Amsterdam, 24 november 2016
PERSBERICHT
Gouden Pen voor Hugo Heinen, scenarioschrijver TONIO
De Nederlandse Oscar-inzending TONIO verwelkomde vorige week zijn 100.000e bezoeker. Om deze
mijlpaal te vieren kreeg scenarioschrijver Hugo Heinen de Gouden Pen. De Gouden Pen wordt
uitgereikt door het Netwerk Scenarioschrijvers aan scenaristen van bioscoopfilms die 100.00
bezoekers trekken. Uit handen van voorzitter Jean van de Velde ontving Heinen de onderscheiding
op het kantoor van het Nederlands Filmfonds.

V.l.n.r. Hugo Heinen, Doreen Boonekamp, Jean van de Velde

“TONIO vind ik een van de meest geslaagde projecten waaraan ik ooit heb gewerkt,” aldus een
opgetogen Heinen. “Het is een verhaal waarop klassieke dramaturgie niet van toepassing is, maar er
is een eindproduct uitgekomen dat perfect in balans is, ook dankzij de kwaliteiten van de
hoofdrolspelers en de regie van Paula van der Oest. Het is een prestatie van een collectief.”
TONIO is gebaseerd op de gelijknamige roman van A.F.Th. van der Heijden, dat hij schreef nadat zijn
21-jarige zoon op Eerste Pinksterdag 2010 bij een auto-ongeluk om het leven kwam. De film laat zien
hoe Tonio’s ouders worden geconfronteerd met het grootste verlies. Terwijl Mirjam (Rifka Lodeizen)
hard vecht om niet te belanden in een neerwaartse spiraal van verdriet, doet Adri (Pierre Bokma) het
enige waar hij toe in staat is: in zijn herinnering graven, aantekeningen maken en schrijven.
“Het is een universeel verhaal over verlies. Daar herkennen veel mensen zich in.” Zo verklaart Heinen
het succes van TONIO. “Toen ik het script schreef, was mijn jongste dochter even oud als Tonio toen
hij verongelukte. Onwillekeurig ga je dan nadenken over hoe het zou zijn als je ’s ochtend uit je bed
wordt gebeld door twee agenten met slecht nieuws. Dat heeft mij geholpen bij het schrijven.”

Dit is de tweede keer in één jaar dat Hugo Heinen de Gouden Pen ontvangt. In maart bereikte ook
KNIELEN OP EEN BED VIOLEN de grens van 100.000 bezoekers. Hugo Heinen schreef eerder de films NOVA
ZEMBLA en OFF SCREEN en schreef mee aan de televisieseries PLEIDOOI en DE ZOMER VAN ’45.
TONIO werd geregisseerd door Paula van der Oest (LUCIA DE B., BLACK BUTTERFLIES, ZUS&ZO). De film is
een productie van NL Film in coproductie met NTR en Nanook Entertainment en is tot stand gekomen
met steun van het Nederlands Filmfonds, de Netherlands Film Production Incentive en CoBO. De
boekverfilming is dit jaar de Nederlandse inzending voor de Oscars en dingt mee naar de prestigieuze
prijs in de categorie beste niet-Engelstalige film. TONIO wordt gedistribueerd door September Film
Distribution en is momenteel te zien in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters.
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