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VOOR DE DANS – DEDICATED TO DANCE
uitzending donderdag 12 november, 23.00 uur, NTR Uur van de Wolf op NPO2

Peter Delpeut, de vaste dramaturg van LeineRoebana, heeft een korte dansfilm over het repetitieproces
gemaakt. De camera betrapt in de intimiteit van de dansstudio het ‘denkende repeteren’ van de dansers. De
film is een choreografie van gezichten, een spel van blikken: introvert, ingespannen, vrolijk, geconcentreerd,
intiem, extravert, uitdagend. Dit dansverhaal van de denkende danser kan worden gezien als een portret van
een eigenzinnig dansgezelschap en een eerbetoon aan choreografen Andrea Leine en Harijono Roebana.
Op donderdag 12 november om 23:00 uur wordt Voor de dans – Dedicated to Dance uitgezonden door de NTR
in Het Uur van de Wolf op NPO2.

HET UITERSTE MIDDEL - VREEMDELINGEN IN BEWARING
uitzending dinsdag 17 november, 23.03 uur, Human 2Doc op NPO2

Voor het eerst heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie toestemming gegeven om maandenlang een
camera toe te laten in Detentiecentrum Rotterdam. Vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven,
worden hier als ‘uiterste middel’ ingesloten om te worden uitgezet. De film geeft een onthullende inkijk in het
dagelijks leven in het detentiecentrum en doorbreekt vele ingesleten clichés in de beeldvorming over het
Nederlandse uitzettingsbeleid.
Het uiterste middel – vreemdelingen in bewaring is een film van Kees Vlaanderen (regie) en Willem de Haan
(research).
Op vrijdag 13 november om 20.00 uur wordt de documentaire vertoond in De Nieuwe Liefde in Amsterdam.
Na de vertoning zal een gesprek gevoerd worden onder leiding van Bahram Sadeghi waarbij Monique
Schippers, directeur Bijzondere Voorzieningen van de dienst Justitiële Inrichtingen, Annemarie Busser, senior
beleidsmedewerker migratie bij Amnesty International Nederland, regisseur Kees Vlaanderen en enkele
hoofdpersonen uit de film aanwezig zullen zijn. Toegangskaarten hiervoor zijn te bestellen via
www.denieuweliefde.com.
uitzending dinsdag 17 november om 23.03 uur Human 2Doc op NPO2

