ZOEKT MANNEN EN VROUWEN
VOOR NIEUWE VERHALEN

Beste mensen,
De afgelopen 10 jaar heeft het team van Les Enfants Terribles vele verhalen gemaakt over,
en met mensen die geïnfecteerd zijn met hiv.
Voor hun twee bekendste projecten; De Tijd Daarna en Atlas2018, hebben zij letterlijk honderden
mannen en vrouwen geportretteerd die leven met hiv. Een stem en een gezicht gegeven aan
deze groep van 38 miljoen mensen was hun doel. In Nederland, maar ook in 15 andere landen,
verspreid over de hele wereld.
Om snel een goed beeld te krijgen van ons werk, het bereik van ons werk en van ons
professionele team van filmers, fotografen, schrijvers en vormgevers, kun je het best onze
website www.atlas2018.com bekijken. Daar vind je een helder overzicht van alle portretten
die we gemaakt hebben en waar die allemaal te zien zijn geweest.
Nu, 40 jaar nadat hiv de kop opstak, wordt de wereld opnieuw overvallen door een besmettelijk
virus: Covid-19. Hoe onvoorstelbaar ook, er zijn mensen die getroffen zijn door beide virussen.

Deze mensen zouden wij graag hun verhaal laten vertellen.
Begin Juli vindt de tweejaarlijkse mondiale Hiv/aidsconferentie plaats in San Francisco in de
USA. Dit wordt niet de grote bijeenkomst met 20.000 deelnemers die het traditioneel is, maar
zal zich noodgedwongen beperken tot een mondiaal internet event. Al onze films, foto’s en
verhalen zullen op een prominent kanaal gekoppeld aan deze conferentie te zien zijn.
De nieuwe verhalen die we willen maken zullen deel uitmaken van onze presentatie op dit
internetkanaal.
Zijn er mensen die hieraan mee willen werken? Er komt best wel wat bij kijken en dan wil je
ongetwijfeld wat meer informatie. Mocht je open staan om het gesprek aan te gaan, dan zullen
wij je met alle plezier uitvoerig verder informeren over het hoe, het wat en het waarom.
Wij zijn een kleine club betrokken verhalenmakers. De meeste van ons kennen uit eigen ervaring
alle gevoeligheden die spelen bij het naar buiten treden met zo’n persoonlijk verhaal.
Maar als je ervoor voelt om anderen te vertellen hoe dat is, om na een hiv-infectie ook te worden
getroffen door een infectie met corona, bekijk dan onze website www.atlas2018.com, en neem
contact met ons op. Wij geven je graag alle informatie die je wenselijk acht om te kunnen
bepalen of je aan dit project wilt meewerken.
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