Advies Brabant C
Ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang (§12)
1.

Projectinformatie

AANVRAAG:

Sex Sells

AANVRAGER:

Stg. Film & Animatie Studio Nova

DATUM ADVIES:

8 oktober 2020

BIJEENKOMST
ADVIESCOMMISSIE:

28 september 2020 (online)

BEGROTING:

€ 60.000,-

GEVRAAGDE BIJDRAGE:

€ 17.500,-

Algemene omschrijving van het project:
Sex Sells is een korte fictiefilm (20 minuten) van Rudi Brekelmans (productie, scenario en regie) die mede wordt geproduceerd
onder de vlag van de Covid Lockdown regeling van het Nederlands Filmfonds. Het is een tragikomedie over een escort-dame
die na de lockdown weer aan het werk gaat. Ze is tijdens de quarantaine-periode in zware financiële moeilijkheden geraakt en
probeert nu haar zelfstandigheid weer terug te krijgen. Tijdens een bezoek aan een bijzondere klant komt ze er echter achter
dat dit niet zo makkelijk gaat zijn als ze had gedacht. Onderdeel van deze aanvraag is een 'Sex Sells - Covid Protocol' waarin
het hele filmproces met in achtneming van de RIVM-maatregelen wordt beschreven. Datum van de première wordt afgestemd
op een eventuele release op een (inter-) nationaal filmfestival en er zal in ieder geval een exclusieve voorpremière zijn in
Cinecitta Tilburg. In november 2020 starten de opnames.Voor de (online) pitch verschenen initiatiefnemer Rudi Brekelmans en
producenten Kate Ubbink en Nieke van Boom. Het gesprek met de commissie ging onder andere over de distributie van de
film door KLIK Distributions, het genereren van verdere zichtbaarheid van de film door onder andere koppeling aan het sociale
debat en kennisdeling, en inhoudelijk over het script.

2. OPMERKINGEN BIJ CRITERIA
2.1
Het project is gericht op
- de ontwikkeling van een nieuw cultuurproject;
- innovatie van een bestaand cultuurproject;
- validatie van nieuwe culturele activiteiten of producten;
voldoende
Sex Sells is (zoals alle filmproducties dat in feite zijn) in elk geval een nieuw cultuurproject. De adviescommissie ziet dit project
daarnaast als een uitdagend experiment om op een innovatieve manier vorm te geven aan een filmproject. Innovatief, vooral
ook omdat geen concessies worden gedaan aan de gebruikelijke wijze waarop een film gemaakt wordt. Dat wil zeggen dat er
‘gewoon’ op lokaties gedraaid wordt (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het experiment van Frank Lammers’ lockdownfilm
Groeten van Gerri waarbij hij vooral thuis gefilmd heeft) en dus met in achtneming van het (actueel geldende) Covid-protocol
van het Nederlands Filmfonds.

2.2
Het project is gericht op het duurzaam versterken van het Brabantse cultuursysteem door:
- activiteiten van hoge culturele kwaliteit te ondersteunen;
- een divers samengesteld netwerk uit overheden, onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers
sterker bij het cultuursysteem te betrekken; en
- innovatieve bedrijvigheid en duurzame verbreding van financieel draagvlak in de cultuursector te bevorderen
voldoende
De commissie ziet in Rudi Brekelmans een bevlogen, talentvolle Brabantse maker die zich (inter-) nationaal goed aan het
ontwikkelen is. Met zijn stichting Studio Nova streeft hij nadrukkelijk naar versterking van de Brabantse AV sector. Brekelmans
heeft een sterk Brabants netwerk om zich heen gevormd en werkt voor Sex Sells met een crew die hij heel bewust betrekt bij
deze ‘proeftuin-productie’. Zo zorgt Sex Sells er ook voor dat mensen weer aan het werk komen, een ontwikkeling die op
zichzelf ook weer bijdraagt aan duurzaamheid in deze tijd van stilvallen en kwetsbaarheid in de sector.Verdere versterking van
het Brabantse cultuursysteem ziet de commissie in de distributiedeal met KLIK Distributie waardoor dit Brabantse product op
nationale en internationale filmfestivals geïntroduceerd zal gaan worden. De commissie heeft vertrouwen in het potentieel op
die markt, waarmee de productie serieus kans maakt op een groot bereik.

2.3
Het project is Het project heeft het potentieel te gaan voldoen aan de vereisten voor een project van ten minste
nationaal belang (paragraaf 11 van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant):
a. het project is gericht op duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem, in ieder geval blijkend uit de
creatie van nieuw, kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend karakter; en blijkend uit de betekenis
voor de ontwikkeling van toptalent in de provincie Noord-Brabant;
voldoende
In de beoordeling bij het criterium ‘duurzaam versterken van het Brabantse cultuursysteem’ hierboven is positieve beoordeling
van dit criterium afdoende onderbouwd.De tijdens de pitch door een van de producenten gepresenteerde kijk op kennisdeling
bij dit project wil de commissie hier graag nog apart benoemen: de hele crew moet hun vak opnieuw uitvinden en gaat de Sex
Sells-ervaring hierna delen op volgende filmsets, bij andere producties. Als een soort inktvlek breidt de kennis zich dan uit. De
commissie vindt deze proeftuin functie interessant: Sex Sells kan zeker voorloper zijn in het uitvinden van een nieuwe manier
hoe een film te maken in deze omstandigheden. De commissie ziet dat deze invulling een bij deze tijd passende en krachtige want direct effectieve - vorm krijgt als alternatief voor de meer reguliere invulling van ‘kennisdeling’ die veelal gerealiseerd
wordt in de vorm van bijvoorbeeld masterclasses.

b. Het project is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang;
goed
Ondersteuning van het Filmfonds toont in ieder geval het nationaal belang van dit project aan.In de distributie overeenkomst
met KLIK Distributions (Ursula van den Heuvel) staat dat zij de film op festivals zullen presenteren en dat KLIK met deze
overeenkomst de distributierechten voor nationale en internationale vertoningen krijgt. De commissie vertrouwt erop,
ondersteund door de toelichting tijdens de pitch op het trackrecord van Van den Heuvel, dat de film hierdoor zowel nationale
als internationale filmfestivals zal gaan aandoen.

c. het project is van hoge culturele kwaliteit, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid, zeggingskracht en
vakmanschap;
voldoende
De commissie gaf tijdens het gesprek met de projecthouder al aan dat het thema - menselijk ogende poppen die invulling
geven aan een (al dan niet sexuele) relatie - niet oorspronkelijk en uniek is. In 2018 kwam op de tentoonstelling Robot Love in
Eindhoven dit thema aan de orde. Ook kreeg het vorm in de door de VPRO uitgezonden serie Real Humans (2012, Zweden,
Lars Lundström).De uitleg die Brekelmans hiertegenover gaf tijdens de pitch vond de commissie overtuigend. Zijn
samenvatting van het script (met de aanvraag werd slechts de synopsis meegestuurd) was verhelderend. Het gaat in Sex Sells
niet zozeer om de modernisering van de sexindustrie maar om de koppeling van dit thema aan corona en specifiek aan
‘iedereen wil terug naar het oude’. Dit krijgt in de film vorm middels het hoofdpersonage: de escortdame lijkt op het eerste
gezicht te reageren vanuit materiële schade doordat de inkomsten stagneren, maar gaandeweg blijkt niet zozeer de aantasting
van haar portemonnee als wel van haar zelfbeeld als zelfstandig ondernemer haar motivering te zijn, waardoor ze
terugverlangt naar ‘hoe het was’. Het besef ze daar nooit meer zal geraken, heeft ze nog niet. Deze onderliggende boodschap
van de filmmaker geeft het script een interessante gelaagdheidheid. Voorts is er bij de commissie vertrouwen in het
vakmanschap van de maker en het team. Brekelmans komt over als een denker en een verbinder. De commissie gelooft dat
deze film is bij hem in goede handen is.

d. Het project getuigt van goed cultureel ondernemerschap;
goed
In korte tijd is het gelukt om voor dit filmproject een interessante financieringsmix te realiseren.De commissie heeft met name
complimenten voor de wijze waarop Brekelmans een partij als Tesla aan boord heeft weten te krijgen. Hier is niet ‘zomaar een
automerk’ benaderd maar gericht gezocht naar een partij die enige verbondenheid heeft met het grotere thema van de film: de
wereld omgooien, niet meer terug naar het oude. Dat doet corona, en Tesla streeft hiernaar op zijn manier in de
autowereld.Het distibutieverhaal is volgens de commissie, na de toelichting en extra informatie tijdens de pitch, bij KLIK
Distributions voor deze korte film in goede handen (zie ook de uitleg bij criterium ‘nationaal belang’ onder b hierboven).

e. het project heeft draagvlak in de Brabantse samenleving;
voldoende
Met het Brabantse netwerk rondom Studio Nova, de heads of department en de samenwerking met platforms als KONKAV is
dit project in ieder geval stevig geworteld in de Brabantse AV sector.De commissie concludeert dat ondanks dat de film helaas
niet in Brabant maar in de provincie Zeeland wordt opgenomen, het project in potentie voldoende Brabants draagvlak heeft.

f. het project sluit aan bij de ambitie van de provincie Noord-Brabant om tot de top van de industriële kennis- en
innovatieregio’s te komen, waaraan in ieder geval wordt voldaan indien het project een aantoonbare verbinding met
de Brabantse topsectoren heeft.
voldoende
Het tot stand brengen van een speelfim zonder concessies maar met in achtneming van geldende Covid protocollen,
onderstreept volgens de commissie de voor Brabant zo kenmerkende makersmentaliteit. De verbondenheid via een
sponsoring in natura door het in Tilburg gevestigdeTesla, sluit aan bij de topsector ‘automotive’.

3. ADVIES
3.1

Advies

De commissie vindt het plan om een korte fictie film te maken in tijden van corona uitdagend.
Hierdoor, en versterkt door de corona gerelateerde inhoud van het script, vindt ze Sex Sells goed passen in de regeling
‘corona gerelateerd ontwikkelproject’ van Brabant C. Sex Sells is een proeftuin en kan een voorbeeldfunctie vervullen in het
ontwikkelen van een format voor andere filmproducties.
De commissie adviseert daarom positief over deze aanvraag.
De commissie begrijpt dat de timing van de release van de film afhankelijk is van mogelijkheden tot presentatie op bepaalde
(inter-)nationale filmfestivals en vernam tijdens de pitch dat de film wellicht in het najaar van 2021 pas uitkomt. Ze blijft, via het
bureau van Brabant C, graag op de hoogte van de concrete distributie activiteiten die dan zullen plaatsvinden.
De relevantie van de corona gerelateerde maar ook overstijgende thematiek zal, ook al is het virus zelf hopelijk weg, naar
verwachting niet binnen deze periode afnemen.

4. SAMENSTELLING ADVIESCOMMISSIE
4.1

Samenstelling Adviescommissie

Bert Dirrix (voorzitter)
Jeroen Veldkamp
Jeroen Willems
Ruth Giebels
Disclaimer: bovenstaand advies is opgesteld ten behoeve van besluitvorming door het bestuur van Stichting Brabant C Fonds. Het advies op
zichzelf is geen besluit tot verlening, noch geeft het aanspraak op een besluit tot verlening. Het besluit van het bestuur van Stichting Brabant
C Fonds kan afwijken van het advies. Art. 8.3 van de statuten van de stichting bepaalt dat het bestuur een voornemen om met het besluit af te
wijken van het advies, ter advisering dient voor te leggen aan de Raad van Toezicht van de stichting.
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