
Nikon kondigt de winnaars aan van het jaarlijkse
Nikon European Film Festival
Nederlander Ad van Brunschotwint ´People´s Choice´-prijs
Amsterdam, 26 april 2016 – Nikon kondigt vandaag de winnaars aanvan het Nikon European Film
Festival, in samenwerking met de onafhankelijkefilmorganisatie Raindance en de Oscar-winnende
regisseur Asif Kapadia. 'Not A Pizza Order’ van Cécile Ragot uit Frankrijk wint de Grand Prix. De
'People’s Choice'-prijs, gebaseerdop individuele likes and deelacties op www.nikonfilmfestival.com, werd
gewonnendoor 'AtNight They Work'van de Nederlander Ad van Brunschot.

 

HetNikon European Film Festival, dat nu voor het tweede jaar gehouden wordt, heeftinzendingen
ontvangen van meer dan 500 opkomende kortefilmmakers uit heelEuropa. Met als thema 'Everyday
Moments' werden zowel filmliefhebbers alsprofessionals uitgedaagd om een korte film van maximaal 140
seconden te maken,waarbij een alledaags moment op een originele en boeiende manier in beeld wordt
gebracht.

 

De winnaars werden gekozen door dejury, voorgezeten door Asif Kapadia, regisseur van de Oscar-
winnendedocumentaire 'Amy'. Emmy-genomineerdfotograaf en filmmaker Pieter ten Hoopen, de oprichter

https://www.youtube.com/watch?v=_YeAO-oGRxk&feature=youtu.be
https://vimeo.com/116959295


van het onafhankelijkefilmfestival Raindance, Elliot Grove, en Dirk Jasper van Nikon Europe, zaten
eveneens in de jury.

 

'Not A Pizza Order' van Cécile Ragot werddoor de jury gekozen als winnaar van de Grand Prix tijdens de
laatstebeoordelingsronde in het British Film Institute in Londen. Alle juryleden warenonder de indruk van
deze krachtige film waarin de moeilijkheden rond huiselijkgeweld centraal staan. Ze werd geprezen om
haar gedenkwaardige verhaal en haarongelooflijke technische vakkundigheid, door een ogenschijnlijk
routinegesprekte verfilmen tot een aangrijpend relaas.

 

Dedoor de jury gekozen winnaars van andere categorieën waren:

•       Best Narrative – 'Bad Luck' van MartinTaube, Zweden

•       Technical Excellence – 'Evasion' van Pierrele Gall, Frankrijk

•      Best Student Entry – 'Diamondjaw'van Tormi Torop, Estland

 

Advan Brunschot, de winnaar van de ‘People’s Choice’-prijs, zei: “Ik maak sindseen jaar films met mijn
Nikon-camera en daarom besloot ik mee te doen met hetNikon European Film Festival. Voor het thema
‘Everyday Moments’ zocht ik naareen alledaagse maar toch opvallende aangelegenheid zodat ik tijdens
het filmende techniek die ik de afgelopen veertig jaar als fotograaf heb ontwikkeld, goedkon gebruiken. De
omstandigheden die gepaard gaan bij nachtelijkewegwerkzaamheden, zijn spectaculair te noemen. De
damp van heet asfalt, deopstelling van lampen en het ruige werk zorgen voor een dynamische compositie
waarin ik kon spelen met lijnen en scherptediepte. Ik ben ontzettend blij methet resultaat en natuurlijk de
award en ik hoop nog mooie films te gaan makenmet de gewonnen Nikon D750-filmkit.”

 

AsifKapadia, juryvoorzitter voor het Nikon European Film Festival: "De filmsdie eruit sprongen, hadden een
heel sterke boodschap en verhaal; ze voerden meeven mee naar een andere wereld. Wat mij betreft is
'Not a Pizza Order' vanCécile Ragot een ongelooflijk sterke korte film. Het lijkt in eerste instantieeen
comedy, maar in feite is het een indrukwekkende film over een zeerbelangrijke kwestie. Ik ben altijd op
zoek naar films die me bijblijven; of hetnu gaat om een beeld of een moment. Er moet iets zijn waardoor
die film in mijngedachten blijft. Ik vind de winnende films stuk voor stuk uitmuntend."

 

https://www.youtube.com/watch?v=1fSVw_U78wo&feature=youtu.be
https://vimeo.com/153296659
https://vimeo.com/152988856
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ElliotGrove, oprichter van Raindance en jurylid van het Nikon European Film Festival,voegt toe: "We waren
erg onder de indruk van het hoge niveau van deingezonden films en vooral van de diversiteit in de
interpretatie van het thema'Everyday Moments'. Als collega-regisseur en voorstander van de
onafhankelijkefilm ben ik verheugd over het feit dat Nikon filmmakers in heel Europaaanmoedigt om hun
talenten te ontwikkelen en hen de technologie biedt die zenodig hebben om hun vaardigheden aan te
scherpen."

 

CécileRagot, Grand Prix-winnaar van dit jaar, zei: "Deze prijs is zo'n geweldigeaanmoediging om door te
blijven gaan met het maken van films. Ik ben dejuryleden erg dankbaar. Ik maak films in de hoop dat ze
wellicht een impacthebben op het leven van mensen of hun perceptie, en deze prijs betekent dat ikdeze
hoop misschien wel kan verwezenlijken."

 

Categorieën en prijzen

Dewinnaar van de Grand Prix, Cécile Ragot, ontvangt een Nikon D810-filmkit en eenvolledig verzorgde
reis van een week naar het Cannes Film Festival in mei 2016als de bijzondere introducé van Raindance
om te netwerken.

 

Detwee winnaars van de subcategorieën 'Best Narrative' en 'Technical Excellence'ontvangen ieder een
Nikon D750 en 3.000 euro aan prijzengeld. De winnaar van 'BestStudent Entry' ontvangt een Nikon D750-
filmkit en 2.000 euro aan prijzengeld.De filmmaker die de 'People’s Choice'-prijs wint, ontvangt een Nikon
D750-filmkit.

http://nikon.grayling.nl/images/205748
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/16021/documents/29892-European%20Film%20Festival%20Winners%20-%20FINAL%20-%20nl_NL-a8a0ea.docx
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OVER NIKON NEDERLAND

Nikon Nederland, Branch Office van Nikon GmbH, is operationeel sinds 1 augustus 2006 en gevestigd in
Amsterdam.
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