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Info:

title: Hesanti-Juicelake
director: Paul Bezuijen
length: 31 minuten
genre: drama/action
format: dvd 16:9 color/stereo sound(blu-ray possible)
language: dutch
subtitles: english

Synopsis (Dutch):

In deze korte film zie je een jongen van de straat (Gary Lindveld) die het door hem begeerde 
gangsterleven probeert te leiden. Je volgt hem tijdens zijn dagelijkse dwalingen door de straten 
van Hoogezand-Sappemeer en vraagt je af of zijn droom wel realistisch is. Doormiddel van 
waanbeelden en dromen krijg je een kijkje in het leven en gedachten van een psychisch gestoord 
persoon. En ervaar je de gevolgen ervan. 

Synopsis (English):

In this short film you see a teenager from the streets (Gary Lindveld) who tries to live the life of a 
real gangster. You follow him during his daily strolls through the streets of Hoogezand-
Sappemeer(the Netherlands) and wonder if his dream is realistic. Through his delusions and 
dreams you get a view on the life and thoughts of a psychologically insane person. And also on the 
consequences that he will experience. 



Over de filmmaker(Dutch):

Paul Bezuijen is een filmmaker/fotograaf.

In zijn oeuvre speelt de sfeer van het beeld als totaal en die van de omgeving een belangrijke rol.

Op het verhalende vlak laten zijn films veel aan de fantasie van de kijker over, die door het rustige 
ritme veel tijd krijgt om de beelden, rijk aan informatie en suggestie, te lezen.

In kleine dingen en details ziet hij de essentie van het leven gereflecteerd, hij probeert deze op zijn 
eigen manier vast te leggen.

Belangrijk is dat er in zijn werk spanning en concentratie zichtbaar is of doorschemert.

Manipulatie van de kijker speelt hierin vaak een rol, daardoor neigt hij vaak naar het 
surrealistische, zowel in verhaal, als in beeld. 

About the filmmaker (English):

Paul Bezuijen is a filmmaker/photographer.
In his oeuvre the atmosphere of the total image as well as the environment plays  an important 
role.
On the narrative level his movies depend a lot on the imagination of the viewer, who will be given 
much time to read the images rich of information and suggestions.
In small things and details he sees the essence of life reflected, and in his own way he will try to 
capture these things.
It is important that there is a tension or concentration visible in his work.
Manipulation of the viewer is an important aspect of his art, he often tends towards the surreal, 
both in story and image.  

Filmography: 

de brug 2011
hesanti-juicelake 2011
Groningen – secret project 2009
René Jansen – een stil leven 2008
Longinus 2008

Artist statement(Dutch):

De film Hesanti-Juicelake heb ik met hulp van vrienden gemaakt in m'n woonplaats Hoogezand-
Sappemeer. Het idee was om te experimenteren met de gedachten en waanbeelden van het 
hoofdpersonage. Om ervoor te zorgen dat de kijker gaat twijfelen tussen echtheid en fictie. Een 
interessant speelveld leek me omdat een speelfilm uit zichzelf al fictie is. Het is de bedoeling dat 
de beschouwer gaat verlangen naar realisme op het moment dat hij of zij een film kijkt. Je wil 
worden meegezogen in een verhaal en je laten bedotten door manipulatieve filmmakers. Dat idee 
heb ik voor deze film geprobeerd te vermijden. Door hier en daar waargebeurde situaties te 
verfilmen en de vaagheid die belangrijk is voor het denken van het hoofdpersonage erin te laten.



Cast and credit list:

Cast:
Gary Lindveld
Lex Bezuijen
Stef Mulder
Milan Sahetapy
Norman Milling
Rik Baptist
Dick Kamphuis
Angeliek Slot
Rob van Zanten
Toby
Stefan
Rob Mulder
Brian Möller
Wimpy
&
Gregor Doornbosch

Director:
Paul Bezuijen

Beatmakers:
Drogan Productionz
Lex Bezuijen

Rappers:
JuiceLake (Sjaak Isaac & Miller)
RichiRich

Other music:
Maurice Ravel-Gaspard de la nuit

Thanks:
Angeliek Slot
Paul van Dijk
Kwartier Zorg & Welzijn
Leo Sahetapy
Thijs Franssen
Liza Meindertsma
Wooncooperatie Lefier
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