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PROLOOG
int/ext hotelkamer nacht

Een zwaarlijvige diplomaat, Özgür
Yilmaz (a.k.a. ‘Dikke Turk’), ligt verveeld
op een kingsize bed terwijl een jonge
escort hem oraal bevredigt...
Verveeld komt hij klaar, en even later staan de twee op de
parkeerplaats van een duur hotel. De Dikke Turk overhandigt de
vrouw een pak geld, waarna ze een klaarstaande taxi in stapt. Hij
loopt verder het parkeerterrein op, en wanneer hij zijn auto nadert
hoort hij plotseling gefladder. Tot zijn verbazing landt er een grote
raaf op het dak van zijn Mercedes. De geïrriteerde Osgür wil het
dier wegjagen, maar voordat hij iets kan doen krijgt hij een
harde klap op zijn achterhoofd; ‘Dikke Turk’ gaat bewusteloos
tegen de vlakte.
We volgen hoe een donker figuur geroutineerd te werk gaat met
het verslepen van het lichaam. Hij zet ‘Dikke Turk’ op een
‘takelkarretje’ en hijst hem op ingenieuze wijze de laadbak van een
grote zwarte stationwagen in. Plotseling klinken er weer
vogelgeluiden. De man kijkt op, en voor het eerst zien we het
gezicht van ABDULLAH (28), een atletische Arabier met een
vriendelijke blik in zijn ogen. Verbazing in die ogen: de raaf staart
hem kalm aan, bijna veroordelend. Na een korte stilte jaagt
Abdullah de raaf weg en springt hij in zijn auto.
Close-up van de mysterieuze raaf, die recht in de camera staart,
om vervolgens hard weg te vliegen. In vogelvlucht volgen we de
auto van Abdullah, en halen hem al snel in op weg naar iets in de
verte...
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van Gerard goed leermateriaal en kiest ervoor om vriendschap
met hem te sluiten. Gerard ziet op zijn beurt in Willem een voorbeeld van hoe het moet; je hoort een sterke, robuuste man van de
wereld te zijn. Gerard probeert echter de dood van zijn vrouw te
compenseren en is daardoor een overbezorgde vader voor Lola,
waardoor zijn veeleisende werk als advocaat verwaarloost en zijn
carrière bergafwaarts is gegaan. Zo lijkt Gerard aan de buitenkant
een perfect rolmodel, maar is hij van binnen een psychologische
tijdbom.
Nadat Willem de rich kids op hun plek heeft gezet besluiten de gezinnen om diezelfde avond nog samen te barbecueën waarbij de
bromance tussen Gerard en Willem verder opbloeit. Lola en Tommie gaan samen door het park ronddwalen omdat de vaders enkel
nog oog voor elkaar hebben. Bij het buurtpaviljoen komen ze andere kinderen tegen die in de stille Tommie een doelwit zien voor
hun pesterijen. Lola komt voor hem op. De verlegen Tommie raakt
al snel gebiologeerd door de knappe en stoere Lola. Ze is niet blind
voor zijn kalverliefde, maar besluit er niet te veel aandacht aan te
besteden.
Onder toeziend oog van de raaf zien we hoe het evenwicht wordt
verstoord, wanneer Abdullah later die avond onverwacht arriveert
in een grote zwarte stationwagon. Terwijl Abdullah door het park
rijdt kijken de verontwaardigde blanke vakantiegangers een beetje
angstig naar deze rondrijdende Marokkaan in een grote zwarte
auto. Abdullah parkeert zijn wagen naast een van de villa’s, waar
hij wordt opgewacht door Willem.
Midden in de nacht sluipt de nieuwsgierige Tommie uit bed en
ziet hij de twee mannen een groot onhandig pakket een naburige
bungalow in slepen. Ze beplakken de wanden met grote stroken landbouwplastic. Wat Tommie niet kan zien is dat zich in het
pakket eigenlijk een levend mens bevindt -- ‘Dikke Turk’. Abdullah
werkt namelijk voor een obscuur onderdeel van de geheime dienst
dat op allerlei verschillende manieren kostbare informatie wint uit
terreurverdachten en internationale criminelen; een lugubere vorm
van datamining. De dienst klopt af en toe aan bij Willem om het
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heeft op zijn beurt een heftige crisis of faith; niet alleen druisen de
marteltechnieken van Willem in tegen zijn religie, hij voelt zich ook
schuldig over het feit dat hij zijn ogen niet van de 16-jarige Lola af
kan houden.
Terwijl Lola Abdullah teistert met haar seksuele avances probeert
hij spirituele kracht te putten uit zijn gebeden: hij smeekt om vergiffenis en kracht, maar lijkt niet bestand tegen de verleiding en
groeit steeds dichter naar Lola toe.
Ondertussen wordt de druk opgevoerd vanuit de AIVD. Er is een
terroristische aanslag op handen, en Willem en Abdullah hebben
nog maar vierentwintig uur om Özgür aan de praat te krijgen over
de locatie. Willem is echter niet in topvorm, hij zit met z’n hoofd
bij Tommie en de adviezen van Gerard. Daar komt ook nog eens
bij dat de turkse Özgür ook Arabisch kan en begint in te praten
op Abdullah om een wig te drijven tussen zijn folteraars. Willem
spreekt net als Özgür echter vloeiend Arabisch en trekt uit woede
een nagel te veel uit bij Osgur, die van pijn bewusteloos raakt.
Tijdens een toneelworkshop merkt de begeleider van het park dat
Tommie wordt genegeerd door de rest en dat het jongetje wel wat
hulp kan gebruiken. Tommie kan voor het eerst een beetje zijn hart
luchten over zijn nieuwe gezinssituatie. Het blijkt dat er in het bungalowpark veel wordt geroddeld over Tommies ‘dysfunctionele familie’. Iedereen gaat er namelijk van uit dat Gerard en Willem een
homo-echtpaar zijn, en ze weten al helemaal niet wat ze moeten
denken over de donkere Arabier die zoveel optrekt met het meisje
(“Hebben jullie een vluchteling geadopteerd ofzo?”) De gevoelige
Tommie probeert de onderlinge relaties zo goed mogelijk uit te
leggen, maar wordt bruut weggepest. Hij zit gevangen tussen de
romance van Lola en Abdullah aan de ene kant, en de neurotische
verbroedering van Gerard en Willem aan de andere. De enige die
nog oog heeft voor Tommie is de raaf, die hem begeleidt bij zijn
zwerftochten door het park.
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verbroedering van Gerard en Willem aan de andere. De enige die
nog oog heeft voor Tommie is de raaf, die hem begeleidt bij zijn
zwerftochten door het park.
Voor Gerard is Lola’s nieuwe sexy uiterlijk een kwelling. De combinatie dat zijn dochter het jonge evenbeeld van zijn vrouw is en dat
ze verliefd wordt op een gespierde donkere vreemdeling, maakt
hem woedend - jaloezie en onderbewust racisme komen omhoog
borrelen. Voor Lola’s 17e verjaardag gaan vader en dochter samen dineren in het Western-style restaurant bij het buurtpaviljoen,
zodat Gerard weer grip kan krijgen op zijn kleine lieve meisje. Maar
die Lola is voorgoed verdwenen. Ze gaat hard tegen Gerard in, en
confronteert haar vader in het overvolle restaurant met zijn eigen
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heeft meegekregen uit de horrorbungalow: van achter een zeil ziet
het publiek zijn silhouet, terwijl hij pijnlijke kreten uitslaat en met
ketchup rond smijt om de bloedspetters na te bootsen. Daarna
kruipt hij zwart geschminkt in de rol van Abdullah en bedrijft hij de
liefde met een pop die Lola moet voorstellen. Iedereen is in shock
en kijkt beschuldigend naar Willem, die zijn kansen ziet verbleken
om ooit nog ‘normaal’ te worden. Ondanks dat het publiek hem
ziet als een freak, applaudisseert Willem hard voor zijn zoontje om
hem een hart onder de riem te steken. Maar wanneer hij backstage gaat om Tommie mee te nemen, is het jongetje nergens meer
te bekennen.
Ondertussen wordt Gerard wakker in de horrorbungalow en ziet
hij wat hij samen met Willem heeft aangericht. Hij keert hysterisch
terug naar zijn eigen bungalow en legt Lola uit dat ze onmiddellijk
het park moeten verlaten. Precies op dat moment verschijnt Abdullah. Hij heeft de hele nacht doorgebracht in het bos en beseft dat
hij zijn hart moet volgen. Hij verklaart Lola de liefde en vraagt of
zij ook met hem wil zijn. Lola is verscheurd en ruilt haar volwassen
houding weg als sneeuw voor de zon. Gerard werpt zich woedend
op Abdullah en de twee rollen worstelend de tuin in. Lola probeert
hen uit elkaar te halen, maar schrikt op van een harde knal: Gerard
heeft Abdullah’s pistool te pakken gekregen en schiet hem neer.
Lola neemt de bloedende Abdullah in haar armen en verklaart
hem huilend de liefde. Gerard zoekt toenadering tot Lola, maar die
worstelt zich los, scheld haar vader de huid vol en rent weg.
Tommie duikt op bij de horrorbungalow. De deur staat wagenwijd
open en voor het eerst heeft hij de kans om met eigen ogen te
zien wat er zich echt allemaal heeft afgespeeld. Maar wanneer
hij naar binnen wil lopen verschijnt opeens de raaf voor zijn gezicht. De vogel flapt wild met zijn vleugels en probeert Tommie uit
alle macht weg te houden. Maar Tommie is vastberaden en slaat
zijn gevleugelde vriend hard weg. Wanneer de weg vrij is stapt hij
gedecideerd naar binnen waar Willem hem al staat op te wachten
naast de bewusteloze Osgur. Tommie bekijkt de horrorbungalow
maar in een reflex wendt hij zich af van het bloedbad. Na een paar
zwijgende tellen zakt Willem naar een knie. Hij omhelst zijn zoon,
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plotseling laat Tommie zijn vader los. Hij beseft zich dat hij zichzelf
moet redden en z’n vader moet verlaten.
Terwijl een gebroken Gerard apathisch voor zich uit blijft staren
naast Abdullah’s lijk, rijdt de stationwagen richting de uitgang van
het park. Een vastberaden Lola rijdt door de openstaande poorten
van het park, maar trapt dan hard op de rem. Voor haar, midden
op de weg, in de stromende regen, staat namelijk Tommie. Buiten
adem, nog steeds met zwarte schmink op zijn gezicht. Lola doet
de deur voor hem open en het jongetje stapt in. Ze delen een korte
blik van verstandhouding en Lola veegt liefdevol wat van de uitgelopen schmink weg voor Tommie’s ogen. Hij lacht dankbaar terug.
Dan trapt Lola het gaspedaal in en laten ze het park voorgoed
achter zich.

ext. bungalowpark

- ochtend

Terwijl Tommie en Lola het park uitrijden, ontwaakt de Dikke Turk
langzaam uit zijn coma. Verbaasd ziet hij Willem voor zich liggen
op de grond, met een pistool in zijn hand en een kogel door zijn
hoofd. Met veel pijn en moeite weet het martelslachtoffer zich los
te wurmen uit zijn boeien, waarna hij de voordeur open trapt en
het park in strompelt. Schreeuwend om water waggelt de uitgedroogde Osgür in zijn onderbroek door de paden van het bungalowpark, terwijl de ochtendzon de regen heeft verdreven en de
vogeltjes vrolijk fluiten. Een voor een ontwaken de gezinnetjes, en
zien ze vanachter hun veilige gordijntjes hoe de bloedende man in
zijn onderbroek voorbij strompelt.
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nieuwe One Night Stand lm, ‘Tom Grif oen’.
Door de setting van de lm is de mogelijkheid er om dit op een
relatief simpele manier te produceren. Een locatie en een klein
groepje acteurs, dat is altijd het startpunt geweest. Met mijn ervaring op het gebied van low budget productie en de geschiedenis
met zowel regisseur als scenarist heb ik er vertrouwen in dat we
op een goede en eerlijke manier deze lm kunnen waarmaken.
Ik weet zeker dat we deze synopsis kunnen ontwikkelen tot een
gelaagd en bij- zonder treatment. Hopelijk krijgen wij met deze
aanvraag de kans. We wachten met smart op uw antwoord.
Mochten er vragen opkomen, dan zijn wij altijd bereikbaar bij Rinkel Film om deze te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
ook namens Reinier Selen,
Julia Rombout
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TOELICHTING
SCRIPTCOACH
Long Weekend is een mooi project omdat de makers gepassioneerd zijn en grote persoonlijke af niteit hebben met hun onderwerp.
Wat deze lm voor mij bijzonder maakt zijn de thematiek en de
mogelijkheid om in een ensemble structuur door de ogen van verschillende individuen te verkennen hoe elk personage van elkaar
verschillend omgaat met eigen en andermans geweld- neigingen
en -uitbarstingen. Vooral Tommy, die hunkert naar de erkenning en
naar het respect van zijn vader en te midden van het geweld staat,
heeft mij erg geraakt. Hij symboliseert voor mij een wankele toekomst en dat intrigeert mij.
Het geweld is ook voortdurend een terugkerend thema geweest
in mijn leven. Veel familieleden en vrienden van mij hebben vanwege hun politieke opvattingen vaak met geweld te maken gehad
in Turkije. Ik kreeg in mijn jeugd geregeld verhalen te horen hoe
agenten van geheime dienst te werk gingen, als ook verhalen hoe
de folteraars/verraders zo nu en dan gestraft werden. Slachtoffers
van geweld vero- orzaken op hun beurt weer geweld. Dit heeft
me altijd gefascineerd. Graag onders- teun ik Gonzalo en Ashar
met mijn kennis en kunde om hun synopsis uit te bouwen tot een
degelijk script.
***
Als freelancer begeleid ik bij Rinkel Film projecten in verschillende
stadia. Lament een speel lmdebuut van Mari Sanders (scenario
Cecilie Levy) is een voorbeeld ervan. Daarnaast begeleid ik inhoudelijk de co-producties van Rinkel Film, zoals het project Masinga,
een co-productie met Zuid-Afrika.
Ik heb dit jaar de lm Lejla van Stijn Bouma geproduceerd. Ik heb
Stijn tijdens de ontwikkeling van deze lm ook als scriptcoach bij-
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gestaan. Deze lm was geselect- eerd voor Cannes Cinéfondation
2017. Ik heb tevens Stijn’s volgende lm Regained Memory (+- 45
min, in postproductie), geproduceerd. Daarbij heb ik hem ook onder- steund als dramaturg.
In het voorjaar van 2016 ben ik begonnen met de ontwikkeling van
Festival (regie: Bobby Boermans, scenario Christian Sparborth).
Hoewel deze lm qua thematiek en genre heel anders is dan Long
Weekend, is het wat betreft structuur wel vergeli- jkbaar omdat
beide lms een ensemble structuur kennen. Ik wil de ervaring en
ken- nis met het vertellen in een ensemble structuur nu meenemen
voor de ontwikkeling van Long Weekend. Het kan een valkuil zijn in
het vertellen in deze structuur dat niet elk personage naar verhouding voldoende wordt benut en onbedoeld tot een bijrol wordt gereduceerd. Ik zal tijdens het ontwikkelen van het treatment waken
voor deze valkuil.
***
De onderlinge verhoudingen tussen vaders Willem en Gerard, en
de verwrongen relaties met hun kinderen, biedt een hoop mogelijkheden en uitdagingen. Tijdens het aanpassen van de synopsis
heb ik gesignaleerd dat er aandacht nodig was voor dit aspect.
In de treatment fase zou ik aandacht blijven besteden aan deze
structuur en de werking ervan op het verloop van het verhaal en
de ontwikkeling van de person- ages.
Bij de ontwikkeling van dit lmplan merkte ik dat er nog ruimte
was om de per- sonages nog verder uit te diepen. Ik heb Ashar en
Gonzalo dan aangemoedigd om dat te doen. Ook in de treatment
fase wil ik goed blijven kijken naar waarachtige personages met
duidelijke doelen en motivaties, alsook naar hun afzonderlijke en
onderlinge dramatische ontwikkeling.
De keuze voor een bungalowpark vind ik origineel en inspirerend.
Gonzalo en Ashar hebben de intentie de arena van het verhaal als
een onzichtbaar personage in te zetten om op gepaste momenten in het drama een ironische afstand te creëren. Daarbij is het
van belang dat de arena visueel sterk is uitgewerkt in het script.
Tij- dens het schrijven van het treatment zal ik scherp blijven kijken
naar de constructie en de werking van de arena als een alwetend
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