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28e FILMFONDS VOLTEKEND! 
MEES KEES FILM EN 24-DELIGE TV-SERIE 
 
Eurogroei Films heeft in samenwerking met 
PVPictures van Paul Voorthuysen alle 
participaties van het filmfonds MEES KEES 4 
geplaatst. Dit 28e filmfonds financiert de vierde 
film uit de succesvolle Mees Kees reeks als ook 
een 24-delige tv-serie.  
 
Daarmee haalde het emissiekantoor in krap drie 
maanden tijd in totaal EUR 1.180.000 op bij 
particuliere beleggers. Beleggers konden vanaf 
EUR 10.000 investeren in het filmfonds. In totaal 
werden er 236 participaties van EUR 5.000 
geplaatst.  

 
Het rendement bedraagt naar verwachting 22,7% per jaar bij een volledige benutting van de aftrekpost 
tegen 52%. Het filmfonds financiert de nieuwe Mees Kees film als ook een 24-delige tv-serie. De 
opnames van de film starten dit voorjaar. De film zal voor de kerstvakantie in de Nederlands bioscoop 
verschijnen. De tv-serie wordt naar verwachting in 2016 geproduceerd en in Nederland uitgezonden 
vanaf het najaar van 2017. 

 

29e FILMFONDS. NIEUWE EMISSIE 
HET VERLANGEN MET CHANTAL JANZEN IN DE HOOFDROL 
 
EuroGroei Films is afgelopen week gestart met de plaatsing van een haar 29e filmfonds HET 
VERLANGEN, met CHANTAL JANZEN in de hoofdrol. Het team van PUBLIEKE WERKEN (met scenarist 
Frank Ketelaar, regisseur Joram Lürsen en producent Topkapi Films) is nu dus terug met HET 
VERLANGEN. De film is een intelligente maar lichtvoetige komedie in een hedendaagse setting.  
 
De emissie bedraagt EUR 525.000. Beleggers kunnen vanaf EUR 10.000 investeren in het filmfonds. Het 
rendement bedraagt naar verwachting 24,0% per jaar bij een volledige benutting van de aftrekpost 
tegen 52%. De opnames van de film starten dit voorjaar. De film zal naar verwachting in februari 2017 
in de Nederlandse bioscoop verschijnen. 
 
INTERVIEW CHANTAL JANZEN  
EN JORAM LÜRSEN 
Onlangs ontving Chantal nog de televisieprijs voor 
BESTE PRESENTATOR. We zijn dan ook verheugd dat 
Chantal en Joram in een interview hun 
enthousiasme over deze film met ons willen delen. 
 
Het interview is terug te vinden op de website van 
EuroGroei Films. Klik op de afbeelding en u wordt 
automatisch doorgeleid. 
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