
 

 

Aalsmeer, 2 juli 2010 

 
“MO” wint Nassenstein Startprijs 2010 
 
De film “MO” van scenarist Sammy Reijnaert, regisseur Eché Janga en uitvoerend producenten 
Floor Houwink ten Cate en Jemina van der Tholen is gisteren verkozen tot winnaar van de 
Nassenstein Startprijs 2010: een door Endemol Nederland beschikbaar gestelde prijs voor het 
beste fictie-eindexamenproject van de Nederlandse Film en Televisie Academie (NFTA). De 
makers verdienen daarmee een geldbedrag van tienduizend euro, als bijdrage aan een te 
ontwikkelen (televisie)project. 
 
“MO” vertelt het verhaal van twee jeugdvrienden die de breekbaarheid van hun vriendschap 
ondervinden. 
 
De jury van de Nassenstein Startprijs, bestaande uit Peter Römer (Endemol Nederland) 
en Jef Nassenstein (oud-studieleider Geluid van de NFTA en promotor van Nederlands 
film- en televisietalent). Jurylid Peter Romer: “Er is één film, met een klein verhaal, waarin 
suggestie en visuele aanpak een groter verhaal vertelt. De vriendschap van twee jonge mannen in 
een grote stad, die naar een onvermijdelijk einde loopt, toont aan dat er met een minimum aan 
middelen een maximaal dramatisch rendement kan worden gehaald. Effectief in dialoog en voorzien 
van een visuele visie die het drama meer dan adequaat onderstreept, heet de winnaar van de 
Nassensteinprijs 2010: MO!” 

 
 
MO 
Opgernomen op 35mm 
scenario – Sammy Reijnaert; regie Eché Janga; productie – Floor Houwink ten Cate en Jemina van 
der Tholen; camera –Tibor Dingelstad; licht – Hayo van Gemert; production design – Winne de 
Leeuw; art direction – Lara Tolman; sounddesign – Michiel de Boer; montage – Björn Mentink; vfx – 
Femke Vogels; muziek – Christiaan Verbeek 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Endemol Nederland is toonaangevend producent van creatieve en marktgestuurde content voor televisie en 
digitale en mobiele platforms. Het bedrijf legt zich toe op de ontwikkeling, productie en exploitatie van 
entertainment, infotainment, drama/comedy/soap en participatie TV. Als marktleider werkt het productiehuis voor 
uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder commerciële en publieke zenders en de zakelijke markt. Endemol 
Nederland is de afzender van een groot aantal zeer succesvolle programma's, zoals: Gooische Vrouwen, Goede 
Tijden Slechte Tijden, Baantjer, Miljoenenjacht, Eén tegen 100 en Hart in Aktie. Als dochter van de Endemol-
groep, één van 's werelds grootste producenten, beschikt het bedrijf over een omvangrijke formatcatalogus en 
maakt het onderdeel uit van een internationaal creatief netwerk.  
 
Voor meer informatie: Jeroen van Waardenberg - Manager Communicatie - Endemol Nederland bv - Telefoon: 
020-893 1866 - Mail: jeroen.van.waardenberg@endemol.nl  
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