Persuitnodiging

Een indrukwekkend verhaal over loyaliteit, vriendschap en verraad

Das Wochenende

Gebaseerd op de gelijknamige roman van Bernard Schlink (The Reader)
Landelijke persvoorstelling – woensdag 4 juni om 10:30 uur
Het Ketelhuis – Pazzanistraat 4 in Amsterdam
Bekijk de trailer hier!
Namens Just Film Distribution nodigen we je van harte uit bij de landelijke persvoorstelling van Das
Wochenende in Het Ketelhuis - Pazzanistraat 4 te Amsterdam, op woensdag 4 juni om 10:30 uur.
Graag aanmelden via info@triplepentertainment.nl.
Verhaal Das Wochenende
Niemand had verwacht dat de voormalige R.A.F.-terrorist Jens Kessler (Sebastian Koch) vervroegd
zou worden vrijgelaten. In de 18 jaar dat hij vastzat waren zijn familie, vrienden en oud-medestrijders
allemaal op hun eigen manier verder gegaan met hun leven. Maar nu is Jens terug, en hij is nog net
zo trots en onverstoorbaar als altijd. Zijn eerste weekend als vrij man brengt hij door in een huis op
het platteland, met zijn grote liefde Inga (Katja Riemann), haar man (Tobias Moretti), Jens' zus Tina
(Barbara Auer) en een vroegere R.A.F.-kameraad (Sylvester Groth). Voor Inga, die ook de moeder is
van Jens' zoon Gregor (Robert Gwisdek), komen heden en verleden keihard met elkaar in botsing. Zij
worstelt met allerlei verwarrende gevoelens en onverwerkte narigheid. En ook de anderen in het
huis hebben het zwaar te verduren. Want Jens draait er niet omheen: hij moet en zal weten wie hem
destijds aan de politie heeft verraden. De spanning is om te snijden. En de situatie wordt zelfs nog
explosiever als zijn zoon Gregor opeens onverwacht voor de deur staat...

Boek Das Wochende – Berhard Schlink
De film Das Wochenende is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 2008 van de Duitse schrijver
Bernhard Schlink. In Nederland is het boek uitgebracht onder de titel Het eerste weekend en hiervan
zijn ruim 10.000 exemplaren verkocht. Bernhard Schlink boekte ruim tien jaar geleden een
wereldsucces met zijn roman De voorlezer. Dit boek is meer dan 100.000 keer verkocht in Nederland
en is ook verfilmd in het succesvolle The Reader met Kate Winslet in de hoofdrol.

Cast
Das Wochenende wordt gedragen door de gerenommeerde acteurs Sebastian Koch (Zwartboek, Das
Leben der Anderen) en Katja Riemann (Rosenstraße, Bandits). Koch maakt een onvergetelijke indruk
als R.A.F.-terrorist Jens Kessler en Riemann schittert als zijn grote liefde Inga die worstelt met haar
gevoelens ten opzichte van Jens en haar huidige man. Zij worden bijgestaan door Tobias Moretti
(Kommissar Rex), Barbara Auer (The Book Thief), Sylvester Groth (Inglourious Basterds, The Reader),
Robert Gwisdek (Tatort) en Elisa Schlott (Draußen am See).
Regie en scenario: Nina Grosse (Olgas Sommer , Der gläserne Himmel en Tatort). Productie: UFA
Cinema in coproductie met ZDF. Distributie: Just Film Distribution.

Das Wochenende is vanaf donderdag 19 juni in de filmtheaters te zien!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mogen we je verwelkomen bij de persvoorstelling van Das Wochenende? Je aanmelding ontvangen we graag op
info@triplepentertainment.nl
Beeldmateriaal van Das Wochenende is na aanmelding te downloaden: www.filmdepot.nl
Voor meer informatie, interviewverzoeken, acties en beeldmateriaal kun je contact opnemen met:
Triple P Entertainment - Carlijn Bosch & Pauline Verhoeven
Tel: 035-6982106
E-mail: carlijn@triplepentertainment.nl / pauline@triplepentertainment.nl
Op http://www.triplepentertainment.nl/ppp/Pers/pers.html is na registratie ook beeld te downloaden.

