STERRENCAST FASHION CHICKS VERDER UITGEBREID

Acteur Patrick Martens, Gouden Kalf winnares Renee Fokker en cabaretier Roue Verveer zijn
toegevoegd aan de cast van de bioscoopfilm FASHION CHICKS. Patrick duikt in de rol van Lucien, de
assistent van Victoria Wolff (Victoria Koblenko). Hij is de motor van het bedrijf, maar krijgt niet de
waardering die hij verdient. Roue Verveer neemt de rol van lakse en chagrijnige
magazijnmedewerker op zich. Het liefste laat hij Esmee (Liza Sips) alle vervelende klusjes opknappen,
zodat hij zelf op tijd naar huis kan. Daarnaast versterkt Jason de Ridder de cast in de rol van Max; de
buurjongen en beste vriend van Esmee. Eerder werd bekend gemaakt dat Liza Sips, Victoria Koblenko,
Pip Pellens, Robin Martins, Melody Raymann, Harry Glotzbach en Lone van Roosendaal te zien zijn 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.
Patrick Martens: "Fashion Chicks wordt een hele leuke film, helemaal van deze tijd. Zin om samen te

werken met dit enthousiaste team en leuke cast!"
Jason de Ridder over zijn rol als Max in Fashion Chicks: “Dit is mijn eerste grote rol in een

bioscoopfilm en dat is spannend, maar ik heb veel vertrouwen in de regisseur en mijn collega’s dus ik
vind het daarom ook alleen maar leuk en uitdagend.”

Over de cast:
Patrick Martens is bij het grote publiek bekend geworden door zijn rollen in “ZOOP” en als presentator
bij Nickelodeon. Dit najaar vertaalt hij de rol van Koen in de nieuwe film: “Keet & Koen en de

speurtocht naar Bassie & Adriaan”. Patrick presenteert “Moltalk” en momenteel is hij een van de
laatste kandidaten in het spannende programma “Zeven Zeeën”.
Roue Verveer is een comedian, cabaretier, auteur, acteur, entertainer… maar bovenal mens. Hij is lid
van de Comedytrain en heeft sinds 2002 zijn eigen theatershows. Vanaf januari 2016 staat hij in de
grote theaters door het hele land met zijn nieuwe theatershow: “Op het laatste Moment”.
Renee Fokker werd vooral bekend door haar rollen in de Tv-series “Vrouwenvleugel” en “De Zomer

van ’45”. Voor haar rol in Theo van Gogh’s film “Blind Date” won Fokker een Gouden Kalf. Momenteel
is ze te zien in de Videoland-serie “Zwarte Tulp”.
Jason de Ridder studeerde aan de Toneelschool Arnhem en was onder andere te zien in de
bioscoopfilm “Bobby en de Geestenjagers” en in de tv-series “Van God Los III”, “A’dam - E.V.A II” en
“Ramses”. Ook was hij onlangs te zien in “Dagboek van een Callgirl”. Momenteel speelt hij Peter van
Pels in de populaire theaterproductie “ANNE”, naar het beroemde dagboek van Anne Frank.
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 2 december uit in de bioscoop.
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