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Bekijk hier de aftermovie: https://youtu.be/JzxTA8PtIco
een look&feel van de IFF filmdagen te zien.

mailto:iff@mataraimedia.nl
http://www.mataharimedia.nl/
https://youtu.be/JzxTA8PtIco


Still uit de film Bumi Manusia
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MATAHARI MEDIA 
Stichting Matahari Media focust op cultuurgoed

van het gedeelde verleden en de hedendaagse

identiteit en cultuur in Nederland middels

beeld- en geluidsdocumenten, culturele

evenementen en exposities, of anderszins.

Daarmee wil Matahari Media de verschillende

generaties en culturen met elkaar in contact

brengen in Nederland. De stichting wil

succesvolle (eigen) projecten kunnen

organiseren en financieren. De stichting beoogt

het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

IFF FILMDAGEN

Matahari Media draagt bij aan de levendigheid

en de uitstraling van de stad Amsterdam. In dit

kader zijn de IFF filmdagen 2022 georganiseerd.

Dat 2020 en 2021 ongewone jaren waren is een

open deur. Na een aantal coronajaren is

Matahari Media blij dat er weer fysieke IFF

filmdagen georganiseerd konden worden,

waarin deze editie verbinding en reflectie

centraal hebben gestaan. Op 30 april en 1 mei

2022 zijn er 7 films in LAB111 in Amsterdam-

West getoond, waarbij na elke film een dialoog

was met sprekers uit Amsterdam, acteurs en

filmmakers.

INTERACTIE MET HET PUBLIEK

We hebben film ingezet om de dialoog over en

het bewustzijn van kwesties rond (culturele)

diversiteit aan te moedigen en elkaar te

inspireren, waarbij we ons in de eerste plaats

hebben gericht op onderdrukking van bepaalde

groepen, vrijheid van geloofsovertuiging en

vrijheid van meningsuiting. Daarmee

versterken we het culturele klimaat en het

maatschappelijk debat.

Omdat de programmering van de filmdagen erg

kort van te voren is gecommuniceerd, hebben

we besloten een aantal films dubbel te draaien

zodat andere bezoekers, die de film niet op de

tijdstippen konden zien, een ander tijdslot

hebben kunnen meepakken. Het

zaterdagprogramma was binnen no time

volgeboekten de bezettingsgraad op basis van het

aantal beschikbare stoelen was prima voor de

hoofdfilms met dialoog.

Niet alleen Nederlandse acteurs zoals Floris

Bosma en Daniel Arends kwamen op de

filmdagen langs, ook buurtbewoners en

mensen vanuit de Amsterdamse moskeeën

waren aanwezig. Daarnaast waren er

topsterren uit Indonesië, zoals actrice,

filmproducer en sociaal-cultureel activist

Christine Hakim, actrice en regisseur Nova Eliza

en acteercoach Azuzan waren erbij. Christine

Hakim, een van de gastsprekers tijdens het

festival openende haar dialoog:

Christine benadrukte dat juist Ramadan een

mooi moment is waar deze thema’s voor

verbinding met elkaar zorgt. Het zijn soms lastige

thema’s, waar we gelukkig allemaal eigen

ervaringen en meningen over hebben. Juist door

verschillende geluiden te mogen geven en te

laten horen komen mensen dichter bij elkaar, zei

acteur Rob Hammink, die meedeed aan de

discussie na de filmvertoning van Bumi Manusia.

“EEN LOKAAL FILMFESTIVAL MET GESPREKKEN, 

ONTMOETINGEN EN UITWISSELING OVER EEN ZEER BOEIEND 

EN BELANGRIJK ONDERWERP: INCLUSIVITEIT EN TOLERANTIE, 

DAAR MOET IK BIJ  ZIJN!”.
Verbinding en herkenning

-
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PROGRAMMA
IFF Filmdagen Amsterdam-Ramadan biedt een

podium voor films en dialoog. De kern van het 

programma verbinden met elkaar door middel 

van het bespreekbaar maken van de thema’s 

tolerantie en diversiteit. Dit was het 

programma gedurende 2 dagen.

MET DE FIETSTAXI

3 korte documentairefilms van 15 minuten | 2020

– 2022 | Regie: Daan Goppel | Dialoog met Daan

en Rudy van der Aar. (www.daangoppel.nl en

Rudy: www.lagaligofoundation.com )

Zaterdag startte de Film van Daan Goppel “ Becak

Belanda”. Vrij rustig. De korte films Becak

Belanda van Daan Goppel zorgde voor een mooie

aftrap van de IFF filmdagen. Daan is ‘ verliefd’

geworden op een Becak, een mooie mix tussen de

Nederlandse fiets en de Indonesische cultuur. In

de serie Becak Belanda rijdt Daan Goppel met zijn

becak (riksja) door Belanda (Nederland) en

ontvangt gasten die elk op hun eigen manier een

binding hebben met Indonesië en hun

persoonlijke verhaal delen. Daan:

Een van de korte films was bijvoorbeeld met Rudy

van der Aar. Vanaf de Indonesische Al-Hikmah

moskee in Den Haag fietsen ze samen naar de

woning van de Indonesische ambassadeur in

Wassenaar, waar het Suikerfeest groots wordt

gevierd. Rudy vertelt over zijn Nederlands-

Indonesische afkomst en hoe hij als moslim in zijn

geloof de inspiratie vindt voor een groene en

”IK KOCHT IN INDONESIË EEN ‘BECAK’ (PASSAGIERSFIETS/RIKSJA) EN RIJD ER NU MEE DOOR NEDERLAND (BELANDA) 

OM AAN DE HAND VAN GESPREKKEN MET GASTEN HET INDONESISCHE IN NEDERLAND TE VERKENNEN”

duurzame levenswijze. Na afloop was er een

gesprek met de groene Moslim Rudy. Inspirerend

gesprek, vooral omdat Rudy onderwerpen

rondom duurzaamheid aankaart, van minder vlees

eten tot water in plastic flesjes mijden. Hij

reflecteert tijdens het vasten in de Ramadan op

zijn eigen manier van leven en hoopt andere te

inspireren met vaak kleine oplossingen die bij

jezelf beginnen.

NADAT MULTATULI VERTROK

Duur 88 minuten | Indonesië 2020 | Regie: Yogi D.

Sumule Verteller: Arjan Onderdenwijngaard.

(www.arjanonderdenwijngaard.nl)

Hierna volgde de film “Nadat Multatuli vertrok”.

Veel mensen kennen het boek Max Havelaar dat

in 1860 werd geschreven door de beroemde

Nederlandse schrijver Multatuli. Max Havelaar is

een verhaal over machtsmisbruik en de uitbuiting

van het arme volk door de Nederlandse koloniale

overheid, in het voormalige Nederlands-Indië.

De meeste onderzoekers richtten zich op het

persoonlijk leven van Multatuli. Maar niemand schijnt

zich te hebben afgevraagd wat er met het

onderdrukte volk van Lebak is gebeurd, waar Multatuli

voor opstond. In de documentaire, geregisseerd door

Yogi D. Sumule gaat Arjan in Lebak opzoek naar wat

er wel of niet is veranderd Nadat Multatuli vertrok. Na

afloop was er een interessant gesprek omdat

buurtbewoners van Amsterdam-West op deze film

wilde aanhaken omdat ze (bij toeval) opzoek zijn naar

persoonlijke familieverhalen, die ook in Lebak te

Indonesië hebben afgespeeld.

Tijdens het gesprek heeft Arjan vertelt over zijn

zoektocht en communicatie met de lokale bevolking.

Iets wat volgens iedereen vaker gedaan mag worden:

luisteren en het in beeld brengen van lokale

bevolkingen, zowel in Nederland, maar ook in andere

landen en culturen, zoals Arjan dat in Indonesië heeft

gedaan.

Daan Goppel: schrijver, spreker en verhalenverteller

Rudy van der Aar, de Groene Moslim (en natuurdocent) Still uit de film Nadat Multatuli vertrok

Gesprek in de zaal ging na 1 uur door in de lobby van de 
filmzaal. Mensen hebben elkaar kunnen vinden en hun 
verhaal kunnen delen.
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Stills uit de muziekfilm Opera Jalanan

MUZIKAAL EXPERIMENT
Duur: 15 minuten | Indonesië 2022 | Regie: 

Arjan Onderdenwijngaard. 

Van dezelfde maker als ‘Nadat Multatuli

vertrok’ is vervolgens de korte film ‘Opera

Jalanan’ te zien, een grappige compilatie van

verschillene geluiden van straatverkopers. De

unieke geluiden van de baso, de bubur ayam,

de ketoprak verkopers zijn allemaal

verschillend. Arjan Onderdenwijngaard, een

Nederlander die radiodocumentaires maakt en

boeken schrijft woont in Indonesië en heeft

sinds het begin van de jaren ’80 de unieke

geluiden van de handelsreiziger opgevangen.

Die geluiden wilde hij delen in een film ‘opera

Jalanan’.

In zijn eerste regiedebuut gebaseerd op de

geluiden, zowel ritmisch als vocaal van 35

Indonesische straatverkopers componeert hij

een eerbetoon aan hen en is het een ware

herkenning om heimwee te krijgen naar de

heerlijke gerechten die er verkocht worden.

De zaal zat nagenoeg vol en na afloop heeft

Arjan het gemixte publiek meegenomen in het

productieproces. Hoe maak je een film met

lokale bevolking?

Waarom heeft hij de acteurs, de

straatverkopers, meegenomen in de creatie

van de korte muzikale film. Het is bijna een

soort co-creatie. We (het publiek en Arjan zelf)

kwamen er tijdens het gesprek eigenlijk

achter dat dit een soort teaser was en

naar meer smaakt. “We hopen dan ook in

de komende jaren nog meer te zien en

horen van Arjan” klonk het geluid in de

zaal.

UNDOC – IMMIGRANTEN AAN HET WERK
Duur: 37 minuten | Nederland 2021 

Het waargebeurde verhaal over de strijd van een Indonesische

arbeidsmigrant tegen mensensmokkel. Endang Nurcahyani werkt in

Amsterdam en is helaas de dupe (geweest) van mensensmokkel naar

Nederland. Het was natuurlijk nooit de bedoeling geweest, de mooie

baan die werd toegezegd viel ineen door leugens en bedrog. Met het

gevolg in zware financiële problemen te komen. In een wirwar van

bedreigingen, beledigingen en druk liepen de schulden op en werd

Endang wanhopiger Ze gaat opzoek naar mede-immigranten, en wat

blijkt, er zijn nog duizenden andere in Nederland onder de radar die

ditzelfde meemaken – zij zijn de UNDOC.

Na afloop werd er een gesprek gehost door Intan, ook Endang

Nurcahyani was erbij en kon na de film haar ervaringen als immigrant

in Amsterdam - (West) vertellen. Een onderwerp waar niet veel

mensen weet van hebben. Endang is goed opgevangen en heeft er

mooie vriendschappen aan over gehouden.

Stills uit de documentaire UnDoc
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DE AMSTEL
Duur: 1 uur en 47 minuten | Indonesië 2020 | 

Regie: Hadrah Daeng Ratu | Producent: 

Unlimited Production & Maxima Pictures

Deze film is gemaakt geregisseerd door een

powerwoman team, Hadrah (regie) en werkt bij

alle films samen met twee coregisseurs Adis en

Ipe. De film heeft meer dan een half miljoen

kijkers in de bioscoop gehaald en op het moment

van programmeren, was de film nog altijd in de

Indonesische bioscopen. Het hoofdprogramma

en tevens de Nederlandse première van de film

Merindu Cahaya de Amstel (Het verlangen naar

het licht op de Amstel), was een volle zaal. De

film is geheel gefilmd in Nederland, net voor de

eerste lockdown (2020).

Het verhaal gaat over het leven van Marien

Veenhoven – een Nederlands meisje – die besluit

te bekeren tot de Islam. Haar vrienden en familie

zijn het hier niet mee eens. De film neemt je mee

in haar worsteling een goede balans te vinden

tussen geloofsovertuiging, vrienden, familie en

liefde.

Na afloop was er een dialoog over Ramadan

ervaringen gehost door Daan Goppel.

Gastsprekers waren de heer Mizar (van de

Afsluitend is er tijdens het Iftar-programma een snack en 

wat drinken geschonken om te kunnen netwerken en na 

te praten.

Indonesische moskee in Amsterdam en

buurtbewoner in Amsterdam West), Christine Hakim

(actrice, filmproducer en sociaal-cultureel activist in

Indonesie) en Floris Bosma (acteur en woont in

Amsterdam-West. De toch wat controversiële film

was bedoeld als opstapje naar een open gesprek over

vrijheid en tolerantie. In het gesprek na de film

herkende de heer Mizar de complexiteit binnen de

film, en vertelde Christine Hakim over tolerantie van de

vele geloven in Indonesië die samen in 1 land naast en

met elkaar leven. Floris Bosma was als acteur

betrokken in de film en sloot de dialoog af door op te

roepen dat iedereen de ander in zijn waarde zou

moeten laten en een beetje lief zijn voor elkaar helpt

ook al.

Filmposter van de film Merindu Cahaya de Amstel

Dialoog met gastsprekers

Iftar-programma met bezoekers, bewoners en genodigden
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WAGE
Duur: 125 minuten | Indonesië 2022 | 

Geregisseerd door: Arjan Onderdenwijngaard.

Wage is een biografische film over Wage Rudolf

Soepratman, de maker van het Indonesische

volkslied, getiteld Indonesia Raya (The Great

Indonesia). Het volkslied Indonesia Raya is tot op

heden een symbool en identiteit van Indonesië.

Het lied is zeer belangrijk tijdens het

onafhankelijkheidsproces, Wage Supratman:

De zaal was gevuld met tientallen Indonesische

studenten en een aantal geïnteresseerde

buurtbewoners en genodigden uit de buurt .

Azuzan (co-regisseur van de film Wage,

acteercoach en verhalenverteller) kon op een

mooie manier de filmdialoog leiden, waarbij hij

bijna sprak vanuit de stem van Wage. Het is

belangrijk dat men zich vrij voelt in het land en stad waar

je woont en thuis voelt.

BUMI MANUSIA

Duur: 3 uur en 1 minuut | Falcon Pictures | Geregisseerd

door: Hanung Bramantyo

Bumi Manusia is een Indonesische film naar het

wereldberoemde boek van Pramoedya Ananta Toer. De

film is in ca. 13 jaren tijd zorgvuldig voorbereid en met

groot succes in 2019 in de Indonesische bioscopen

uitgebracht. In prachtige beelden wordt het

Shakespeariaanse liefdesverhaal verteld van de volbloed

Javaanse edelman Minke en de Nederlands-Indische

Annelies, een relatie die niet paste binnen de in die tijd

geldende normen in het koloniale Nederlands-Indië aan

het begin van de 20e eeuw.

Schrijver Pramoedya Ananta Toer werd jarenlang

door de Indonesische regering gevangen gehouden. Na

de publicatie in 1980 van zijn boek werden in zeer korte

tijd duizenden exemplaren verkocht, totdat het wegens

vermeende communistische uitingen door de nieuwe

regering verboden werd en uit de markt gehaald.

Uiteindelijk is deze censuur en politieke actie rechtgezet.

Er kwamen veel vragen, complimenten en opmerkingen

vanuit het publiek over hoe de acteurs en de

coregisseur zo beland zijn op de set van Bumi Manusia

en hoe ze zich hebben kunnen voorbereiden op een rol

als Nederlandse kolonialist in die tijd en hoe je tot de

kern kan komen (als acteur of regisseur) van het verhaal

van Pramoedya Ananta Toer.

Vanuit verschillende invalshoeken en ervaringen

werden thema’s inclusie en tolerantie besproken en

belicht met zowel de gastsprekers en host op het

podium als het publiek in de zaal.

Ondanks de 3 uur durende film, bleef de volle zaal

zitten voor het inspirerende gesprek na de film.

Het gesprek werd gehost door Tiurlan Tobing:

Quirine geeft aan dat de Ramadan in Indonesië

meer een onderdeel is van het leven, dat merkt ze

in Nederland minder. Ze krijgt dat in elk geval niet

mee, wat misschien een gemiste kans is voor veel

mensen die in Nederland wonen.

De Amsterdamse Tom de Jong, die meerdere

malen in Azië is, aan dat hij zich thuis voelt in

Indonesie en zich zalig voelt daar. Maar ondanks

dat mag er wat hem betreft nog veel verbeterd

worden. Voornamelijk het verschil tussen arm en

rijk en de rangen en standen. Je bent daar niet zo

vrij als dat we in Amsterdam kunnen zijn. Terwijl

Rob Hammink, als wereld journalist, juist hoopvol

naar de dynamiek van Indonesië kijkt en vind dat

er meer ruimte is voor het leven met en naast

elkaar, ongeacht huidskleur, geloofsovertuiging of

andere kenmerken.

Er werd afgesloten met een oproep om meer

aandacht te geven aan films vanuit de

Indonesische kant te maken.
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“IK MOET MET MIJN LIED EN MIJN VIOOL STRIJDEN VOOR DE 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DEZE NATIE”.

“DAAR WAAR IN HET VERLEDEN DE VERSCHILLENDE 
CULTURELE ACHTERGRONDEN MENSEN VAN ELKAAR DEED 

SCHEIDEN, LIGT TEGENWOORDIG DE KRACHT IN HET 
SAMENBRENGEN VAN DE DIVERSE GROEPERINGEN”. 

Gastsprekers tijdens het gesprek na de film Bumi
Manusia: Jeroen Lezer, acteur en woont al meer dan
25 jaar in Jakarta. Tom de Jong, acteur in
Amsterdam. Quirine van Heeren, coregisseur van de
film Bumi Manusia. Rob Hammink, acteur en woont
in Singapore en Nederland (van links naar rechts).
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Cast uit de film Merindu Cahaya de Amstel
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TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
In 2015 organiseerde Matahari Media de eerste

editie van het Indonesian Film Festival (IFF), dit

was meer gericht op Indonesische film, waarbij

het thema rond 1 regisseur (Dina Winata)

gekozen was. In 2016 is de tweede editie

geweest rondom thema’s in de films van Riri

Riza. In 2017 wordt het Indonesische Film

Festival omgevormd tot het ASEAN Filmfestival

(AFF2017) in Nederland, omdat de Association

of Southeast Asian Nations (ASEAN) het 8-jarig

jubileum vierde. De drie festival jaren waren

voornamelijk ontworpen om het bewustzijn van

de Aziatische (en Indonesische) film te

promoten bij Nederlandse belanghebbenden,

waaronder de lokale filmindustrie en

filmliefhebbers.

Het IFF was al een tijdje opzoek naar een

nieuwe en meer eigen passend format met

meer dialoog en interactie met het publiek op

een maatschappelijk vlak. Hierna kwam Corona

en hebben de plannen voor een nieuw format

van het IFF stilgelegen.

Pas in 2021 zijn de plannen om een nieuwe

versie van het IFF te organiseren weer

opgepakt.

Zo zijn de IFF filmdagen Amsterdam-Ramadan  

ontstaan. Op een avontuurlijke en laagdrempelige 

wijze voor de eerste keer een eigen stijl neergezet 

waar niet de film centraal stond maar het 

gesprek. Een divers(er) en lokaal(er) publiek die in 

aanraking komt met film en dialoog.

IMPACT

In twee dagen tijd vertoonden we 8 films en

waren er 200 unanieme bezoekers. We hadden

ruimte om een aantal films (op aanvraag) extra

keren te vertonen in de ochtend en de avonden.

Hiervan werd gebruik gemaakt. De IFF Filmdagen

waren voor deze eerste trial-editie een succes en

we zijn blij met de positieve reacties. In 2023

hopen we het IFF een vervolg te kunnen geven

met nog meer diversiteit aan culturen. IFF gaat

graag aan de tekentafel (en is inmiddels in

gesprek) met organisaties en

samenwerkingspartners in de stad. Door het

schrijven van een projectplan heeft IFF de ambitie

een structureel platform te vormen op het

snijvlak van film, cultuur en dialoog. Nadat het

projectplan rond is zal in de tweede helft van

2022 worden uitgezocht in hoeverre het plan

binnen de huidige mogelijkheden (structureler)

gestalte kan krijgen.

• Social media aanpak waarbij een nieuwe Facebook 

pagina van Matahari Media en Mitos is geopend;

• Social media aanpak waarbij op de Instagram van 

Matahari Media, Mitos en Ambassadeurs zoals 

Tiurlan Tobing de films per dag werden 

gepromoot;

• Persoonlijke aanschrijvingen Gemeente, 

buurtparticipatiemedewerkers vanuit de 

Gemeente;

• Eerdere bezoekers van vorige edities die hadden 

aangegeven op de hoogte gehouden te willen 

blijven aanschrijven;

• Posters bij buurthuizen en restaurantjes in 

Amsterdam-West ophangen;

• Gesprekken met mensen in Amsterdam-West

DIVERSITEIT
Momenteel wordt geïnventariseerd met welke

organisatie we samen kunnen werken om met

name bewoners in de wijk te laten kennis

maken met IFF. Niet alleen bewoners met een

Indonesische culturele achtergrond, maar

breder dan dat. Iedereen geïnteresseerd in het

onderwerp zou kunnen participeren en op een

laagdrempelige manier moeten kunnen

langskomen. Gedacht wordt aan het

organiseren van een volgende editie in een

buurthuis waar Dynamo of een andere

maatschappelijke organisatie actief is. Hierdoor

zal het even nog laagdrempeliger worden

ontvangen.

COMMUNICATIE
Met betrekking tot de communicatie- middelen

en -kanalen is er voor de 2022 editie alles op

alles gezet. Het was een zeer intense korte

periode (2 weken) dat kenbaar gemaakt kon

worden dat de IFF Filmdagen Amsterdam-

Ramadan zou gaan plaatsvinden. De volgende

stappen zijn gezet:

• Online bestelproces geactiveerd via

ticket2link;

Terugblik en vooruitblikActiviteitenverslag
2022

19 20



Stills uit de muziekfilm Opera Jalanan

ORGANISATIE
De organisatie van Stichting Matahari Media
bestaat uit drie lagen: stichtingsbestuur,
bezoldigd personeel en vrijwilligers.

BESTUURSSAMENSTELLING
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft

geen winstoogmerk. De stichting onderschrijft

de Governance Code Cultuur. Stichting

Matahari Media wordt bestuurd volgens het

bestuursmodel. Formeel gezien is het bestuur

eindverantwoordelijk, het bestaat uit drie

leden. De bestuursleden ontvangen slechts

vergoedingen van kosten die zij voor de

stichting hebben gemaakt. In januari is de

voorzitter herbenoemd voor de tweede

zittingstermijn.

Het bestuur bestond per 1 mei 2022 uit:

• A. Kuyper: De voorzitter

• A. Udijana: Secretaris

• A. Hoffius: Penningmeester

PERSONEELSORGANISATIE
De personeelsorganisatie van de stichting

bestaat begin 2022 uit: een directeur, een

creatief leider, een programmeur, een twee

medewerkers communicatie en productie, een

medewerker techniek en onderhoud, een

medewerker administratie en een medewerker

locaties en facilitaire zaken. De uren van alle

medewerkers zijn flexibel inzetbaar en

vervangbaar/ rouleerbaar.

VRIJWILLIGERS
Naast de betaalde medewerkers

werkt de Stichting Matahari

Media met een team van

enthousiaste en betrokken

vrijwilligers.

Door corona en het gebrek aan activiteit zijn we een aantal vrijwilligers

kwijtgeraakt, maar we hebben goede hoop om deze aantallen in 2022 op

peil te krijgen. Wij zullen deze kans aangrijpen om de vrijwilligers populatie

te diversifiëren. De huidige pool van vrijwilligers heeft enorm geholpen om

het event IFF Filmdagen Ramadan-Amsterdam neer te zetten. De

vrijwilligers hebben het goed doorstaan en de waardering vanuit de

organisatie hiervoor is groot.
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Organisatie & financieen



ORGANISATOREN
• Stichting Matahari Media: coördinatie & programma, Funding,

samenwerkingen en vrijwilligers

• Mitos Events: Grafisch design en creatief partner & organisatie

• Gemeente Amsterdam-West SBA-036443

SAMENWERKINGSPARTNERS
• Restroom productions: documentatie

• Tobing agency: host, sprekers en artiesten

• Indonesian Embassy The Hague: promo

• HE News & KBC news: Media Indonesie

• OPSH: Film Wage

• Unlimited & maxstream: Film MCDA

• Falcon: Film Bumi Manusia

• Warung Barokah: Catering

• PPI Indonesische studentenvereniging

Partners
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Foto genomen tijdens de IFF Filmdagen

Deel 3



IN DE MEDIA

27 28

Activiteitenverslag
2022

Media 

Matahari Media
Kabar Belanda

Instagram Christine 
Hakim



VERTOONDE TITELS & FILMPOSTERS EN PROMO MATERIALEN
Becak Belanda

Nadat Multatuli vertrok

-
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Titels en posters

Merindu Cahaya de Amstel

Nadat Multatuli vertrok Opera Jalanan UnDoc Wage Bumi Manusia
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