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KOUDE LICHAMEN 
Scenario: Dajo Leunge  
 
Koude Lichamen is een romantische horror over vampier Vos die leeft op het bloed van 
oppervlakkige one night stands maar hopeloos verliefd wordt op de eenzame student Bram. 
Kan Vos zijn dodelijke instincten inhouden om de liefde te laten winnen? 
 
SYNOPSIS  
Het Amsterdamse nachtleven is het jachtterrein van de mysterieuze Vos (24): een jonge 
vampier op zoek naar one night stands om zijn bloeddorst te stillen. Wanneer Vos de 
eenzame Bram (22) ontmoet en onverwachts gevoelens voor hem krijgt, wordt hij 
geconfronteerd met zijn bloedlust. Hij is bang dat hij zich aan Bram zal vergrijpen en om toch 
zijn bloeddorst te stillen, spreekt hij achter Bram om stiekem af via dating-apps met andere 
jongens. Bram komt echter achter zijn geheim, en besluit zijn vrijheid en leven te riskeren 
om de gevaarlijke relatie in stand te houden. 
 
MUZIEK  
Om het clubleven, oftewel het jachtgebied, van Vos door te trekken in de rest van de film 
zullen de donkere technobeats uit de club een leidraad door de film vormen. Waar horror en 
spanning doorgaans gecreëerd wordt met snaarinstrumenten zouden elektronische geluiden 
dezelfde onheilspellende percussie moeten creëren en het ritme en ‘hartslag’ van de film 
benadrukken en complimenteren. De duistere technomuziek sluit goed aan bij het kille en 
moderne karakter van de film en zal daarnaast veel jonge kijkers aantrekken. In veel 
verhalen verkeren de vampiers doorgaans buiten, verstopt achter bomen om mensen te 
belagen. In deze moderne versie zien we Vos in de enige plek die nog open is in het holst van 
de nacht: de club. Door de sfeer van deze plek en voornamelijk de muzikaliteit door te 
trekken in de rest van de film geven we zo een unieke draai aan het vampier-genre. 
 
 

 
DE LAATSTE PALINGVISSER 
Scenario: Lauren Mae Murphy & Hanna van Niekerk 
  
De laatste palingvisser is een Hollandse slasher over de stille tiener Lotta die met haar 
ouders een klein, afgelegen eilandje bezoekt in de idyllische Marker Wadden. Als de groep 
hippe, vervuilende toeristen echter een voor een kleiner wordt, beseft Lotta dat ze de 
natuur wellicht niet levend verlaten... 
 
  



SYNOPSIS 
Een bloedhete zomer in Noord-Holland. De verlegen Lotta – net zestien en net verliefd –
moet mee op zeilweekend naar de recent aangelegde MarkerWadden, samen met haar 
naïeve moeder Mercedes en haar strontvervelende stiefvader-in-spé Taylor. Maar eenmaal 
op het broeierige eiland blijken ze niet alleen: er liggen meer rijke stedelingen in de haven, 
de één nog wereldvreemder dan de ander. Terwijl Tara, de enthousiaste eiland-gids, alles op 

alles zet om de groep in contact te brengen met de natuur beginnen er één voor één zeilers 

te verdwijnen. Lotta voelt aan haar water dat er iets niet in de haak is… Lukt het haar om 

voor zichzelf op te komen en de zeilers te behoeden voor wat er op de horizon ligt? En wat 
heeft de mysterieuze palingvisser Piet ermee te maken? 
 
MUZIEK 
Voor het scenario van ‘De Laatste Palingvisser’ hebben we ons ruimschoots laten inspireren 
door de bestaande Marker Wadden, de visserstraditie die Nederland rijk is en de huidige 
actualiteit rondom de palingvangst. Hierin zien wij ook mooie kansen voor de muziek, waar 
we graag met onze toekomstige componist over zouden willen brainstormen. Zou het 
bijvoorbeeld mogelijk zijn om die oer-Hollandse volksmuziek uit Volendam - in de volksmond 
ook wel bekend als ‘palingpop’ (!) - te vertalen naar een meer dreigende, zenuwslopende 
track, waarbij de vrolijke melodieën en authentieke instrumenten juist diep onder je huid 
gaan zitten? Hoe kunnen we de natuurelementen van de Marker Wadden en de omgeving 
van het Markermeer terug laten komen in de composities, zodat je hier als kijker niet alleen 
visueel maar ook gevoelsmatig constant mee omringd wordt? Hoe zouden palingen klinken 
als ze konden zingen? Hoe klinkt de huilende wind als het een instrument zou zijn? Tenslotte 
zou ook de tegenstelling tussen de natuur en de moderne mens inspiratie kunnen bieden, 
waarbij klassieke en experimentele tracks elkaar doeltreffend zouden kunnen afwisselen. 
Piet’s theme zou waarschijnlijk al heel anders klinken dan die van een snelle jongen als Kai of 
een dromerige, fantasierijke puber als Lotta. 
We zijn kort gezegd vooral op zoek naar een componist die de geschiedenis van de arena en 

de natuurlijke omgeving van onze film op waarde kan schatten en mee kan nemen in de 

score, maar die daar vooral ook een compleet eigen draai aan wil geven. En die natuurlijk zin 
heeft om onze eigen waterslasher samen met ons dood- en doodeng te maken! 
 
 
 
HET DORP  
Scenario: Jessie Tiemeijer & Sam Dijkstra 
 
Het Dorp is een psychologische thriller over de fysiek beperkte Anya die samen met vijf 
anderen geselecteerd wordt voor ‘Het Dorp’; een experiment waar mensen met een 
beperking kunnen wonen in een dorpje dat helemaal op hen is ingericht. Maar eenmaal 
aangekomen begint Anya te vermoeden dat het echte experiment de deelnemers zelf zijn... 
 
SYNOPSIS 
De negentienjarige Anya zit in een handrolstoel. Ze is het zat dat de wereld haar met andere 
ogen bekijkt en wil zelfstandig zijn. Ze besluit om in Het Dorp te gaan wonen. Een 

kleinschalig terrein op een geïsoleerde heuvel, speciaal voor jonge mensen met een 

beperking of handicap. 
Anya doet opgewekt haar intrede in het dorp en wordt langzaam meegenomen in de 

sektarische idealen van de organisatie. Het Dorp is er heilig van overtuigd dat mensen met 



een handicap verlost moeten worden uit hun maatschappelijk lijden. Wanneer Anya haar 
onderbuikgevoelens durft te vertrouwen en weerstand biedt volgt er een psychologische 
strijd, waar Anya zichzelf steeds sneller in verliest. Wanneer ze een totale, gebrainwashte 
overgave bereikt, wordt haar grootste angst werkelijkheid: ze wordt vervangen voor een 
nieuwe, ‘gerepareerde’ zelf. 
 
MUZIEK 
De score moet de angst om vervangen te worden (de angst voor het verlies van jezelf) 
gedurende de film ondersteunen. Het is belangrijk om te weten dat het een psychologische 
horror is en we emotioneel meegaan met onze protagonist. Onze hoofdpersoon belandt in 
een spiraal van bad trips waarbij er uiteindelijk mentaal niets meer van haar overblijft. De 
kijker raakt hopelijk door de score, gelinkt aan haar emotionele ontwikkeling en thema, ook 
langzaam gedesoriënteerd. De kijker voelt de leegte van het verdwijnen van je eigen 
identiteit.  
De arena (Het Dorp) is prominent aanwezig in onze film – hoewel het er ogenschijnlijk 

idyllisch uitziet, blijkt het een ware nachtmerrie. Vanaf het begin dat we het Dorp 

introduceren, lijkt het ons belangrijk dat dit ondersteunt wordt door een score, wat kalm en 

soms haast transcendentaal kan zijn. Door deze overdreven kalmte (met af en toe ook 

vrolijk, opwekkende tonen) – hopen we bij de kijker een vecht-of vlucht reactie te triggeren. 
Je voelt dat je onderdeel bent van iets magisch, maar weet ook dat je offers moet brengen – 
wat die zijn, is nog onduidelijk – die suspense mag dan ook in de muziek goed uitgerekt 
worden. Het Dorp heeft een sektarisch motief, waardoor de muziek een religieus tintje kan 

hebben. De score van het Dorp zou een leidmotiv kunnen zijn, waarbij de muziek blijft 
terugkeren, alleen net steeds in een andere vorm. De begeleiders in het dorp kunnen een 

akoestisch koor vormen – ook hier zit de angst en het onheilspellende in de kalmte.  
In onze ogen mag de muziek net zoals het dorp ook verleiden, tot het punt dat het verleiden 

overslaat in meer donkere, dwingende tonen wanneer er voor Anya geen weg terug meer is. 
Het letterlijke perspectief van de muziek kan variëren: muziek van ‘buiten het dorp’ die door 
de wind gebracht worden, tot muziek die eng dichtbij, achter je, te horen is. Daarnaast 
willen we werken met een dissonantie in muziek en beeld. Bijvoorbeeld het zien van een 
bos, maar daarbij clubgeluiden horen, of een score met fabrieksgeluiden in een uitgestrekt 
landschap.  
Het lijkt ons ontzettend leuk om samen te kijken hoe we de muziek thematisch kunnen 

linken aan het verhaal. 
 


