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Meidagen
(Days of May)

Een Nederlandse soldaat beleeft de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog aan de
Zeeuws-Vlaamse kust. Terwijl de Duitse inval in rest van het land snel voortschrijdt en
zijn bataljon alleen maar kan wachten op de vijand, wordt zijn geloof op de proef gesteld…

Het Verhaal
Het is 10 mei 1940, de soldaten van het 2 bataljon, 40 regiment infanterie hebben hun stellingen aan de
Zeeuwse kust bemand. De Wehrmacht is Nederland binnengedrongen
en de Luftwaffe bombardeert strategische doelen. Ordonnans Jan Simons brengt, fietsend over de
duinpaden, slechts de bevelen van de officieren rond terwijl de oorlog elders in het land wordt gevoerd.
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Als de dagen voorbij gaan praten de soldaten over dingen die ze voor de oorlog nooit zouden bespreken.
Over het bestaan, vrije wil en over God. Jan spreekt vrijuit over zijn geloof. Als overtuigd christen gelooft
hij dat God overal een plan voor heeft.
De opkomst van de Wehrmacht lijkt niet te stoppen. De meeste officieren vertrekken, het gerucht gaat
dat de Duitsers ook snel bij de kust zullen arriveren. Als Middelburg wordt gebombardeerd en het vuur
daarvan in de verte te zien is, vreest Jan voor het eerst om zijn leven. Hij besluit om zijn post te verlaten
en onder te duiken. Maar kan hij daarmee leven?

De Makers
Juri Ferri is een Italiaanse filmmaker gevestigd in Londen. Hij werd geboren in de buurt van
Bergamo, Italië. Hij woonde vier jaar in Middelburg, Nederland, waar hij zijn bachelor
behaalde op University College Roosevelt. Hij heeft een diepe band met Nederland ook
vanwege zijn familie wortels, en hij spreekt vloeiend nederlands. Sinds 2016 woont hij in
Londen en studeerd hij aan de London Film School. Daar regisserde hij, onder anderen, UB13, een zwart-wit drama dat plaats vind op een Duitse eerste wereldoorlog onderzeeër.
MEIDAGEN is gebaseert op de oorlogs ervaringen van zijn overgrootvader en het wordt
zijn LFS-afstudeerproject.

Blanc Film is het productiehuis opgericht door Thomas
Mataheru en Jolijn van Rinsum. Thomas en Jolijn zijn Blanc
Film tijdens de Filmacademie al gestart. Beide hebben ze altijd al
de droom gehad een eigen bedrijf te beginnen maar hadden
daarvoor de juiste partner nog niet gevonden. Tijdens het maken
van hun gezamenlijke afstudeer film SISTERS (2018, Daphne
Lucker) ontstond er de klik. Ze vullen elkaar enorm goed aan en
hebben dezelfde ambities. Blanc Film is een productiehuis dat
films wil produceren die persoonlijke verhalen vertellen die impact
maken in een uitgesproken vorm. Brutale eigenheid met
uitdagende extremen.
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