netwerken
tekst Peter Zwetsloot beeld Giuseppe Toppers | Danto

Rotaform viert verjaardag
Rotaform bestaat 145 jaar en dat werd
gevierd tijdens IDFA. Rotaform is enthousiast
sponsor van het International Documentary
Film Festival Amsterdam en mocht tijdens de
viering van het bijzondere jubileum bijna 200
gasten welkom heten voor een exclusieve
filmvoorstelling in het Tuschinksi Theater.
Daar werd de documentaire Love means
Zero van Jason Kohn vertoond. De film gaat
over Nick Bollettieri, oprichter van de meest
succesvolle tennisschool ter wereld. De
tennisacademie heeft onder andere André
Agassi, Jim Courier, de zussen Williams en
Monica Seles opgeleid tot winnaars van Grand
Slam-toernooien. De documentaire gaat over
winnen, verliezen en de prijs van het succes.
Na afloop van de film was regisseur Jason
Kohn in de filmzaal aanwezig om vragen over
de documentaire en de eigenzinnige hoofdrolspeler te beantwoorden.

De gastheren Dirk (links) en Allard
van Oostveen, beiden directeur/
eigenaar van Rotaform, met in hun
midden Jason Kohn, de regisseur van
de documentaire Love means Zero.

(vlnr) Merel
Hoogewerf van VIVAT,
Marja Faber, Marten
Bannink en Madelein
Leegwater van Sandd
en Kim Hoogwoud
van VIVAT. Dit beeld
vertekent. De 80-20
regel ging wel op,
maar de werkelijke
verhouding was 80%
mannelijke en 20%
vrouwelijke gasten.

De zorgverzekeraars Peter Brink, Edwin van der Veer van
VGZ, Kees van Hees, Ronald van Hees van CZ en Erik de Zee
van VGZ hebben wel zin in een avondje film. Ze hebben
afgesproken het niet over de zorgpremie voor 2018 te hebben.
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Evert Ophem (IBM Nederland) en Nour
Chhilif (Senz Consulting) kunnen niet
wachten tot de film begint. Zij zijn wel
benieuwd naar het verhaal van Nick
Bollettieri over winnen, verliezen en de prijs
van het succes.

Zaal 2 van het Tuschinksi Theater was
helemaal ‘uitverkocht’. Gelukkig konden de
bijna 200 gasten allemaal zitten.

