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RENDEMENTEN tot 53%*
REALISTISCH SCENARIO
KORTE LOOPTIJD
CA . 24 MA ANDEN

RESERVEER NU!

M A A K A L S PA R T I C I PA N T D E Z E F I L M M O G E L I J K !
Een uitgave van Gangsterboys Film BV
en Gangsterboys Rights CV

i.o.

*zie ommezijde : Rendement Gangsterboys
© ARTWORK & DESIGN Michael van Randeraat For Locustentertainment

NA HET SUCCES VAN ‘SHOUF SHOUF HABIBI’
RENDEMENT GANGSTERBOYS
GANGSTER BOYS

is de allereerste Nederlandse gangster-comedy.
Producent René Huybrechtse van Dutch Mountain Movies,
die dit jaar nog een Gouden Kalf won,
produceerde eerder de succesfilm SHOUF SHOUF HABIBI.
Regisseur Paul Ruven heeft vooral bekendheid
verworven door de comedy FILMPJE! met Paul de Leeuw
en Rijk de Gooijer, waarmee ze het Nederlandse record
van 1 miljoen bezoekers haalden en daarmee een
Rembrandt wonnen.
GANGSTER BOYS is een gangster-comedy over twee
sympathieke jonge Nederlands-Turkse gangsters-in-spé,
die het gangsterdom idealiseren. Als ze hun eerste grote
opdracht verknallen, krijgen ze genadeloos met het echte
gangsterdom te maken, en komen ze voor de keus: Wel
of niet echte gangsters worden zoals in THE GODFATHER
of kiezen voor de liefde en een muziekcarrière?
Producent René Huybrechtse staat bekend om zijn
spraakmakende, gewaagde en succesvolle films, zoals de
1ste multiculti-film in Nederland SHOUF SHOUF HABIBI,
de 1ste Nederlandse maffia-film DE DOMINEE over
Klaas Bruinsma, de 1ste Ronald Giphart-verfilming
IK OOK VAN JOU met Anthonie Kamerling, en de 1ste
hiphop-film BOLLETJES BLUES.
Onlangs selecteerde het Nederlands Filmfonds Dutch
Mountain Movies officieel tot de 12 succesvolste
Nederlandse productiehuizen. Samen met regisseur
Paul Ruven, die meer dan 100 commercials regisseerde
(van ABN AMRO, KPN, NS tot Cora van Mora), zal
GANGSTERBOYS een komische en spannende film worden,
waar een gangster nu eens niet geïdealiseerd wordt, maar
met een flinke knipoog en hilarisch getoond wordt.

DE FILM

Mahmut (22) en zijn beste vriend Apo dromen, zoals zoveel
jongens, van een makkelijk leven als ‘gangster’, met veel geld
en respect van iedereen. Maar voorlopig zit dat er niet in, want
ze moeten als ‘gangster-boys’ vernederende klusjes voor de
plaatselijke gangsterbaas Jabbar opknappen, zoals vuile was
wegbrengen en voor kinderoppas spelen.
Ook in hun privéleven loopt het nog niet geweldig. Mahmut’s
mooie vriendin Serpil wil met hem trouwen, maar alleen als hij
een goede baan heeft. Mahmut durft haar niet te vertellen dat hij
als boodschappenjongen werkt en Apo’s droom om een beroemd
gangster-rapper zoals 50 cent te worden gaat met meer vallen
dan opstaan. Alles verandert als gangsterbaas Jabbar hen hun
eerste grote opdracht geeft. Als ze deze succesvol volbrengen,
zal hun droom uitkomen. Maar als ze het verknallen, dan zijn
ze hun leven niet zeker. De opdracht lijkt eenvoudig: Ze moeten
een Afrikaan van Schiphol ophalen en naar een bepaalde plek
brengen. Maar dit is nog niet zo simpel… Vele spannende en
hilarische situaties verder valt alles in elkaar. Hun droom om
gangster te worden is een nachtmerrie geworden.
Ook Mahmut’s vriendin Serpil komt achter Mahmuts leugens.
Zij verbreekt onmiddellijk de relatie met hem.
Nu Mahmut Serpil kwijt is ziet hij pas in dat zij het belangrijkste van
zijn leven is, en samen met Apo probeert hij met een gewaagd
eindplan alles nog goed te krijgen. Maar of het nog op tijd is...

INSCHRIJVING

Enige haast is geboden, het aantal deelnemers is
zeer beperkt. Bent u geïnteresseerd, vul dan de bon
in of stuur een e-mail naar klaas@kiar.nl
en u krijgt het prospectus thuisgestuurd. Ook is het
mogelijk alvast een reservering te plaatsen.
U bent er dan van verzekerd dat u met voorrang
wordt behandeld bij de gunning wanneer u
definitief besluit mee te doen naar aanleiding van
het prospectus en het inschrijfformulier.
JA, IK WIL GRAAG
HET PROSPECTUS ONTVANGEN
JA, IK WIL GRAAG

• Rendementsverwachtingen zijn weergegeven in
zeven realistische scenario’s* (low tot very high).
• Het verwachte rendement in het mediumhigh scenario is 53%*
• Per scenario kunt u het verwachte rendement vergelijken met
40 films van de laatste jaren.
• In de high en very high scenario’s kan het rendement oplopen tot
ver over de 100% (vergeleken met bijv. Pietje Bell en Alles is liefde)*
• Een negatief scenario is grotendeels verrekenbaar
met de inkomstenbelasting (berekend bij inkomstenbelastingtarief 52%)
• Korte looptijd ca. 24 maanden
• Snel rendement door preferente positie voor overige financiers
(subsidie-gevers)

KENMERKEN VAN INVESTEREN IN GANGSTERBOYS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investeren in de producent middels Gangsterboys Film BV i.o.
En/of investeren in de verfilmingsrechten middels Gangsterboys Rights CV
Beperkt aantal gecombineerde participaties à € 5.000,- beschikbaar
Exploitatie inkomsten uit  Bioscoop, dvd, pay-TV etc.
Toezicht op geldstromen van participanten door onafhankelijke stichting
Vele extra’s voor participanten
Verlaagde minimale instap mogelijkheid, zonder maximum
Fiscale begeleiding: Hilders Belastingadviseur, Almere
Accountant: Van der Veen & Kromhout, Drachten
Juridische Adviezen: Versteeg Wigman Sprey, Amsterdam
Commerciële begeleiding: KIAR bv / Klaas de Jong, Leeuwarden
Distributeur: Independent Films, Amsterdam
Participatie: Filmfonds
De film heeft een completion faciliteit en een FPI-verzekering zodat dat
de film in geval van calamiteiten toch kan worden afgemaakt.
• Opnames voorjaar 2009, verwachte bioscooprelease najaar 2009

GELDSTROMEN VEILIG
EN OVERZICHTELIJK GEORGANISEERD
Zowel Gangsterboys Rights CV als Gangsterboys Film BV i.o. zijn een
overeenkomst aangegaan met de onafhankelijke Stichting Administratiekantoor
Film-Investeringen, bestuurd door specialisten.
Deze int en verdeelt de gelden conform prospectus.
De Stichting geeft de inleg pas vrij nadat de completion faciliteit van kracht is.
De Stichting stelt het belang van u als participant voorop.

VELE EXTRA’S VOOR PARTICIPANTEN !
Ons uitgangspunt is dat het niet alleen om het rendement moet gaan.
Wij hopen dat u als potentiële participant de film een warm hart
toedraagt. Omdat u filmliefhebber bent willen we u ook een aantal
privileges geven. Zo ontvangt u 4 uitnodigingen voor de première per
participatie, uw naam staat op de aftiteling, u wordt uitgenodigd voor
een professioneel georganiseerde bijeenkomst op de filmset en u
ontvangt de DVD en de officiële filmposter. En uiteraard wordt u
periodiek op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven. Wellicht
vindt u het ook leuk om te figureren, laat het ons weten! Kortom,
we willen u zoveel mogelijk bij de film betrekken, laat u verrassen!

Naam:				
Voorletters:		
m/v
......................................................................................................................................

Stuur of fax de bon naar:

Adres:
......................................................................................................................................

Stichting Administratiekantoor
Filminvesteringen

Postcode:			
Woonplaats:
......................................................................................................................................

Tel. overdag:			
Tel. ‘s avonds:
.....GECOMBINEERDE PARTICIPATIES ......................................................................................................................................
E-mailadres:			
Geboortedatum:
......................................................................................................................................
VAN € 5.000 RESERVEREN

p/a Postbus 2684
8901 AD Leeuwarden
Faxnr.: 0566-602126

Gezien de te verwachten belangstelling bestaat de mogelijkheid dat uw reservering niet of slechts gedeeltelijk kan worden gehonoreerd. Dit product is krachtens de Wet Financieel
Toezicht (WFT) niet vergunningplichtig voor het aanbieden van effecten aan het publiek en staat niet niet onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten.
* uiteraard is dit sterk afhankelijk van het genre en de marktomstandigheden van het moment van uitbreng

