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PIP PELLENS EN ROBIN MARTENS SPELEN MEAN GIRLS IN FASHION CHICKS
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GTST actrices Pip Pellens en Robin Martens hebben beiden een rol bemachtigd in de bioscoopfilm
FASHION CHICKS. Samen met Melody Raymann, de dochter van Jörgen Raymann, spelen de
meiden drie echte mean girls in de film over fashion, muziek, bloggen en de invloed van social
media. Pip Pellens speelt de rol van de rijke, self-obsessed bitch Tiffany, de aartsrivaal van Esmee
(Liza Sips). Samen met haar vriendinnen Anne-Fleur (Robin Martens) en Mercedes (Melody
Raymann) probeert ze het leven van de onzekere Esmee zuur te maken en zelf de spotlight te
pakken. Harry Glotzbach en Lone van Roosendaal spelen de ouders van Tiffany. Eerder werd
bekend gemaakt dat Liza Sips en Victoria Koblenko de hoofdrollen spelen in FASHION CHICKS, het
speelfilmdebuut van regisseur Jonathan Elbers. De film wordt 2 december door Just Film
Distribution uitgebracht in de bioscoop.
Pip Pellens over de film: ‘Toen ik het script las moest ik al lachen. Ik hou van comedy en mijn rol

is dat helemaal, veel zin in!'
Robin Martens: ‘Heel erg leuk om een keer een mean girl te spelen. Dit is naar mijn mening

voor een acteur één van de leukste rollen om te spelen. En dat samen met collega Pip!
#feest.’
Over de cast:
Pip Pellens begon haar carrière op 9-jarige leeftijd in de musical “Sound of Music” van Joop van den
Ende Theaterproducties. Later was ze te zien in series als “Costa!”, “Intensive Care” en “Shouf Shouf!”
Vanaf 2010 is ze één van de vaste gezichten van “Goede Tijden, Slechte Tijden”. Ze speelde eerder al
rollen in bioscoopfilms als “De Verbouwing”, “Verliefd op Ibiza” en “Michiel de Ruyter”. Momenteel is
zij hard aan het trainen voor haar deelname aan het nieuwe programma “Dance Dance Dance”. Dit
najaar te zien bij RTL4. Ook is Pip regelmatig te horen als stemactrice.

Robin Martens maakte haar acteerdebuut in de bioscoopfilm “Radeloos”, naar het boek van Carry
Slee. Sinds september 2010 is ze te zien als Rikki in “Goede Tijden, Slechte Tijden”. Naast acteren is
Martens ook zangeres en danseres.
Melody Raymann is maakt met haar rol in FASHION CHICKS haar debuut op het witte doek.
Harry Glotzbach is comedian, cabaretier en acteur. Hij is finalist van het Leids Cabaret Festival en
winnaar van het Amsterdams Kleinkunst Festival Comedy Concours. Het grote publiek kent hem als
de mislukte volkszanger Barry uit de Holland Casino commercials waar hij ook de teksten voor
schreef: ‘Beetje rijmelarij van het nivo likmevessie!’. Ook was hij te zien in diverse Tv-programma’s
zoals: “M/V met Linda en Beau, GTST, Van God Los, Man Bijt Hond, Raymann is Laat en de Comedy
Factory.
Lone van Roosendaal is een Nederlandse musicalster en actrice. Ze was eerder te bewonderen in
theaterproducties als “Mamma Mia”, “Zorro” en “Sweet Charity”. Voor die laatste twee producties
won ze een Musical Award. Momenteel is ze te zien in “Heerlijk duurt het langst”. Lone was op TV
onder andere te zien in de series “ZOOP”, “Voetbalvrouwen” en “Verliefd op Ibiza de serie”. Ook
speelde ze rollen in de bioscoopfilms “De zaak Alzheimer” en “Verliefd op Ibiza”.
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 alter-ego ‘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 in december uit in de bioscoop. De opnames van FASHION CHICKS starten
deze maand.
#Fashionchicks
instagram.com/fashionchicksfilm
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