
FIGURANTEN GEZOCHT VOOR DE TV-FILM ‘BALLAST’! 
 
 

  

 

 

 

 

Op dit moment is Family Affair Films druk bezig met de voorbereidingen voor de televisiefilm ‘Ballast’ 

van regisseur Mirjam de With.  Deze film zal in première gaan tijdens het Nederlands Film Festival en 

wordt vertoond bij de publieke omroep.  

In ‘Ballast’ volgen we een groep bruiloftsgasten op de dag van een romantisch huwelijk. Een dag 

waarop het de bedoeling is dat je het leven en de liefde viert, en je geacht wordt je eigen sores voor 

één dag opzij te zetten. We zien de verwoede pogingen van Ellen om te zorgen dat alles vlekkeloos 

verloopt terwijl haar dochter Chloe de liefde wil verklaren aan de beste vriend van de bruidegom; 

David. David, die op zijn beurt dit moment heeft uitgekozen om de bruid te laten weten dat hij al 

jaren dol op haar is. Terwijl dit allemaal speelt wordt de luchtballon opgelaten. Maar wie zou 

hiermee vandoor gaan, wie gooit al zijn ballast overboord?  

Voor de dag van de bruiloft zijn we nog op zoek naar mensen die als gasten kunnen figureren op de 

bruiloft. De halfzus van de bruidegom wordt gespeeld door een actrice met Indisch uiterlijk en heel 

specifiek zijn we opzoek naar een man die door kan gaan als haar vader (60-70 jaar). Daarnaast 

zoeken we een vrouw (stiefmoeder) van rond de 40-50 jaar.  

DATUM : 5 en 6 MEI 2012 in SWOLGEN, LIMBURG  

Lijkt het je leuk  om een dag op de set aanwezig te zijn, en eens van dichtbij te zien wat film maken 

precies inhoudt? We bieden je een leuke dag op de set, wij zorgen voor eten en drinken! Gezien we 

gaan draaien in Swolgen, Limburg zijn we eigenlijk ook opzoek naar mensen die daar uit de buurt 

komen (uit Venlo of Venray bijvoorbeeld) 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail met: 
- Een recente foto 
- Contactgegevens 
- Leeftijd 

 

ballast2012@gmail.com 

 
Hopelijk tot op de set! 

 
06 382 797 80 


