiken mits melding wordt gemaakt van copyright
(copyright: Springfilm Productions)
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