
Shamira Raphaëla wint Karen de Bok Talent Prijs 2018

Regisseur Shamira Raphaëla heeft met haar filmplan Downfall of a Superwoman de Karen de 
Bok Talent Prijs 2018 gewonnen. De prijs werd voor het tweede jaar uitgereikt aan de winnaar 
van de IDFAcademy & NPO-fonds workshop. Een vijfkoppige jury beoordeelde de filmplannen
van de zes documentaire talenten die deelnamen aan de workshop.

De prijs werd uitgereikt door juryvoorzitter Emile Fallaux. ‘De jury was aangenaam verrast 
door de diversiteit en kwaliteit van de filmplannen. Divers in de zin van culturele oriëntatie en 
opzet. De plannen zijn heel gevarieerd qua thematiek en vorm. Alle plannen zijn zeer de moeite 
waard. De jury is dan ook van mening dat, ongeacht de winnaar, alle films gemaakt moeten 
worden.’

‘In het winnende filmplan koppelt de regisseur een grote persoonlijke urgentie aan een 
zoektocht naar een gedurfde vorm om de ontwikkeling van de hoofdpersonen en zichzelf te 
verbeelden. De maker weet daarbij een keihard persoonlijk verhaal in een universele en wellicht
controversiële context te plaatsen. In elk geval zal de film tot nadenken stemmen en discussies 
aanzwengelen. De jury is ontzettend benieuwd naar de verdere ontwikkeling van het filmplan.’

De Karen de Bok Talent Prijs ter waarde van €25.000 gaat naar de winnaar van de IDFAcademy
& NPO-fonds workshop. Tijdens deze workshop ontwikkelen zes documentaire talenten, dit 
jaar onder begeleiding van Marjoleine Boonstra en Tom Fassaert, hun documentaire idee tot een
filmplan. Zij gaan daarbij op zoek naar nieuwe vertelvormen en de grenzen van het genre. In het
traject van vier maanden wordt samengewerkt met een producent en wordt tevens een teaser 
gerealiseerd. De financiële bijdrage wordt beschikbaar gesteld door het NPO-fonds voor de 
verdere ontwikkeling van het documentaire plan in samenwerking met een omroep. Bij het 
NPO-fonds kan vervolgens een aanvraag worden ingediend voor een productiebijdrage voor het
project.

Vorig jaar werd de prijs in ontvangst genomen door Marina Meijer met haar filmplan C’est les 
autres. De film is inmiddels in productie na toekenning van een productiebijdrage door het 
NPO-fonds. Bovendien is Marina’s nieuwste film O amor é único dit jaar geselecteerd voor de 
IDFA Competition for Dutch Documentary.

De prijs is vernoemd naar Karen de Bok. Zij was jarenlang programmamaker en hoofdredacteur
Televisie bij de VPRO. Ze overleed in januari 2017. Hanneke Bouwsema (algemeen secretaris 
NPO-fonds): ‘Karen de Bok had als hoofdredacteur een bijzonder oog voor talent en 
vernieuwende makers; makers voelden zich door haar gezien, uitgedaagd en gestimuleerd. Wij 
vinden het fijn dat met deze prijs haar naam blijvend verbonden is aan het ontwikkelen en 



koesteren van talent.’

De 31ste editie van IDFA vindt plaats van 14 t/m 25 november 2018. Voor aanvullende informatie 
of interview-verzoeken kun je contact opnemen met jairtchong@idfa.nl of via tel:020-2620766, 
mobiel: 06-30803763. De perskit met IDFA logo's vind je hier.
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