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‘Geen weg terug’ wint Nassensteinprijs 2011 
 

Dinsdagmiddag is op de Filmacademie in Amsterdam de Nassensteinprijs 2011 
uitgereikt. Daarbij werd de film ‘Geen weg terug’ van regisseur Shariff Korver, 
uitvoerend producent Guusje van Deuren en scenarist Gert Altena verkozen tot 
winnaar. De Nassensteinprijs is een door Endemol Nederland beschikbaar gestelde 
prijs voor het beste fictie-eindexamenproject van de Nederlandse Film en Televisie 
Academie. De makers verdienen daarmee een geldbedrag van tweeduizend euro. 
 

‘Geen weg terug’ vertelt het verhaal van Mark, medewerker op een asielzoekerscentrum. Hij 
raakt bevriend met Said, met wie hij een passie voor muziek deelt. Als Said dreigt te worden 
opgepakt en uitgezet is Mark er van overtuigd dat er een fout gemaakt wordt. Hij verstopt 
Said op het centrum maar met toenemend politietoezicht wordt de druk op Mark steeds 
hoger. Als hij op onderzoek uitgaat, komt hij erachter dat de waarheid niet bestaat.  
 
De jury van de Nassensteinprijs, bestaande uit Jef Nassenstein (oud-studieleider Geluid van 
de Filmacademie en promotor van Nederlands film- en televisietalent), Remco Kobus en 
Gillian Pagano Mirani (Endemol Nederland), loofde vooral de hoge kwaliteit van de drie-
eenheid scenario-productie-regie. Uit het juryrapport: “Een goed en zeer maatschappelijk 
relevant verhaal. Integer verteld. Een mooi samenspel tussen regie, scenario en productie. 
Krachtig in beeld gebracht. Doordringend en confronterend zonder te moraliseren’’. 
 
Ook was er een bijzondere vermelding voor de film ‘Een bizarre samenloop van 
omstandigheden’. Met deze film toont de Filmacademie zich -naast traditioneel drama- ook in 
grote mate te ontwikkelen in VFX en animatie. 
 

GEEN WEG TERUG 
 opgenomen op 35mm 

 regie: Shariff Korver; uitvoerend producent: Guusje van Deuren; scenario: Gert Altena;  

 camera: Alex Wuijts; licht: Tim Kerbosch; production design: Marijn Molenaar;  

 sounddesign: Lennert Hunfeld; montage: Ruben van der Hammen. 

Over Endemol Nederland 

Endemol Nederland is de toonaangevende 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 Goede Tijden Slechte Tijden, 
Miljoenenjacht, Eén tegen 100 en De Donorshow. Endemol Nederland maakt deel uit van de Endemol-groep, één 
van 's werelds grootste producenten. 
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