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Nieuwe Producent EndemolShine Scripted
Gerd-Jan van Dalen start rol met internationaal
succes

Gerd-Jan van Dalen is met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot Producent Scripted bij

EndemolShine Nederland. Van Dalen, die voorheen Uitvoerend Producent was van onder

andere  GTST en Rozengeur & Wodka Lime, was de afgelopen zes jaar werkzaam als Creative

Producer en ontwikkelde onder meer de hit series Moordvrouw en De 12 van Oldenheim.
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OVER ENDEMOLSHINE NEDERLAND

Over EndemolShine

Als grootste onafhankelijke producent ontwikkelt EndemolShine Nederland videocontent voor elk platform, in elk
genre en voor iedereen. De organisatie staat voor creativiteit en kwaliteit en is als marktleider in Nederland
afzender van talloze hits, zoals GTST, Hunted, The Wall, All You Need Is Love, Ik Vertrek, Big Brother,
Miljoenenjacht, dramaseries als De 12 van Oldenheim en LOIS en de YouTube-hits Legends of Gaming, edivisie
en Challenges Cup. Tevens is EndemolShine Nederland als grootste sportproducent verantwoordelijk voor de
voetbalkanalen van FOX en de Eredivisie. Onder de paraplu van het bedrijf vallen de Nederlandse
productiebedrijven Simpel Media, NL Film, TVBV en Human Factor. EndemolShine Nederland is onderdeel van
EndemolShine Group: ‘s werelds grootste onafhankelijke producent van televisie- en digitale content. De
organisatie omvat meer dan 120 productiebedrijven in 23 landen en biedt een ongeëvenaard creatief en
productioneel netwerk, waarin alle creatieve ideeën, productie expertise en know-how worden gedeeld.

“Ik kijk er enorm naar uit om samen met het Scripted team nieuwe
dramaseries te ontwikkelen. Het netwerk dat ik de afgelopen jaren heb
opgebouwd stelt mij in staat om de juiste mensen en ideeën bij elkaar te
brengen om zo kwaliteit en vernieuwing te leveren –zowel op nationaal als
internationaal niveau. Het is geweldig mijn nieuwe rol te beginnen met het
internationale succes van De 12 van Oldenheim. Ik ben daar ongelofelijk trots
op.” 
— Gerd-Jan van Dalen, producent Scripted bij EndemolShine Nederland

Internationaal succes

De mysterieuze thrillerserie De 12 van Oldenheim, waarvan een tweede seizoen is besteld door

RTL, is inmiddels verkocht aan Amerika, Japan en Rusland. Na het grote succes in Nederland –

meest succesvolle dramaserie van RTL 4 in 2018 – is de serie in 2019 voor het eerst te zien in

Amerika bij RLJ Entertainment's Acorn TV, de grootste streamingdienst van Noord-Amerika.

Ook bij het  toonaangevende Japanse satellietkanaal Wowow en de Russische Showjet en

IVI.RU LLC is de succesvolle serie opgevallen en aangekocht.  De 12 van Oldenheim is de eerste

Nederlandse dramaserie die is verkocht aan Japan.

https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_endemolshinenl


EndemolShine Nederlandnewsroom

https://endemolshinenl.pr.co/
http://endemolshinenl.pr.co/

