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Een eeuwenoude legende wordt een nieuw avontuur

The Legend of Longwood
Vanaf 11 juni in de bioscoop – Engels gesproken

Bekijk de trailer hier

Vreemde gebeurtenissen, ondoorgrondelijke raadsels, een bijzonder amulet én een mysterieuze
Zwarte Ridder: dit zijn de ingrediënten van de spannende jeugdfilm The Legend of Longwood.
Wanneer de 12-jarige Mickey Miller van New York naar Ierland verhuist, ontdekt ze dat zij is
voorbestemd om een 300 jaar oude vloek te verbreken. Maar eerst zal ze een bijzondere kudde
witte paarden moeten redden en het mysterie van de Zwarte Ridder moeten ontrafelen.
Debutant Lucy Morton schittert als Mickey Miller en Thekla Reuten speelt Micky’s moeder. The
Legend of Longwood draait vanaf 11 juni in de bioscoop.

Verhaal The Legend of Longwood
Mickey Miller (Lucy Morton) is een 12-jarig Amerikaans meisje met een grote liefde voor paarden. Niet
geheel verrassend, heeft Mickey weinig enthousiasme voor het plan van haar moeder (Thekla Reuten), om
samen met haar broertje een nieuw leven te beginnen in een vervallen molen in het Ierse dorp Longwood.
Mickey’s aanwezigheid in Longwood valt samen met de terugkeer van de mysterieuze Zwarte Ridder. Steeds
wanneer de Zwarte Ridder terugkeert in het dorp, betekent dit niets goed voor de dorpelingen. Mickey hoort
en ziet dingen die anderen niet kunnen zien. Er vormt een bijzondere band met het paard Silver, het meeste

ontembare paard in de stallen van een nabijgelegen kasteel van Lady Thyrza (Miriam Margolyes). Mickey
realiseert zich dat zij verbonden is met het verhaal van de Zwarte Ridder en dat zij is voorbestemd om een
300 jaar oude vloek te verbreken en de vrede in Longwood terug te brengen...
Productie

The Legend of Longwood is een Engelstalige avonturenfilm geproduceerd door Nederlandse producent
Holland Harbour (Buitenkampers) in coproductie met het Ierse productiebedrijf Grand Pictures en Duitse
producent Longwood Pictures. De film heeft de 2e prijs ontvangen voor Beste Film op het Children’s Gioffoni
Film Festival. Tijdens het Irish Film Festival London 2015 werd de film uitgeroepen tot ‘Screener of the Year’.
Ierse regisseur Lisa Mulcahy heeft de regie op zich genomen.

Speelduur: 94 minuten | Taal: Engels gesproken, Nederlands ondertiteld | Genre: Jeugdspeelfilm,
Avontuur, Mysterie | Naar een idee van: Nadadja Kemper | Scenario: Nadadja Kemper, Lisa Mulcahy &
Gwen Eckhaus | Regie: Lisa Mulcahy | Kijkwijzer: 9, Angst | Releasedatum: 11 juni 2015 |
Distributeur: Just Film Distribution.
www.legendoflongwood.nl | Facebook | Twitter | Instagram
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beeldmateriaal en de persmap van The Legend of Longwood zijn te vinden op www.filmdepot.nl.
De uitnodiging voor de persvoorstelling volgt nog.

Voor meer informatie, interviewverzoeken voor Thekla Reuten en Lucy Morton en acties kun je contact opnemen met:
Triple P Entertainment | Carlijn Bosch | Tel: 035-6982106 | E-mail: carlijn@triplepentertainment.nl

