
 

Ik schrijf scenario’s, filmplannen en synopsissen voor fictiefilms. Dat doe 

ik het liefst in nauwe samenwerking met regisseurs en producenten. Ik 

hou van verhalen die de uitzonderlijke en verborgen kanten van 

menselijke levens blootleggen, liefst op een visueel en narratief 

prikkelende manier.  

Mijn achtergrond 

Verhalen vertellen zit in mijn bloed. Al op mijn tiende begon ik aan een roman (een misdaadverhaal) 

en op elfjarige leeftijd tekende ik mijn eerste stripverhaal. Na een opleiding aan de Koninklijke 

Academie van Beeldende Kunsten werkte ik enkele jaren als kunstschilder, maar al gauw werd me 

duidelijk dat ik daarin mijn verhalende kwaliteiten niet kwijt kon. Ik besloot radicaal met schilderen te 

stoppen en films te gaan maken. 

In 2007 schreef, produceerde en regisseerde ik mijn eerste film, een korte komische horrorfilm, en 

volgde deze op met een aantal korte films waarin ik experimenteerde met vorm en verhaal. Ik 

combineerde dit al gauw met het schrijven van bedrijfsfilms. Ook begon ik jonge filmmakers te helpen, 

onder meer door scenario-advies te geven. Ik heb enkele jaren les gegeven aan SAE Institute als 

filmdocent (scenario, filmgeschiedenis en filmanalyse). 

Mijn interesses en aanpak 

Ik hou van verhalen waarin kanten van de mens worden belicht die normaal onzichtbaar blijven: 

verborgen passies, geheimen uit het verleden, fascinerende subculturen en onbetamelijk gedrag dat 

mensen liever geheim houden voor elkaar. 

Mijn verhalen benader ik altijd vanuit de personages en de arena van het verhaal. Ik doe veel 

research, om uit een rijke bron van verhaalelementen te kunnen putten. En ik schrijf graag uitgebreide 

backstories voor de personages, om interessante karakteriseringen en subtekst te kunnen 

ontwikkelen. Op basis daarvan construeer ik mijn verhalen. Soms zijn die eenvoudig en soms 

complex, maar altijd precies gestructureerd, met als doel de kijker een uitzonderlijke ervaring te 

bieden, zowel visueel als narratief. Ik heb een voorliefde voor de genres drama en thriller, maar vrijwel 

altijd bevatten mijn verhalen ook komische of absurde elementen. 

Filmografie fictie 

in development Scenario Atalanta 

Feature-length thriller. Regie: Tim Klok. 

in development Scenario Fenix 

Romantische komedie (50 minuten). Regie: Tim Klok. 

in development Scenario De Blauwe Maagd 

Korte absurde tragikomedie. Regie: Tim Klok. Geproduceerd door Aydin 

Dehzad en Bas Broertjes. 



in development Scenario Spleen 

Feature-length drama.  

in development Ontwikkeling en productie Rotterdam, I Love You 

Feature-length bioscoopfilm, onderdeel van de franchise Cities of Love, 

waarbinnen eerder onder meer Paris, je t’aime en New York, I Love You 

gemaakt zijn. In samenwerking met andere partijen. 

2015 Scenario, regie en productie Habitat 

Korte licht-absurde tragikomedie, gefinancierd middels crowdfunding in 

samenwerking met CineCrowd. Nederland, 20 minuten. Release najaar 2015. 

2013 Scenario en productie Het Contract 

Korte thriller met Charlotte de Moel en Johanna ter Steege, geregisseerd door 

Tim Klok. Nederland, 9 minuten. 

Geselecteerd voor Festival de Cannes, Short Film Corner. Genomineerd voor 

beste scenario, 48 Hour Film Project Utrecht. Winnaar best sound design, 

Eindhovens Film Festival. Exclusieve distributie via Play Festival Films 

(iPhone app, pay per view). 

Bekijk de trailer: http://vimeo.com/76037406 

2012 Scenario, regie en productie Romance 

Korte post-apocalyptische thriller met Charlotte de Moel. Nederland, 9 

minuten. 

Bekijk de film: https://vimeo.com/56775839 

2011 Serie korte experimentele films Finished Films 

In 2011 heb ik 20 weken lang elke week een korte film gemaakt. Nederland, in 

totaal 70 minuten. 

Bekijk de films: http://www.joeripruys.com/2011/10/finished-films-2011 

2010 Scenario, regie en productie opdrachtfilm Bits in pieces 

Korte komedie. Nederland, 5 minuten. 

Bekijk de film: https://www.youtube.com/watch?v=ZhMoxXilwro 

2007 – 2009 Productie, scenario en regie Taint 

Korte horrorfilm met een hoofdrol van singer-songwriter Marike Jager. 

Nederland, 17 minuten. 

Bekijk de trailer: https://vimeo.com/6345255  

2008 – 2010 Productie, scenario en regie serie korte muziekfilms 

Drie korte experimentele films geïnspireerd op oude jazzmuziek. Nederland, 

elk ongeveer 4 minuten. 

Bekijk Fascination: https://vimeo.com/56508877 

 

 

 



contact: Ulysses Agency/Joyce van Rijn 

Van Ostadestraat 89 

1072 SR Amsterdam 

 

www.ulyssesagency.nl 

 

 


