Amsterdam, 18 mei 2015

-- PERSBERICHT –

B-BRAVE ZANGER FLIRT MET LIZA SIPS

De populaire boyband B-Brave is toegevoegd aan de sterrencast van de
bioscoopfilm FASHION CHICKS. Kaj van B-Brave speelt de rol van mooi-boy Vincent.
Hij heeft een knipperlichtrelatie met Tiffany (Pip Pellens) en wil dolgraag
doorbreken met zijn dansgroep, die gevormd wordt door zijn collega’s van BBrave. Hij heeft totaal geen interesse in de verlegen Esmee (Liza Sips), maar kan
zijn ogen niet afhouden van haar populaire alter-ego Lizzy. Eerder werd bekend
gemaakt dat Liza Sips, Victoria Koblenko, Pip Pellens, Robin Martens, Melody
Raymann, Jason de Ridder, Harry Glotzbach, Lone van Roosendaal, Patrick
Martens, Roue Verveer en Renee Fokker zijn te zien in de film over fashion,
muziek, bloggen en de invloed van social media. FASHION CHICKS, van regisseur
Jonathan Elbers, wordt 2 december door Just Film Distribution uitgebracht in de
bioscoop.
B-Brave over hun acteerdebuut: “We zijn super trots dat we een bijdrage mogen
leveren aan deze toffe film. Het is de eerste keer dat wij als band op het witte doek
zullen verschijnen en dat vinden we uiteraard ontzettend spannend. Maar het is
vooral te gek dat we dit mijn zijn vijven kunnen doen en dat we een beetje onszelf
kunnen spelen. We zijn heel blij met onze rol en we kunnen niet wachten tot 2
december. ”

Over Kaj van der Voort:
Kaj is al vanaf zijn achtste professioneel bezig in de entertainmentindustrie. Na
‘Kinderen voor kinderen’ en een hoofdrol in ‘Ciske de Rat’ ging Kaj aan de slag als
solo-artiest. Twee singles later, waarvan een eigen nummer voor het Junior
Songfestival, treedt hij toe tot de succesvolle boyband B-Brave.
Over B-Brave:
De leden van Nederlands populairste boyband leerden elkaar kennen op het
podium. Kaj, Samuel en Dioni speelden samen in "Ciske De Rat", Jai en Kaj
ontmoetten elkaar bij audities voor "Tarzan", Samuel en Cassius deden dezelfde
opleiding. In elkaar herkenden ze een liefde voor muziek en een gezamenlijke
ambitie. Toen Dioni en Samuel op het idee kwamen samen een boyband op te
richten, vielen alle puzzelstukjes op hun plek.
De jongens begonnen met intensief repeteren, en zagen in "X Factor" een gouden
kans. Het programma zou volgens hen een goede opstap kunnen vormen naar meer
bekendheid, een groot publiek en dus een carrière in de schijnwerpers. Ze hadden
gelijk. B-Brave schreef zich in voor de audities en de rest is bekend...
Over de film:
Esmee (Liza Sips) is een introvert meisje van eenvoudige komaf. Haar grote droom is
om fashiondesigner te worden en het liefst zou ze designerkleding dragen, maar dat
kan ze zich bij lange na niet veroorloven. Als Esmee stage mag lopen bij hét
modebedrijf Wolff Fashion wordt ze al snel gedegradeerd tot magazijnmedewerker.
Ondanks dat ze gigantisch baalt, heeft ze hierdoor wel beschikking tot afgekeurde
designkleding. Esmee begint zelf kleding te ontwerpen en creëert een online alterego ‘Lizzy’. Door een toevallig optreden op Fashionweek worden Lizzy en haar blog
instafamous. De ultieme fashiondirector en tevens oprichter van Wolff Fashion,
Victoria Wolff (Victoria Koblenko), wil zelfs dat Lizzy dé blogger wordt van het
toonaangevende modebedrijf. Esmee is genoodzaakt om een dubbelleven te gaan
leiden, maar Lizzy neemt ook steeds meer de overhand in haar privéleven in. Daarbij
loopt ze natuurlijk ook een steeds groter risico dat ze wordt betrapt…..
Over de makers:
FASHION CHICKS is een productie van AM Pictures in samenwerking met Sparkel
Pictures en Just Productions. Eerder werkten zij samen aan de succesvolle productie
HEKSEN BESTAAN NIET. Just Film Distribution brengt de film 2 december uit in de
bioscoop.
fashionchicksfilm.nl
instagram.com/fashionchicksfilm
#fashionchicks
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De persfoto is hires op aanvraag beschikbaar.
Op zondag 31 mei is er gelegenheid tot een setvisit. Indien u interesse heeft om hierbij
aanwezig te zijn of voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met
Britt PR:
Britt Colegem
T: 06-16476446
E: britt@brittpr.nl
Mariska Jauregui
T: 06-48199636
E: mariskajauregui@gmail.com

