
PROGRAMMA
Woensdag 6 november

08.45 – 09.25  Inloop & aanmelding

09.30  Openingswoord

09.45 – 10.45 Bringing back the Magic in Screenwriting
 Speaker: Lars Lundström (Real Humans)

11.00 – 11.45 Panelgesprek over inspiratie, grens tussen talent en vakmanschap en hoe je je eigen  
 stem als scenarist ontdekt en ontwikkelt. Met Anne Barnhoorn, Ashar Medina, Karen  
 van Holst Pellekaan en Rifka Lodeizen
 Moderator: Don Duyns

11.45 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.15 De positie van de Nederlandse scenarist
 Speaker: Pieter Bart Korthuis (Vechtershart, Penoza)

13.30 – 14.30 Panelgesprek over de positie van de scenarist in onze industrie
 Met Antoinette Beumer, Karin van der Meer, Tamara Bos en Idse Grotenhuis
 Moderator: Boudewijn Rosenmuller

14.45 – 16.45 WORKSHOP BLOK
Keuze A: VERS presents: Creatieve Workshop / pitchen
Als nieuwe maker ontkom je er niet aan: de pitch. Wil je jezelf als maker laten zien dan zal je jezelf en je 
plan moeten presenteren, of dat nu is aan een producent, een medemaker of een vertegenwoordiger 
van een fonds of omroep. Maar hoe bereid je je goed voor op een pitch zonder deze uit je hoofd te leren? 
Hoe breng je over wat je echt wilt vertellen? VERS zorgt dat je klaar bent voor de rest van de conferen-
tie, zodat jij goed voorbereid de borrel en andere sessies in gaat! En misschien krijg je wel direct de kans 
om te pitchen!

Keuze B: ScriptAcademy presents: Creatieve Workshop / Durf te schrijven
Onvergetelijke verhalen zijn tijdloos. Belangrijke verhalen zijn relevant. Mooie verhalen geven een  
tijdsbeeld. Welke elementen maken goed drama en hoe veranderen deze in de loop van het vak?  
Leggen scenariotheorieën de nieuwe verhalen aan banden? ScriptAcademy verspreidt vakkennis, stelt 
vragen en geeft oefeningen om te ontwrichten en te bevestigen.

Keuze C: In gesprek met NPO + NTR, BNNVARA, MAX, HUMAN EN AVROTROS
In gesprek met Suzanne Kunzeler, Marina Blok, Robert Kievit, Gemma Derksen, Kees Vlaanderen en 
Mylene Verdurmen over de plek van de scenarist en de rol van het publieke stelsel om hen heen.
Moderator: Philip Huff 



PROGRAMMA
Donderdag 7 november

09:15 – 9.45  Inloop

09.45 – 10.45 Wat betekent het om een Showrunner in Europa te zijn?
 Speaker: Nico Moolenaar (Undercover)

11.00 – 11.45 Panelgesprek over internationaal drama en de mensen rondom de scenarist.  
 Hoe kunnen zij de scenarist ondersteunen?
 Met Fleur Winters, Meghan Lyvers en Mylene Verdurmen
 Moderator: Annemieke van Vliet

11.45 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.15 Panelgesprek over internationale samenwerkingen tussen scenaristen. 
 Hoe werk je samen vanuit andere landen? Wat zijn de voordelen en wat zijn 
 de obstakels?
 Met Alon Aranya, Marco van Geffen, Philip Delmaar en Oscar van Woensel
 Moderator: Fleur Winters

13.45 - 15.45 How to write a pilot that captivates (and sells)?
 Masterclass door Jed Mercurio

15.45 Spoken Word artiest
 Naomi Veldwijk

16.00 Dankwoord & afsluitende borrel


