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Eerste namen HOMIES bekend
Robert de Hoog, Charlie-Chan Dagelet, Manuel Broekman en Gijs Naber
in regiedebuut Jon Karthaus
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Robert de Hoog (Timo), Charlie-Chan Dagelet (Sophie), Manuel Broekman (Sebas) en Gijs
Naber (Felix) vertolken de hoofdrollen in de comedy Homies. In het regiedebuut van Jon
Karthaus komt Timo tot het besef dat er maar één manier is om zijn ex-vriendin Sophie terug te
winnen; hij moet zijn leven op de rit krijgen en verantwoordelijkheid nemen. Een complicerende
factor in dit waterdichte plan zijn niet alleen een koffer met 22 kilo drugs en een stel Russische
gangsters, maar vooral zijn vrienden met wie hij nog steeds samenwoont. Timo’s homies zijn
namelijk nog lang niet toe aan een nieuwe, meer volwassen fase in hun leven.
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Jon Karthaus maakt met Homies zijn debuut als speelfilmregisseur. Eerder regisseerde hij o.a. de korte
film Geen Klote, die werd uitgeroepen tot ‘Beste productie van het 48-hour project’ in New Orleans en
werd bovendien vertoond tijdens het Filmfestival in Cannes. Daarnaast regisseerde Karthaus diverse
televisieprogramma’s en commercials.	

	

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 er ook 22 kilo coke ligt. 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
Robert de Hoog maakt zijn debuut in de tv-film Skin (2008) van Hanro Smitsman, waarvoor hij een
Gouden Kalf voor beste acteur krijgt en een International Emmy Award nominatie. Hierna speelde hij
hoofdrollen in filmproducties zoals Nova Zembla, APP, SCHEMER en MET DONKER THUIS. De Hoog is
te zien in televisieseries als ‘Van God Los’, ‘Feuten III’, ‘Charlie’ en de internationale serie ‘Crossing Lines’
en maakt in 2013 zijn toneeldebuut in ‘Bloedbruiloft’ van Federico Garcia Lorca. In Love Eternal (2012)
van Brian Muldowney speelt hij zijn eerste buitenlandse hoofdrol. Dit seizoen is hij bij Toneelgroep
Amsterdam te zien in de voorstelling MARIA STUART. 	


!

Charlie-Chan Dagelet is vooral bekend van de tv-series ‘Seinpost Den Haag’ en Lijn 32’. In het theater
was ze o.a. te zien in ‘Zomertrilogie’, ‘Scenes uit een Huwelijk’ en ‘In Ongenade’ van Toneelgroep
Amsterdam. Ze vertolkte bijrollen in de speelfilms Happy End,Vox Populi, de Passievrucht en in de met
platina bekroonde overspelthriller Loft. 	
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Manuel Broekman is onder meer bekend van de films De Marathon, Smoorverliefd en Hartenstraat.
Broekman maakt als tiener zijn acteerdebuut in de kinderserie ‘Madelief’ en de soapserie ‘Onderweg
Naar Morgen’. Met zijn vertolking van de gladde corpsbal Bram Wagtmans in ‘Feuten’ wordt hij in 2010
een bekende Nederlander. 	
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Gijs Naber speelde verschillende rollen in grote filmproducties waaronder Majesteit (2010), Loft (2010)
en De Heineken Ontvoering (2011). Daarnaast was Gijs te zien in de serie Penoza,	
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Wie de vierde homie gaat spelen, wordt op een later moment bekend gemaakt	
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Makers 	

Homies wordt geproduceerd door Just Productions (Frank Groenveld en Eric de Groot ) in coproductie
met Johnnywood Productions en RTL Nederland. De regie is in handen van Jon Karthaus, hij tekende
ook voor het script. De distributie wordt verzorgd door Just Film Distribution. 	
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De opnames van Homies vinden eind deze zomer plaats. 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	
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NOOT AAN DE REDACTIE – NIET VOOR PUBLICATIE 	
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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

