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Cast Homies verder uitgebreid
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Victoria Koblenko, Horace Cohen, Oscar Aerts en Sanne Vogel zijn toegevoegd aan de cast van de
comedy Homies. Victoria Koblenko vervult de rol van Ivana, een dame die deel uitmaakt van de in
Amsterdam opererende Russische maffia. Horace Cohen zal te zien zijn als drugdealer Gerrit. Sanne
Vogel speelt de rol van zus van Timo (Robert de Hoog) en Oscar Aerts is Ferry, het nieuwe vriendje
van Sophie (Charlie-Chan Dagelet). De comedy Homies is vanaf 29 januari in de bioscoop te zien.
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Regisseur Jon Karthaus over de cast: Toen ik het script aan het schrijven was voor HOMIES, had ik al acteurs in
mijn hoofd voor bepaalde rollen. Ik ben dan ook ontzettend trots op het feit dat het productieteam en ik het voor
elkaar hebben gekregen om al deze grote acteurs aan ons te binden. Dit is echt de droom van iedere beginnend
regisseur. 	

Eerder werd bekend gemaakt dat de hoofdrollen zijn weggelegd voor Robert de Hoog (Timo), Charlie-Chan
Dagelet (Sophie), Manuel Broekman (Sebas), Gijs Naber (Felix) en Tibor Lukacs (Mark). De grote bijrollen
worden ingevuld door Geza Weisz, Kiki van Deursen en Carolien Spoor. 	
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Synopsis	

In de comedy Homies is Timo (Robert de Hoog) vastbesloten om zijn ex-vriendin Sophie (Charlie-Chan
Dagelet) terug te winnen. Hij en Sophie waren het perfecte stel, totdat zij het uitmaakte… Sophie had
behoefte aan een volwassen relatie met iemand die zijn leven wél op de rit heeft. Dit is voor Timo nogal een
dingetje zeg maar… Want het zooitje ongeregeld waar hij nog steeds mee samenwoont, is nog lang niet toe
aan een volwassen leven. Timo zet alles op alles om Sophie te overtuigen dat hij het roer sinds de break up
allang heeft omgegooid. Kleine uitdaging is alleen wel dat hij de waarheid iets mooier heeft gemaakt dan
deze daadwerkelijk is.	

Vol goede moed na een avondje met Sophie, komt Timo thuis in de woning die hij nog steeds deelt met zijn
Homies Mark, Felix en Sebas. Daar komt hij echter oog in oog te staan met de Russische maffia. Sebas
(Manuel Broekman) blijkt per ongeluk de verkeerde mensen tegen zich in het harnas te hebben gejaagd. Dit
kleine ‘incidentje’ heeft ertoe geleid dat er niet alleen drie zwaar geïrriteerde Russen in huis staan, maar ook
een enorme koffer met 22 kilo coke. Aan Timo, Mark, Sebas en Felix de verantwoordelijke taak om deze
lading binnen één week te verkopen tegen de straatwaarde. Maar verantwoordelijkheid nemen en gedegen
plannen bedenken zijn nu net niet bepaald de sterkste kanten van de vier Homies…. 	
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Cast
Sanne Vogel werkt al vanaf haar zestiende als professioneel actrice, schrijfster en regisseur. Ze speelde en
schreef haar eigen voorstellingen zoals RAAF, LATE AVOND IDEALEN en de monoloog DOCUMENT. Als
actrice was ze o.a. te zien in 'Annie M.G.', 'Het Schnitzelparadijs' (film en serie), 'Verliefd op Ibiza' (film en
serie). Begin 2014 maakte ze haar speelfilm regiedebuut met de film Hartenstraat. Einde van jaar beginnen
de opnames van haar tweede speelfilm VALENTIJN (release 2015).
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Horace Cohen is acteur en samen met collega Ruben van der Meer heeft hij een aantal tv-formats bedacht
waaronder ‘Live opgenomen’ en ‘Froland’. Cohen is komend jaar te zien in ‘De Boskampies’ en ‘Bluf’.
Victoria Koblenko is actrice, presentatrice en columnist van Oekraïense komaf. Ze brak door met haar rol
in de serie ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ in 2000. Daarna speelde ze rollen in series als 'Vuurzee', ‘Van God
Los’ en ‘Feuten’. Eind oktober is ze te zien in het derde seizoen Bloedverwanten op Avro/Tros. Op dit
moment filmt ze een Russische dramaserie in Moskou.	

Oscar Aerts is voornamelijk bekend van zijn rol als Vincent Muller in ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’, waarin
hij nog dagelijks is te zien op RTL 4. Eerder speelde hij rollen in films als Gooische Vrouwen en
Mannenharten. 	
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Makers 	

Homies wordt geproduceerd door Just Productions (Frank Groenveld en Eric de Groot ) in coproductie
met Johnnywood Productions en RTL Entertainment. De regie is in handen van Jon Karthaus (o.a. Geen
Klote), hij tekende ook voor het script. De distributie wordt verzorgd door Just Film Distribution. 	

De opnames van Homies vinden momenteel plaats in Amsterdam en omstreken. De Nederlandse comedy
gaat op donderdag 29 januari 2015 in release in de bioscoop. 	
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Instagram.com/homiesdefilm
Facebook.com/homiesdefilm
#Homiesdefilm
www.homiesdefilm.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

NOOT AAN DE REDACTIE – NIET VOOR PUBLICATIE 	

Op korte termijn zijn setbezoeken mogelijk voor deze film. Heb je interesse in een setbezoek, laat het dan
vast weten. 	
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Voor meer informatie over Homies: 	

BrittPR	

Britt Colegem 	

Tel: 06-16476446	

Mail: britt@brittpr.nl	


