"

Amsterdam, 18 september 2012

PERSBERICHT
Milow maakt titelsong Lilet Never Happened
De bekende Belgische zanger Milow heeft de titelsong van de speelfilm Lilet Never Happened
gemaakt. Het nummer wordt in Nederland tegelijkertijd uitgebracht met de bioscooprelease van de
film begin 2013. Milow verleende zijn medewerking omdat hij het erg belangrijk vindt dat het
onderwerp van kinderprostitutie meer onder de aandacht komt.
Voor de makers van de film is dit een hele eer. Producente Jamillah van der Hulst: “Met een klein
team hebben we de afgelopen drie jaar keihard gewerkt om deze film te verwezenlijken. Het is
geweldig om te zien dat Milow, vanaf het begin dat hij betrokken werd bij de film, zich persoonlijk
op een zeer actieve manier inzet."
Lilet Never Happened is de debuutfilm van de Nederlandse filmmaker Jacco Groen en
geselecteerd voor de Gouden Kalf competitie van het komende Nederlands Film Festival. De film
vertelt het verhaal van het jonge meisje Lilet. Zij 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 Lilet te redden, maar haar pogingen stranden keer op keer. Hoewel ze genoeg
kansen krijgt om eruit te stappen kiest Lilet in al haar weerbarstigheid toch voor de moeilijkste weg.
De film is geproduceerd door Springfilm in samenwerking met 24FPS en in co-productie met
Witsenburg Film Productions, JaJa Film Productions en F&ME. Lilet Never Happened wordt
ondersteund door het NCDO, Terre des Hommes, het Nederlandse Ministerie van SZ & W en de
Nederlandse ambassade in Manila. De film wordt begin 2013 door Amstelfilm uitgebracht in de
Nederlandse bioscopen.

Noot voor de redactie:
Meer informatie over de film is te vinden op de volgende website:
http://www.amstelfilm.nl/liletneverhappened
De film heeft een fondsenwerving pagina op CineCrowd:
http://bit.ly/TuHb4J
Begin oktober 2012 vindt er een persvoorstelling en een junket plaats, waarbij zowel hoofdrolspeelster
Sandy alsook actrice Johanna ter Steege en regisseur Jacco Groen beschikbaar zijn voor interviews.
Aanmelden voor deze junket kan bij:
Amstelfilm: Mirjam van Ansem, 020-4283025 of mirjam@amstelfilm.nl
Voor overige vragen kan er contact opgenomen worden met:
Springfilm: Jamillah van der Hulst 06-24628554 of jamillahvanderhulst@gmail.com
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