
In het kort
Shadow Game is een coming of age-verhaal, een avon-
tuurlijke reis door Europa met pubers als onze gidsen.  
In deze mozaïekvertelling worden de ervaringen van 
jonge vluchtelingen samengesmeed tot een universeel 
verhaal. Zullen ze alle obstakels overwinnen en een nieuw 
thuis vinden?

Drie jaar lang volgden regisseurs Eefje Blankevoort en 
Els van Driel (De Deal) verschillende jongeren op hun 
tocht door Europa: van Griekenland tot Servië en van 
Bosnië en Herzegovina tot Italië en Nederland. De tieners 
doorkruisen besneeuwde landschappen en mijnenvelden, 
en komen onderweg agressieve grenspolitie tegen.  
Het bereiken van de eindbestemming is moeilijker dan 
ooit. Een deel van het materiaal is door de jongens zelf 
op hun telefoon gefilmd.

Transmedia project
Shadow Game is een transmediaproject over jonge 
alleenreizende vluchtelingen van Eefje Blankevoort en 
Els van Driel, gemaakt in nauwe samenwerking met 
journalist en vertaler Zuhoor al Qaisi. Het project bestaat 
uit een lange documentaire (90 min), een serie korte 
follow-up docu’s (30 min), een impact campagne, adven-
ture game en een multimedia serie / tentoonstelling in 
samenwerking met Cigdem Yuksel.

Extra campagne materiaal
Naast de trailer hebben we een pakketje met extra  
materialen samengesteld.
• In korte video’s (30 sec) introduceren we de  

hoofdpersonen.
• Voor Instagram hebben we fotoverhaaltjes met  

teksten gemaakt. Hierin geven de hoofdpersonen  
‘tips voor op reis’.

• Customized header, plaatje met aankondiging
• Daarnaast hebben we beelden met aanbevelingen 

over de film. Deze werken ook goed op Twitter.

Maak je een post?  
Vergeet ons niet te taggen: @shadowgamefilm.

Impact campagne materiaal
Drie jaar lang hebben wij voor de film tien jongeren 
gevolgd op hun barre tocht door Europa. ‘Wat kan jij voor 
ons doen?’, vroegen ze ons vaak. We stellen de vraag nu 
ook aan de kijkers van Shadow Game. Er zijn drie makke-
lijke dingen die mensen kunnen doen om de situatie voor 
alleenreizende minderjarige vluchtelingen te verbeteren. 
Geef je stem, geef je tijd of geef je geld. Elke keer als de 
film ergens te zien is geweest stellen we deze vraag op 
onze sociale media kanalen en geven we tips. Deze vind 
je ook in de promotiematerialen. We stellen het enorm  
op prijs als jullie dit ook op jullie kanalen verspreiden.

www.shadowgame.eu

In de media
Lezen: 
”We willen laten zien hoe het is om als kind alleen te vluchten” (interview), NRC

”Shadow Game: helletocht door Europa is voor tienervluchtelingen geen
spelletje” (interview), Trouw

”Films die je niet moet missen op Movies that Matter” (tip), NRC

“Het levensgevaarlijke spel van vluchtelingen” (artikel), Esquire

Luisteren: 
Interview Eefje Blankevoort en Els van Driel, Kunststof Radio

Kijken: 
Interview Eefje Blankevoort en Els van Driel, 5 Uur Show

Quotes

Een moderne  
Europese Odyssee 
–Jury Movies that Matter  

Een beklemmende,  
filmisch grensverleggende film
–Internationale jury Grand Prize of Geneva  

Je raakt ondergedompeld in de game 
die onze leeftijdgenoten spelen
–FIFDH (Genève) Youth Jury Award

 

PRESS KIT
SHADOW GAME
Iedere dag proberen tieners, wier thuisland door oorlog is verwoest,  
Europese grenzen over te steken. Op zoek naar bescherming en een beter 
leven voert hun reis door een schaduwwereld die wij nooit zien. Ze trotseren 
mijnenvelden, wilde dieren, snelstromende rivieren, smokkelaars en geweld-
dadige grenswachten. ‘The game’ noemen de jongeren het levensgevaarlijke 
oversteken van zo’n grens. Shadow Game is een reis door de schaduwwereld 
van Europa, met tienervluchtelingen als onze gidsen. 

Heb je de film gezien en wil je iets doen om kindvluchtelingen te helpen?
Scan met de camera van je telefoon de QR code. 

 

Wat kun jij doen?
Er zijn drie makkelijke dingen die jij kunt doen om de situatie voor  
alleenreizende minderjarige vluchtelingen te verbeteren. Kom in actie! 

GEEF 
JE STEM

Teken het manifest dat we samen met de jongens opstelden!

GEEF 
JE GELD 

Doneer aan vrijwilligersorganisaties!

GEEF 
JE TIJD

Word zelf vrijwilliger! 

BESCHERM KINDEREN OP DE VLUCHT 
www.shadowgame.eu

Je raakt ondergedompeld in de game 
die onze leeftijdgenoten spelen

–FIFDH (Genève) Youth Jury Award

Een moderne  
Europese Odyssee 
–Jury Movies that Matter  

Een beklemmende,  
filmisch grensverleggende film
–Internationale jury Grand Prize of Geneva  
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Extra campagne materialen

DOWNLOAD

Socials

Trailer

Manifest

https://www.facebook.com/shadowgamefilm
https://twitter.com/shadowgamefilm
https://www.instagram.com/shadowgamefilm/
https://drive.google.com/drive/folders/1rj9ZGHsgZcSzrNdDS9CLphAdLN92LZcs
https://vimeo.com/519424290
https://drive.google.com/drive/folders/1rj9ZGHsgZcSzrNdDS9CLphAdLN92LZcs
https://www.change.org/p/bescherm-kinderen-op-de-vlucht
https://drive.google.com/drive/folders/1Dd9xqsh2TN4Cz53GD0igNDn--IHqI7UN
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/12/we-willen-laten-zien-hoe-het-is-om-als-kind-alleen-te-vluchten-a4039429
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/13/7-films-die-je-niet-moet-missen-op-movies-that-matter-a4039570
https://www.esquire.com/nl/preview/eyJpZCI6IjRiMDQzNTkzLWNjNmQtNDIxMi1hZDZhLWFhYWU4NWU4M2U5YSIsInR5cGUiOiJjb250ZW50IiwidmVyc2lvbiI6MCwidmVyc2lvbmVkIjpmYWxzZSwidmVyc2lvbl9jcmVhdGVkX2F0IjoiIn0=/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/kunststof/f5f17dd2-2845-4cef-9142-9af87566c89a/2021-04-15-kunststof-eefje-blankevoort-en-els-van-driel-journalist-en-documentairemaker
https://www.5uurshow.nl/videos/2030/fragmenten/jonge-vluchtelingen-noemen-het-oversteke
https://www.trouw.nl/cultuur-media/shadow-game-helletocht-door-europa-is-voor-tienervluchtelingen-geen-spelletje~b8a07221/

