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RENDEMENT SÜSKIND
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D E F I LM
Süskind is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over een

40 films van de laatste jaren.

bijna vergeten verzetsheld; Walter Süskind, een van de
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belangrijke medewerkers van de Joodsche Raad. Dit bestuurlijk
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orgaan werd door de Duitse bezetter in het leven geroepen met
als doel de deportatie van de Nederlandse joden efficiënt te

* uiteraard is dit sterk afhankelijk van het genre en de marktomstandigheden van het moment van uitbreng

laten verlopen. Bij het transport van de joden naar de
vernietigingskampen speelde Walter Süskind een cruciale rol.
Maar deze verantwoordelijke positie wist hij in samenspel met
het Amsterdams studentenverzet te gebruiken om mensen,
voornamelijk kinderen, te behoeden voor deportatie.
Met gevaar voor eigen leven speelde Süskind een geraffineerd
dubbelspel met de SS.

KENMERKEN VAN INVESTEREN IN SÜSKIND
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DE MAKERS
Regisseur Rudolf van den Berg en producenten Fu Works
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(OORLOGSWINTER; ALLES IS LIEFDE; ZWARTBOEK) en

UÊ 6iÀ>>}`iÊ>iÊÃÌ>«Ê}i i`

Cadenza Films (SNAPSHOTS) produceerden samen TIRZA,
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naar de bestseller van Arnon Grunberg. TIRZA draait
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momenteel in de bioscoop, was openingsfilm van het
Nederlands Film Festival en is gekozen als Nederlandse

UÊ ÕÀ`ÃV iÊ`Ûiâi\Ê6iÀÃÌii}Ê7}>Ê-«ÀiÞ]ÊÃÌiÀ`>

Oscar-inzending. Naast producenten San Fu Maltha en
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Jeroen Koolbergen is Reinier Selen (VAN GOD LOS;
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NOTHING PERSONAL) mede-producent van Süskind.
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“Oscar®” is the registered trademark and service mark of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Regisseur Rudolf van den Berg regisseerde eerder
FOR MY BABY, THE JOHNSONS en de boekverfilmingen
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ZOEKEN NAAR EILEEN en BASTILLE van Leon de Winter en
DE AVONDEN van Gerard Reve. Van den Berg ontving in zijn
carriere 4 Gouden Kalveren voor zijn regie. Hij schreef tevens
de scenario’s voor TIRZA en SÜSKIND.

FISCAAL AANTREKKELIJK!
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GELDSTROMEN VEILIG
EN OVERZICHTELIJK GEORGANISEERD
Süskind filmfonds is een overeenkomst aangegaan met de
onafhankelijke Stichting Administratiekantoor Filminvesteringen ,
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.
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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 1 PARTICIPATIE

A ! 4.000 RESERVEREN

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 2 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 Plaatsingskantoor
Filminvesteringen

Postcode:
Woonplaats:
......................................................................................................................................
Tel.
overdag:
Tel. ‘s avonds:
......................................................................................................................................

p/a Postbus 2684
8901 AD Leeuwarden

E-mailadres:
Geboortedatum:
......................................................................................................................................

Faxnr.: 0511-539511

Gezien de te verwachten belangstelling bestaat de mogelijkheid dat uw reservering niet of slechts gedeeltelijk kan worden gehonoreerd. Het Fonds voor gemene rekening
Süskind is voor het aanbieden van de participaties aan het publiek en/of de toelating van de participaties tot de handel op de Nederlandse markt
niet vergunningsplichtig ingevolge de wet. Het Fonds staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

