
Curriculum Vitae 
Naam: Harro Henkemans (1973)
Beroep: Regisseur
Telefoon: 06 17146614    
Email: harro@henkemansfilm.nl
Website: www.henkemansfilm.nl

Opleiding

KIDS&DOCS    Scenario workshop van het Mediafonds i.s.m. het 
2009 (6 maanden)   IDFA. Ontwikkeling van het scenario voor een 
     jeugddocumentaire. Producent: Pieter van Huystee 

AVRO’s Achtbaan    Acht teams van talentvolle televisiemakers krijgen de     
2000 (4 maanden)   gelegenheid om een nieuw tv-programma te bedenken en te 
     realiseren. Ik regisseerde de documentaire De Vleeseter. 

University of Portsmouth   European Media Master of Arts in Video & Television,
1998 - 1999    MA diploma 

Etnografische cinema   Een jaar lang colleges gevolgd aan de Universiteit van 
1998     Amsterdam van Rob Boonzajer Fleas, die in 1993 met Johan 
     van der Keuken de film ‘Bewogen Koper‘ maakte. 

Hogeschool v.d. Kunsten Utrecht   Faculteit Kunst Media & Technologie, Audio Visuele Media 
1995 - 1999    HBO diploma.

Studenten TV Amsterdam  Wekelijks televisie programma op SALTO, gemaakt voor en 
1994-1995    door studenten van de UVA. 

Universiteit van Amsterdam  Psychologie, propedeuse jaar
1993 - 1995    

Stedelijke Lyceum Zutphen  VWO diploma
1987 - 1993

Prijzen en vermeldingen: 

De Vleeseter    ‘De Belofte 2000’ AVRO’s Achtbaan, een prijs van 25.000 
     Gulden  voor het beste nieuwe tv programma. Met in de jury 
     Burny Bos, Ineke Houtman en Frank de Jonge.
     Juryrapport ‘De Vleester’
Echo van het Hart   Aanmoedigingsprijs documentaire Film Front Festival 
     Gorcum 2001. 
Spelen voor de Engelen  Tweede prijs aankomend talent - creatieve documentaire 
     1997. Juryrapport ‘Spelen voor de Engelen’
Een verre zoon   Tweede prijs documentaire CREA Filmfestival Amsterdam 
     1995.

Recensies en interviews

NRC     Recensie Henk van Gelder - De Vleester               
TROUW    Recensie - De Vleester
KRO STUDIO    Recensie - Echo van het Hart
VPRO GIDS     Recensie - Echo van het Hart
FILMKRANT    Artikel - Dromen van het IDFA 
FILMKRANT    Recensie - DocMa02 premiere 
DIFA      Artikel - DocMa 02 - Frank van Reemst 
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Regie Documentaire

Ontmoeten in het Noorderpark  Documentaire waarin ik gedurende drie jaar tien community 
2010     art projecten volg in het Noorderpark in Amsterdam. De 
     projecten moeten het park dat gerenoveerd wordt weer tot 
     leven te brengen. I.s.m. Solid Amsterdam/Cultuur en 
     Ondernemen/Het Noorderpark A’dam. 
     (22 min/regie/scenario/montage)

Creation of a Goddess  Video installatie, bij het drie meter hoge beeld 
2008     ‘Goddess’ (Venus) van beeldend kunstenaar Marc Quinn, 
     met Kate Moss als model. We zien het wordingsproces in de 
     oude Engelse bronsgieterij. (5 min/regie/scenario/montage)
      Productie: Stetz/Camera: Jelle Ode/Geluid: Bouwe Mulder)

Zieke Zielen    Documentaire waarin ik de winnaars van de Ton Lutz prijs, 
2007               regisseurs Joachim Robbrechts en Sarah Moeremans, volg 
     tijdens het maken van hun nieuwe theaterproductie ‘Zieke 
     Zielen’. Samen met een groep acteurs, muzikanten en 
     kunstenaars nemen zij hun intrek in een echt ziekenhuis om 
     daar een muziektheatervoorstelling te maken over ziekte. 
     (17 min/regie/scenario/montage)

Reis Van Herinneringen  Portretten van drie kunstenaars die proberen een 
2006     bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de 
     bewoners van een verzorgingstehuis. In de film zien we de 
     ‘reis van herinneringen’ die de oudere, vaak dementerende 
     mensen maken, als gevolg van de creatieve prikkels 
     (gedichten, theater, beelden) en de aandacht die de 
     kunstenaars ze geven. (12 min/regie/scenario/montage)

Voetbalkooi    We volgen een groepje Marokkaanse en Antilliaanse 
2005     jongeren uit Amsterdam Noord. De jongens houden zich het 
     liefst bezig met voetballen, maar veel pleintjes zijn in zeer 
     slechte  conditie. Het liefst willen ze een voetbalkooi. 
     (14 min/regie/scenario/montage)

Aardappel Anders    Documentaire over de Nederlandse zetmeel multinational 
2003     AVEBE uit Groningen. Als gevolg van globalisering dreigen 
     350 medewerkers te worden ontslagen. We volgen een 
     aantal werknemers en andere hoofdrolspelers in deze 
     gespannen situatie.    
     (28 min/regie/montage/Lokaal Mondiaal TV)

Famille Billard    Filmexperiment in het kader van het DocMa02 manifest.    
2002     Cinéma Vérité portret van de dagelijkse bezoekers van een 
     oude biljartclub midden in Lyon. Twee weken filmen zonder 
     research, interview of scenario. We volgen de mensen die 
     binnenkomen in de oude biljartclub en een ontmoetingsplek 
     voor de Lyonesen. In samenwerking met Chiel Aldershoff. 
     (30 min/DocMa Film)

Echo van het Hart    Naar aanleiding van de hartoperatie van mijn vader ga ik 
2000     met hem in gesprek over de angst voor de dood, over     
      afscheidnemen en over liefde. Daarnaast ga ik op zoek naar 
     verhalen en mythen over het hart.
     (25 min/regie/Scenario/IKON/KRO/Producent:Paul de 
     Bont Camera: Adri Schrover/Editor: Boris Gerrits)
 
De Vleeseter    In deze documentaire volg ik Jochanan tijdens 
2000     zijn zoektocht naar het dier achter het vlees op zijn bord. 
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! ! ! ! ! Hij neemt zich voor een koe te kopen en die zelf naar de 
     slacht te brengen en te doden. Maar als hij na een paar 
     dagen koe Corry beter heeft leren kennen wordt dat een 
     steeds zwaardere opgave... (25 min/regie/scenario/AVRO)

Oog in Oog      Reisdocumentaire over de ervaringen van Harro Henkemans, 
2000     filmmaker en zijn vriend Misja Lacet, antropoloog, tijdens 
     hun bezoek aan Senegal. Wat begint als een zoektocht naar 
     de Senegalese cultuur, naar de mooie beelden die we in ons 
     hoofd hadden, veranderd al snel in een heuse cultuurshock. 
     (20 min/regie/camera/montage)

Toekomst Muziek   Mijn eindexamenfilm is een muzikale documentaire over het 
1999     naderende einde van mijn studentenleven. Op het dak van 
     mijn studentenhuis in Amsterdam praat ik er met mijn 
     schijnbaar onbezorgde huisgenoten over, ik schrijf er een 
     lied over aan de piano in mijn ouderlijk huis en ik praat er 
     met mijn vader over: De toekomst.
     (25 min/regie/scenario/montage/HKU o.b.v. Karin Junger)

Huilen      Een zoektocht naar mijn tranen. In deze documentaire  
1999     vraag ik mezelf af waarom ik sinds mijn twaalfde niet meer 
     gehuild heb. Ik ga in gesprek met mijn moeder, in therapie 
     bij een psychotherapeut, ik doe lachmeditatie en ik praat 
     over huilen met vrienden in de kroeg. 
     (15 min/regie/scenario/EMMA o.b.v. Leo de Boer)

Spelen voor de Engelen   Associatieve film over het beeld dat de dakloze 
1998     straatmuzikant Elias van Amsterdam heeft. En een film over 
     de moeizame relatie tussen filmmaker en de hoofdpersoon, 
     Elias, die niet als ‘illegaal’ gezien wil worden.
     (20 min/regie/scenario/montage)

Een Verre Zoon     Portret over mijn acht jaar oudere, zwaar verstandelijk 
1995     gehandicapte broer, Jorden. Mijn ouders halen hem ieder 
     afzonderlijk één keer in de twee weken op van de 
     inrichting waar hij woont om een dag samen door te 
     brengen. (25 min/regie/scenario/montage/CREA,                                  
                    co-regisseur Chiel Aldershoff) 

Films in opdracht:

Moodbuster    Serie van 7 korte films voor de E-health applicatie 
2011     ‘Moodbuster’ voor de mobile telefoon en internet. 
     Ontwikkeld door de Vrije Universiteit van Amsterdam voor 
     mensen met depressieve klachten. Met prof. klinische 
     psychologie P. Cuijpers.
     (7x3 min/Regie/montage/productie) I.o.v. VU

Sociale media in de psychiatrie      Drie korte clips over sociale media, privacy en 
2011                       stigmatisering in de psychiatrie. Vertoont tijdens een debat 
              op het Voorjaarscongres, het grootste Nederlandse congres 
              voor psychiaters en voor de GGZ in de Rai in Amsterdam. 
              (3x3min/regie/montage) 
              I.o.v. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Een schokkende gebeurtenis  Twee films in het kader van nazorg voor medewerkers 
2011     van Rijkswaterstaat. Hoe ga je om met agressie, geweld 
     en schokkende gebeurtenissen zoals ongevallen met 
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     dodelijke slachtoffers als inspecteur op de weg of op het 
     water? Vijf inspecteurs vertellen hun verhaal. 
     (2x12 min./regie/montage) Camera: Bert Oosterveld. 
     I.o.v. Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 
Het Stroomt zoals het Stroomt Een informatieve film met animaties over hoe de
2010     waterverdeling in Nederland georganiseerd is. We zien 
     vier belangrijke knooppunten voor de waterverdeling en hun 
     onderlinge samenhang. (13 min/regie/montage/productie) 
     I.o.v. Rijkswatertsaat, De Waterdienst 

Academie van de Stad  Serie reportages over studenten die stage lopen bij sociale 
2009     projecten in Amsterdam: ze helpen bij een buurtcentrum 
     met allochtone  vrouwen, geven huiswerk-begeleiding, 
     werken met dakloze jongeren.(10min/regie/montage)  
     I.o.v. Academie van de Stad/Meerdancommunicatie

Vrijwilligers    In deze documentaire volgen we een aantal vrijwilligers 
2007     in de thuiszorg en in de verzorgingshuizen in Nederland. 
     Reporter Jochanan Westra gaat op onderzoek uit en krijgt 
     een rondleiding in de wereld van vrijwilligers in de zorg.
     (25 min/productie/regie/scenario/montage)

Sport vs Art    We zien het wordingsproces van een dansvoorstelling waarin 
2007     drie danseressen de confrontatie aangaan met 
     Wereldkampioen thaiboxen Soumia.
     (10 min/productie/regie/scenario/montage)
     I.o.v. Kunstenaars&CO/Universiteit van Leuven

Waterspiegel     Een aantal markante, visionaire persoonlijkheden vertellen 
2006     en verbeelden hoe volgens hen Nederland Deltaland er in 
     2050 uit zou kunnen zien. 
     (15 min/productie/regie/scenario/montage) 
     I.o.v. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Dankzij Mijn Vest            Korte film over het nieuwe veiligheidsvest voor de politie. In 
2006     een mengvorm van drama en documentaire. Presentatie: 
            Frits Sissing van Opsporing Verzocht. 
            (10 min/regie/scenario/montage)
            I.o.v. KLPD/Colombo 

Van Talent Naar Beroep             In de film ‘Van Talent Naar Beroep’ zien we drie jonge 
2005         kunstenaars met een dubbele culturele achtergrond die 
         proberen hun droom werkelijkheid te laten worden; om van 
         hun talent hun beroep te maken.     
             (10 min/productie/regie/scenario/montage) 
         I.o.v. NetwerkCS en Kunstenaars&Co 

Trailers en clips

Videoblog FNV Bouw   Serie van korte reportages voor de videoblog op internet 
2011     van de voorzitter van FNV Bouw, John Kerstens.
     (2x3min/montage) I.o.v. FNV Bouw

FRANKenSTEIN    Trailer voor de nieuwe jeugd muziektheater productie van 
2010     regisseur Marcel Sijm over het verhaal van Frankenstein. 
     Stadsschouwburg Amsterdam. (3 min/regie/montage) 
     I.o.v. STIP theaterproducties 

DSM – Launchroom   Impressie van een door kunstenaars ontwikkelde 
2009     ruimte voor innovatieve projecten bij het DSM hoofdkantoor. 
     (3 min/regie/montage/productie) 
     I.o.v. DSM/Kunstenaars&CO
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Quartet New Generation  Gestileerde impressie/presentatie van het bijzondere oeuvre 
2004     en de performances van het blokfluit kwartet QNG. 
     (5 min/productie/Regie/scenario/montage)

Toekomstbeeld   Een korte  beeldende impressie van een professioneel 
2005     danser, Erik van Duijvenbode, die de kinderen van een 
     basisschool op een bijzondere manier kennis laat maken 
     met het beroemde Indiase beeld Shiva Nataraja, uit het 
     Rijksmuseum, door ze te leren een verhaal te vertellen met 
     dans. (5 min./productie/regie/scenario/montage)
     I.o.v. Rijksmuseum/CODA/Kunstenaars&CO.

In ontwikkeling

El Gran Viaje    Documentaire over een van de laatste 
2011     herdersfamilies uit de Spaanse Trashumancia traditie. We 
     volgen Fortunato, de oudste herder en ‘padre de familia‘ 
     tijdens zijn laatste reis met duizenden schapen en geiten 
     van de lager gelegen weilanden terug naar de bergen waar 
     hij oorspronkelijk vandaan komt.

In Behandeling   Informatieve tv-serie. Nieuwe en klassieke behandelingen in 
2012     de psychiatrie vormen het decor voor de ontmoetingen 
     tussen twee werelden: Die van de bevlogen 
     psychiater-en onderzoeker en zijn team die er alles aan 
     doen om het lijden van hun patiënten te verlichten en die 
     van de psychiatrisch patiënt die probeert zijn leven dragelijk 
     te maken. Een samenwerkingsverband tussen Robert 
     Schoevers, hoogleraar en afdelingshoofd psychiatrie in het 
     UMC Groningen en het Fonds Psychische Gezondheid.
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