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STERRENCAST HOMIES COMPLEET

!

Met de toevoeging van Johnny Kraaijkamp, Jennifer Hoffman, Bas Hoeflaak, Yannick van de Velde,
Hans Kesting, Eva Laurenssen, Sinan Eroglu en Cees Geel is de sterrencast van de film HOMIES
compleet.
Cees Geel speelt een kleine bijrol als geflipte barman. Jennifer Hoffman en Bas Hoeflaak hebben
samen een scène als incasso-agent en deurwaarder die aankloppen bij de homies om nog enkele
openstaande rekeningen te vereffenen. Johnny Kraaijkamp vervult de rol van opa en is samen met
Eva Laurenssen te zien in de openingsscène. Yannick van de Velde wordt IT-nerd Joost. Sinan Eroglu
is Nordin en Hans Kesting is de rechercheur met wie Timo het aan de stok krijgt. De comedy
HOMIES is vanaf 29 januari in de bioscoop te zien.	

Eerder werd al bekend gemaakt dat de hoofdrollen zijn weggelegd voor Robert de Hoog (Timo), CharlieChan Dagelet (Sophie), Manuel Broekman (Sebas), Gijs Naber (Felix) en Tibor Lukacs (Mark). De grote
bijrollen worden ingevuld door Geza Weisz, Kiki van Deursen, Carolien Spoor, Sanne Vogel, Horace Cohen,
Victoria Koblenko en Oscar Aerts. 	

Synopsis
In de comedy Homies is Timo (Robert de Hoog) vastbesloten om zijn ex-vriendin Sophie (Charlie-Chan
Dagelet) terug te winnen. Hij en Sophie waren het perfecte stel, totdat zij het uitmaakte… Sophie had
behoefte aan een volwassen relatie met iemand die zijn leven wél op de rit heeft. Dit is voor Timo nogal een
dingetje zeg maar… Want het zooitje ongeregeld waar hij nog steeds mee samenwoont, is nog lang niet toe
aan een volwassen leven. Timo zet alles op alles om Sophie te overtuigen dat hij het roer sinds de break up
allang heeft omgegooid. Kleine uitdaging is alleen wel dat hij de waarheid iets mooier heeft gemaakt dan
deze daadwerkelijk is.	

Vol goede moed na een avondje met Sophie, komt Timo thuis in de woning die hij nog steeds deelt met zijn
Homies Mark, Felix en Sebas. Daar komt hij echter oog in oog te staan met de Russische maffia. Sebas
(Manuel Broekman) blijkt per ongeluk de verkeerde mensen tegen zich in het harnas te hebben gejaagd. Dit
kleine ‘incidentje’ heeft ertoe geleid dat er niet alleen drie zwaar geïrriteerde Russen in huis staan, maar er
ook 22 kilo coke ligt. Aan Timo, Mark, Sebas en Felix de verantwoordelijke taak om deze lading binnen één
week te verkopen tegen de straatwaarde. Maar verantwoordelijkheid nemen en gedegen plannen bedenken
zijn nu net niet bepaald de sterkste kanten van de vier Homies…. 	

Cast
Jennifer Hoffman brak als actrice door met haar rol in de serie Westenwind in 1999. Daarna volgde diverse
rollen in films en tv-series elkaar snel op waaronder o.a. ‘Samen’, ‘Spoorloos Verdwenen’, ‘Verborgen
Gebreken’, ‘Kapitein Rob en het Geheim van Professor Lupardi’, ‘Spion van Oranje’, ‘Sophie’s Web’, ‘BRO’S
BEFORE HO’S’ en momenteel te zien in ‘Dokter Tinus’. Dit voorjaar nam ze deel aan het programma ‘Wie Is
De Mol’. 	

Bas Hoeflaak vormt samen met Peter van de Witte het cabaret duo ‘Droog Brood’. Onlangs was hij te zien
in het Sketch-programma ‘Sluipschutters’.	

Yannick van de Velde brak al op jonge leeftijd door met zijn rol in de film ‘In Oranje’ (2004). Daarna volgden
diverse rollen in films en tv-series.Vorig jaar was Van de Velde te zien in de rol van Rutger Le Chausseur in
de film en tv-serie ‘Hoe Duur Was de Suiker’.	
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Johnny Kraaijkamp is naast acteur ook bekend stemacteur. Recentelijk speelde hij een rol in de tv-serie
‘Sophie’s Web’ en was hij te zien in de film ‘Geen Klote’. Johnny ontving de prijs voor Beste Acteur voor zijn
rol ‘Geen Klote’ op het internationale 48Hour Film festival. 	

Hans Kesting is acteur en presentator. Als acteur is hij al sinds 1987 verbonden aan Toneelgroep Amsterdam.
In 2008 ontving hij de ‘Louis D’Or’ voor zijn rol in het stuk ‘Angels in America’.Verder was hij te zien in
films als OOM HENK en tv-series, waaronder ‘Baantjer’, ‘Keyzer & De Boer Advocaten’, ‘Lijn 32’ en ‘Van
God Los’ en ‘Klokhuis’. 	

Cees Geel werd bij het grote publiek bekend door de hoofdrol in de film ‘Simon’. Daarna volgende diverse
rollen in films en tv-series in o.a. ‘Suzy Q’, ‘Pleidooi’, ‘Baantjer’, ‘Spangen’, ‘Meiden van de Wit’, ‘Vet Hard’,
‘Zomerhitte’, de filmreeks ‘Mijn Vader is een Detective’, ‘Levenslied’ en ‘Van God Los’. Momenteel is hij in
het theater te zien in de succesvolle musical ‘Hij Gelooft In Mij’.	

Sinan Eroglu speelde na zijn afstuderen van De Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie bij diverse
theatergezelschappen. Maar verwierf in 2012 nationale bekendheid door zijn gastrol in ‘GTST’ als de
homoseksuele Marokkaanse Bilal. 	

Eva Laurenssen speelde in diverse theater, tv-en filmproducties waaronder ‘Naar het einde van de straat’,
‘Soof’, ‘Penoza’ en ‘StartUp’. 	

Makers
HOMIES wordt geproduceerd door Just Productions (Frank Groenveld en Eric de Groot) in coproductie met
Johnnywood Productions en RTL Entertainment. De regie is in handen van Jon Karthaus (o.a. GEEN KLOTE),
hij tekende ook voor het script. De distributie wordt verzorgd door Just Film Distribution. 	

De Nederlandse comedy HOMIES gaat op donderdag 29 januari 2015 in release in de bioscoop. 	
  

!

Instagram.com/homiesdefilm
Facebook.com/homiesdefilm
#Homiesdefilm
www.homiesdefilm.nl
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NOOT AAN DE REDACTIE – NIET VOOR PUBLICATIE 	

Op korte termijn zijn setbezoeken mogelijk voor deze film. Heb je interesse in een setbezoek, laat het dan
vast weten. 	
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Voor meer informatie over Homies: 	

BrittPR	

Britt Colegem 	

Tel: 06-16476446	

Mail: britt@brittpr.nl	


