
 

Interview 
David Cocheret 

EX CL U SI EF  J AC K L ANC E F ANC L U B  

INT ER VI EW  MET  

 

 

Linda Raines rijdt op een dag naar huis en is meer dan een beetje  

verbaasd wanneer ze haar auto ziet – dezelfde auto waar ze op dit  

moment ook in zit, geparkeerd voor haar woning. Het klopt, tot het kleinste 

detail. Dat lijkt onmogelijk, maar Linda ontdekt dat het onmogelijke toch 

waar kan zijn, wanneer de verschrikkingen beginnen.  

 

Dit verhaal was reden voor David Cocheret om er een film van te maken. 

R EGI SSEU R VAN N I GHT  EYES.  D E  VER F LI M IN G VAN 

H ET  VER H AAL  ‘N AC HT OGEN ’ , VAN  J AC K L AN C E  

De Jack Lance Fanclub vraagt 
hem het hemd van zijn lijf! 

Wie ben jij?  
Mijn naam is David Cocheret, ik ben 
24 jaar oud en ik woon en werk in Los 
Angeles als film regisseur. 
 
Wie is je vader, wie is je moeder en 
heb je nog broers of zussen?  
Ik kom uit een gezin van vier. Mijn  
vader is piloot bij Emirates Airline in 
Dubai, mijn moeder is presentatrice 
van het dagelijkse tv programma  
Studio Max Live bij Omroep Max en 
mijn broer is helikopter piloot . 
 
Was het moeilijk, opgroeien met een 
piloot als vader en een presentatrice 
als moeder?                         
Nee absoluut niet, maar mijn jeugd 
was wel anders dan die van mijn  
vrienden.  
Mijn ouders waren natuurlijk vaak 
weg van huis voor hun werk, maar 
ze hebben dit altijd goed opgelost 
door iemand in huis te hebben.  

Overigens was het niet zo dat mijn 
ouders altijd allebei weg van huis 
waren. Het kwam wel eens voor, 
maar het was vaker dat één van de 
twee er niet was.  
 
De drukke carrière van mijn ouders 
heeft overigens ook voor de tofste 
jeugd gezorgd die een kind zich 
maar kan wensen. Wie kan er nou 
zeggen dat ze het ene weekend 
samen met hun vader mee mochten 
in de cockpit van een groot vliegtuig 
naar een verre exotische bestem-
ming met als hoogtepunt dat je in 
het vliegtuig het knopje mocht  
indrukken om het lampje van de 
stoelriemen uit te doen? En het  
volgende weekend mocht je mee 
met je moeder naar een live  
uitzending van een tv-programma 
waar je ook weer op knopjes mocht 
drukken die weer iets anders  
fantastisch deden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wat heb je van hen geleerd dat je juist 
wel of niet in je eigen leven toepast? 
Dat je alles in het leven kunt bereiken 
zolang je er maar vol voor gaat en dat 
je bij tegenslag niet bij de pakken neer 
moet gaan zitten.  
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Waarom wilde je als kind al  

regisseur worden?  

Ik had en heb nu nog steeds een  

fascinatie met bewegende beelden. 

Alles wat ik doe of denk in mijn leven 

zie ik in mijn hoofd als een film voorbij 

komen. Al van jongs af aan wilde ik 

niets anders dan voor de TV zitten en 

alle bewegende beelden van films en 

tv series in mij opnemen.  

Mijn fascinatie hiervoor heeft  

waarschijnlijk te maken met het feit  

dat ik dyslexie heb. Mij kon je als kind 

nooit echt blij maken met een goed 

boek. Gelukkig is dat nu wel aan het  

veranderen en kan ik er nu, zeker als 

het een goed en spannend verhaal is, 

van genieten. Ik denk dat ik regisseur 

wilde worden omdat ik de bewegende 

beelden die ik in mijn hoofd heb graag 

aan iedereen wil laten zien. 

 

Wat heb je er voor moeten doen (of 

moeten laten)? 

Om in dit vak succesvol te kunnen zijn, 

moet je helemaal gek zijn van films 

maken.  

Anders hou je het nooit vol om twee 

jaar lang dag in, dag uit bezig te zijn 

met een speelfilm die negentig  

minuten duurt. Ik heb nog nooit stil ge-

staan bij wat ik hiervoor 

heb moeten doen of laten. 

Als ik daar aan ga begin-

nen ben ik bang dat ik 

nooit meer een film zou 

willen maken en ik heb 

maar een doel in mijn le-

ven:  films maken!  

 

Wie is je grote voorbeeld? 

Ik heb niet een groot voorbeeld die ik 

zou kunnen noemen. Het mooie aan 

filmmakers is dat iedere maker en elke 

film, goed of slecht, uniek is. Een film 

is een persoonlijk kunstwerk van de 

filmmaker. Het is de representatie van 

hoe een schrijver of regisseur op dat 

moment over een onderwerp denkt en 

naar de wereld kijkt. Er zijn natuurlijk 

wel heel veel inspiratiebronnen waar ik 

veel van geleerd heb, maar dat zijn er 

echt teveel om op te noemen. 

 

Wat vind je zelf de beste blockbuster 

die gemaakt is? 

Het probleem met blockbusters is dat 

de films er vaak visueel fantastisch 

uitzien maar dat het verhaal verschrik-

kelijk slecht is. Het komt dan dus ook  

 

niet vaak voor dat ik verhaaltechnisch 

een goede blockbuster zie. Ik durf niet 

te zeggen dat het de beste is die ik ooit 

heb gezien, maar het is wel de laatste 

goede blockbuster die ik mij kan  

herinneren en dat is “The Dark Knight” 

van regisseur Christopher Nolan.  

Ik heb deze film meer dan 8x in de 

bioscoop gezien omdat ik er geen  

genoeg van kon krijgen. 

 

Is het maken van een blockbuster dit in 

het buitenland beter/makkelijker dan in 

Nederland ?  

Ja, het is eigenlijk bijna onmogelijk om 

een Nederlandse blockbuster te  

maken. De laatste Nederlandse film 

die je een blockbuster mag noemen 

omdat er een gigantisch bedrag voor 

betaald is om te maken is “Zwartboek” 

van Paul Verhoeven.  

 

De reden dat er eigenlijk 

nooit Nederlandse  

blockbusters gemaakt 

kunnen worden is dat 

deze films nooit kunnen 

opbrengen wat zo’n grote 

film kost.  

Daar komt nog bij dat er in Nederland, 

op een handjevol na, geen bankable 

acteurs zijn.  Hiermee bedoel ik  

acteurs waarvoor iedereen op de  

wereld geld wil betalen om hun nieuwe 

film te zien, zonder dat het uitmaakt 

waar het verhaal over gaat. Een ander 

probleem is dat Nederlandse films ook 

Nederlandse dialogen hebben en dat 

is normaliter buiten de Benelux niet 

verkoopbaar. 

  

Op IMDB staat dat je bent opgegroeid 

in de filmindustrie eerst techneut,  

camerawerk, gaffer, ook voor bekende 

films – hoe ben je zo door gegroeid 

naar regisseur?  

Ik heb alle mogelijkheden om in de  

filmindustrie te kunnen werken, op  

welke positie dan ook, aangenomen.  

In mijn eerste jaar in de VS heb ik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tijdens mijn studie constant gezocht 

naar alle mogelijke filmbaantjes die ik  

in mijn schaarse vrije tijd zou kunnen 

doen. Natuurlijk is het wel zo als je 

begint in een nieuw land dat je alleen 

maar de mogelijkheid krijgt om te  

kunnen werken op slecht geregelde 

studentenfilms waar je achttien uur per 

dag moet werken terwijl er niets te 

eten is. Maar doordat je elke werkdag 

zonder te zeuren honderd procent 

geeft, zien mensen snel genoeg dat jij 

daar bent om het te maken.  

Tot op de dag van vandaag ben ik  

altijd op die manier met mijn carrière 

bezig geweest en met succes.  

 

Als kind had ik twee grote dromen:  

een speelfilm maken in de VS en wer-

ken aan een grote Amerikaanse block-

buster. Beide dromen zijn uitgekomen.  

In 2012 ben ik ingehuurd als Data  

Manager op de set van “Hansel &  

Gretel: Witch Hunters” met onder  

andere Famke Janssen. 

En zoals je begrijpt heb ik nu samen 

met Jack Lance ook mijn droom  

kunnen verwezenlijken om hier mijn 

eerste speelfilm te maken.  

‘Mij kon je als kind nooit echt  
blij maken met een goed 
boek…’ 

Als kind had ik twee grote 

dromen: een speelfilm  

maken in de VS en  

werken aan een grote  

Amerikaanse blockbuster. 



Dan komt (naast je medewerking aan 

andere films) in 2010 je eerste korte 

film, gevolgd door nog 2 korte films in 

2011. Klopt het dat Night Eyes je  

eerste lange film is? 

Inderdaad, Night Eyes is mijn eerste 

speelfilm. Ik heb nog wel een aantal 

andere korte films gemaakt, maar mijn 

laatste drie korte films: Richard’s 

Countdown, Petra en Cierno hebben 

er echt voor gezorgd dat ik helemaal 

klaar was om deze speelfilm te gaan 

maken.  

 

In de kerstuitzending van koffie Max  

in 2011 was je te zien in een interview 

waarin werd gesproken over de film 

Petra. Dit is gebaseerd op een  

gebeurtenis die jou is overkomen? 

Petra is mijn afstudeerfilm aan de New 

York Film Academy in Los Angeles, 

deze film gaat over een 70-jarige 

vrouw die niet kan accepteren dat ze 

ouder wordt en nog steeds op mannen 

van twintig valt. De film is inderdaad 

gebaseerd op een ware 

gebeurtenis.  

Ik zat met een aantal  

vrienden op het terras bij 

Starbucks toen er opeens 

een oudere mevrouw naar 

mij toe kwam om een praatje te  

maken.  

Ze was gekleed in een roze glitter  

joggingpak, dat je normaal gesproken 

alleen bij vijftien jarige tienermeisjes 

ziet. Alles aan haar lichaamstaal en de 

manier waarop ze met mij sprak gaf 

aan dat ze mij zonder enige gene  

probeerde te versieren.  

Op het moment dat dit gebeurde kon ik 

deze filmscène, waar ik plotseling in 

beland was, alleen maar met een bek 

vol tanden aanschouwen. Toen ze zag 

dat er niets te halen viel liep ze weer 

weg. Ik had een paar tellen nodig om 

deze rare toestand te verwerken, maar 

wist direct dat ik een film rond deze 

vrouw wilde maken. ‘s Middags ben ik 

gelijk een script gaan schrijven en dat 

is uiteindelijk “Petra” geworden.   

 

Hoe ben je bij het verhaal Nachtogen / 

Night Eyes terecht gekomen?  

Het is een lang gekoesterde wens van 

Jack dat er een speelfilm gemaakt 

wordt van een van zijn verhalen, net 

zoals ik ook de droom had om een 

speelfilm te maken.  

Ik heb Jack in 2009 ontmoet toen ik 

een documentaire maakte over  

Nederlanders in Dubai. Dat was voor 

de filmschool SAE in Amsterdam, waar 

ik op dat moment studeerde. Voor de 

documentaire had ik een interview met 

iemand van Kersten Europe, het bedrijf 

van Ron, dat toen veel in Dubai deed.  

 

Sinds dat interview hebben we altijd 

contact gehouden en zijn we gaan 

zoeken naar de mogelijkheden om  

samen een speelfilm te maken op  

basis van een van zijn boeken.  

Toen ik uiteindelijk in Los Angeles zat 

en Jack mijn korte film “Petra” heb  

laten zien, was hij van mijn kwaliteiten 

overtuigd en heeft hij mij de  

goedkeuring gegeven om een 

van zijn verhalen te verfilmen.  

 

Vanwege het kleine budget heb 

ik voor het verhaal Night Eyes 

gekozen. Het is een steengoed 

en spannend filmisch verhaal en het 

speelt zich grotendeels af op een loca-

tie. Dat is een belangrijke voorwaarde 

voor een beperkt budget. Als je bij-

voorbeeld “Zone” zou willen verfilmen 

dan praat je direct over een veel duur-

dere en ingewikkelder  

productie, omdat het verhaal zich  

grotendeels in een Boeing 747  

afspeelt. Dat is op dit moment volstrekt 

onhaalbaar qua budget.   

 

Wat intrigeerde je om juist van dit korte 

verhaal een film te maken?  

Voornamelijk de slimme constructie 

van het verhaal. Toen ik Nachtogen 

voor het eerst 

las, zag ik gelijk 

hoe dit verhaal 

er in de film uit 

moest gaan 

zien. Het is heel 

belangrijk voor 

een filmmaker 

dat je je verbon-

den voelt met 

het verhaal, ook 

al omdat je er 

twee jaar van je 

leven in stopt.  

Het onderwerp van het boek, de ‘out of 

body experience’  boeit mij enorm.  

Het is niet zozeer dat ik zelf in dit  

fenomeen geloof, maar wel het feit dat 

bijna iedereen hierover een mening 

heeft. In mijn voorbereidingen heb ik 

met veel verschillende mensen  

gesproken over hun ervaringen met 

het onderwerp. Voor iedereen heeft 

het een andere betekenis. Het is niet 

mijn bedoeling om met deze film uit te 

leggen wat het fenomeen “out of body 

experience” betekent, maar wel om de 

discussie hierover aan te wakkeren als 

de mensen de film gezien hebben. 

  

Moest er veel aan Nachtogen   

herschreven worden om het filmbaar 

te maken en deed je dit zelf?  

Ik heb zelf de adaptatie gedaan van 

het boek naar een verfilmbaar script. 

Er is niet veel herschreven maar er 

moesten wel een aantal scènes aan 

het verhaal toegevoegd worden omdat 

het originele verhaal van Nachtogen 

niet lang genoeg was voor een  

speelfilm. Verder heb ik het verhaal 

van Jack Lance persoonlijk gemaakt, 

naar mij toe getrokken. Jack heeft zijn  

verhaal geschreven en ik heb dat  

vertaald op een manier zoals ik het zie.   

Hij is tijdens dit proces erg nauw  

betrokken geweest en heeft al mijn 

veranderingen bekeken en  

goedgekeurd. Dit was voor mij erg  

belangrijk omdat ik natuurlijk wel zo 

dicht mogelijk tegen het originele  

verhaal wilde blijven.  

‘Night Eyes is een  
steengoed en spannend 

verfilmbaar verhaal.’ 

Ik wist direct dat ik 

een film rond deze 

vrouw wilde maken.  

‘Ik wilde  
zo dicht  
mogelijk  
bij het  
origineel  
blijven.’ 

http://tvblik.nl/koffie-max/laatste-uitzending-2011


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe is de hoofdrolspeelster gekozen 

en waarom is juist Constance Brenne-

man geschikt voor de rol van Linda?  

Ik ben degene die uiteindelijk alle  

acteurs gekozen heeft, maar daar ging 

wel een lang proces aan vooraf.  

Het begon allemaal bij de casting  

directors Sherrie Henderson en Dan 

Velez en hun assistenten. Allereerst 

heb ik in een aantal besprekingen met 

hen, en voor elke rol in de film precies 

uitgelegd naar welke acteurs ik op 

zoek was.  

Daarna zijn zij aan de slag gegaan. 

Voor een film worden gigantisch veel 

acteurs uitgenodigd om auditie te 

doen. Daarna krijg ik op een speciale 

site honderden video’s te zien van al 

die audities en moet ik aangeven  

welke acteurs ik goed vind.  

Vervolgens worden die  uitgenodigd 

voor een “call back”. Daar zit ik dan 

nog niet bij, maar geef wel duidelijke 

aanwijzingen aan mijn casting  

directors wat ik anders wil zien aan de 

acteurs. Dan krijg ik weer video’s en 

maak ik een nieuwe selectie voor mijn 

top 10 acteurs waar ik mee wil werken 

in een volgende call back sessie.  

Van de 10 dames die ik uiteindelijk op 

het oog had voor de hoofdrolspeler 

Linda was Constance de beste.  

Haar ervaring lees je in het  

volgende interview! 

 

Wat vind je zelf het meest geslaagd 

aan deze film?  

Een belangrijk onderdeel van mijn  

missie was dat ik wilde laten zien dat  

ik met een klein budget een goede,  

spannende bioscoopfilm kan  

neerzetten. En volgens mij is dat goed 

gelukt!  

 

 

 

 

Hoe was het om Ron – als schrijver - 

op de set te hebben? Voel je je dan 

niet op de handen gekeken? Was hij 

direct enthousiast over wat hij zag? 

Ik vond het fantastisch dat Ron de  

mogelijkheid had om langs te kunnen 

komen in Los Angeles om te kijken 

hoe ik zijn verhaal tot leven aan het 

brengen was. Ik voelde me zeker niet 

op mijn handen gekeken door Ron.  

We hadden van tevoren heel goed met 

elkaar gesproken over wat onze eisen 

en wensen waren voor het eind  

product en daar hebben wij ons allebei 

goed aan gehouden.   

Ik kan me nog heel goed herinneren 

dat ik tijdens het draaien een keer  

omkeek naar Ron en een heel grote  

glimlach op zijn gezicht zag. 

    

Welke prijzen gaat Night Eyes winnen?  

Ik ben zelf helemaal niet bezig met 

prijzen. Het is ook niet belangrijk. Voor 

mij is het belangrijk dat ik als regisseur 

een goede film neerzet die een groot 

publiek aanspreekt. Daarnaast vindt ik 

het ook belangrijk dat ik voor Jack en 

zijn fans dicht bij het originele verhaal 

en concept van zijn boek blijf.  

Als ik dat allemaal kan bereiken is dat 

beter dan welke prijs ook!   

 

Wat gaat je volgende film worden als 

director?  

Als regisseur ben je zo intensief bezig 

met een project dat het onmogelijk is  

 

 

 

 

 

 

om al bezig te zijn met een volgende 

film. Natuurlijk wil ik heel graag na  

deze film een volgende speelfilm  

maken, maar wat dat gaat worden… 

only time will tell!  

 

Jack Lance wordt som ook wel de  

Nederlandse Stephen King genoemd.  

Zie je ook een vergelijk/overeenkomst 

tussen deze twee of juist toch niet? 

Ik begrijp precies waarom ze hem zo 

noemen en zie ook vergelijkingen. 

Toch denk ik dat ze allebei wel hun 

eigen personal touch hebben in hun 

verhalen. 

 

Kun je iets vertellen/verklappen over 

Night Eyes dat (nog) niemand weet?  

Tijdens een scene die zich voor een 

boekenkast afspeelt, heb ik het  

originele boek van de Nederlandse 

versie van Nachtogen zichtbaar in 

beeld gezet. 

 

De fanclub dankt David voor zijn  

uitgebreide bijdrage aan dit  

interview! 

 

Night Eyes wordt in 2014 op DVD  

verwacht. Voor nieuws hou je de 

website (van de fanclub) 

van Jack Lance in de gaten 

en like  

je de Night Eyes facebook 

pagina! 

 

Lees hierachter ook het  

interview dat de fanclub  

had met Constance, de 

hoofdrolspeelster! 

 

Chrissy van der Haven 

.  

‘Het originele boek is in  
een scène te zien 
in de boekenkast.’ 

Jack op de filmset 

http://fansite.jacklance.nl/
http://www.jacklance.nl
https://www.facebook.com/nighteyesthemovie
https://www.facebook.com/nighteyesthemovie


 

Interview 
Constance Brenneman 

EX CL U SI EF  J AC K L ANC E F ANC L U B  

INT ER VI EW  MET  

 Linda rijdt op een dag naar huis en is meer dan een beetje verbaasd wanneer 

ze haar auto ziet – dezelfde auto waar ze op dit moment ook in zit, geparkeerd 

voor haar woning. Ze inspecteert die andere auto en stelt vast dat het een exact 

duplicaat is van haar eigen auto, tot het kleinste detail. Dat lijkt onmogelijk, maar 

Linda ontdekt dat het onmogelijke toch waar kan zijn, wanneer de  

verschrikkingen beginnen.  

 

Constance speelde de hoofdrol van Linda in 
Night Eyes. De Jack Lance Fanclub vroeg haar 
naar haar ervaringen. 

HOOF D RO L SPEEL ST ER IN  N IG HT  EYES.  D E VERF LI M IN G 

VAN H ET  VER H AAL  ‘N AC HT OG EN ’ , VAN  J AC K L AN C E  

Jij was David Cocherets eerste keuze voor 
de rol van Linda. Wat heb je gedaan om 
hem te overtuigen?  
Mijn agent vertelde me over de Night Eyes 
audities, en ik kreeg het materiaal pas de 
dag voor de auditie te zien.  
Het voorbereiden op de audities was een 
interessante ervaring. De meerderheid van 
het materiaal voor de audities bestond uit 
acteren en dialoog tegelijk. Het was erg 
belangrijk om je goed in te leven in Linda’s 
achtergrond en wat zij meemaakt, om haar 
karakter goed tot uiting te laten komen in 
mijn gezicht en acteerwerk.  
Ik mocht telkens terugkomen en deed zo 
drie keer auditie voordat ik definitief  
geselecteerd werd om de rol te spelen.   

Wat dacht je van het verhaal nadat  
je het script van Night Eyes had  
gelezen? 
Ik was direct dol op de draaien en kronkels 
en de niet standaard verhaallijn in het 
script. Het karakter van Linda is echt  
bijzonder rijk, en dat maakt het leuk.  

Linda leert gaandeweg wie ze is, tegelijk 
met het publiek dat kijkt, omdat ze niet 
weet wie ze kan vertrouwen (inclusief  
zichzelf) en dat maakte het verhaal  
boeiend voor mij .  

Welke scène, na het lezen van het script, 
dacht je dat het meest moeilijk zijn voor je 
om neer te zetten, en bleek dat ook in de 
praktijk zo te zijn? 
Dat is moeilijk te beantwoorden zonder 
belangrijke dingen te verklappen.  
Ik zal zeggen dat Jack Lance en David 
Cocheret een script vol complexe scènes 
hebben geschreven, waardoor ik mijn  
huiswerk als actrice zeker moest maken 
om die rol neer te kunnen zetten.  

Linda is kwetsbaar, maar sterk en  
volhardend. Lief maar gecompliceerd.  
Het was een erg leuke uitdaging om deze 
tegenstrijdigheden uit te zoeken en bij  
elkaar te laten komen.  

CJS2013 

‘Een rol waar 
ik echt mijn 
huiswerk voor 
moest doen!’ 



  

Als je Linda Raines (in het boek heet ze Ri-

chards) met jezelf vergelijkt, als  

persoon, wat zijn dan overeenkomsten en ver-

schillen tussen jullie? 

Linda zit wel in een heel bijzondere, meer ge-

compliceerde romantische situatie dan ik. We 

zijn allebei creatieve en open personen, en 

werken naar het einde van moeilijke situaties 

toe om er van te leren en de  

waarheid boven te halen. 

 

Hoe was het om te werken met Steve Wilcox, 

Kieron Elliot en Troy Blendell? Kende je ze al van 

een eerdere samenwerking? 

Ik kende ze nog geen van allen, maar ik kan niet  

genoeg lovende woorden over deze acteurs  

zeggen. Steve is overtuigend tiranniek als  

Michael, maar is in het gewone leven een enorme 

lieve en gracieuze man. Kieron is enorm plezierig om 

mee te werken en Troy is zachtaardig en grappig.  

Ik vond het enorm leuk om met hen allemaal gewerkt 

te hebben. 

 

Je vermoord Micheal (Steve Wilcox) door hem een mes in 

zijn oog te steken. Hoe was dat voor jou? 

Het zal raar klinken, maar het was echt enorm leuk! Yusuke, 

de make-up artist van Night Eyes, is echt heel goed.  

Hij wist de setup (waar het mes in het oog gestoken zat) 

precies zo te maken, dat het net echt leek. Steve en ik  

hadden al een paar dagen met elkaar kunnen werken voor 

we deze scène moesten filmen, dus we waren comfortabel 

genoeg met elkaar om de intensiteit van deze scène goed 

neer te kunnen zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt de schrijver ontmoet op de 

set in Los Angeles. Welke vragen had 

je voor hem, of vroeg hij aan jou?  

En, hoe voelde het om de man te  

ontmoeten die het originele verhaal 

bedacht en geschreven heeft?  

Jack was van enorme waarde op de 

set. Ik heb hem heel veel vragen  

gesteld, van waar hij zijn inspiratie 

vandaan haalde tot waarom hij een 

film wilde maken van juist dit verhaal. 

En natuurlijk ook hoe hij Linda’s  

karakter zag.  

Hij gaf uitgebreid antwoord op al mijn 

vragen. Hij is ontzettend aardig,  

intelligent en creatief en genereus 

met zijn tijd en ideeën.  

En hij vroeg aan mij hoe ik mezelf had 

voorbereid op de rol, en wat ik al  

gedaan heb in mijn carrière als  

actrice.  

 

 

‘Dat mes in zijn oog was  
 echt enorm leuk!’ 



Kun je ons iets vertellen dat 

niemand nog weet over Night 

Eyes, of speciale dingen waar 

we naar kunnen uitkijken in 

de film straks? 

Nou, voordat ik de rol in 

Night Eyes kreeg, speelde ik 

in een film waarin ik een 

vrouw speelde met een  

terminale ziekte, en had dus 

een bijna kaal hoofd voor 

deze rol. Je ziet in Night 

Eyes dat mijn haar erg kort 

is, net Mia Farrows kapsel 

in Rosemary’s Baby.  

Ze hebben me voor Night 

Eyes nog allerlei pruiken 

laten passen om te zien 

hoe het zou zijn als Linda 

lang haar had. Maar  

uiteindelijk won toch mijn 

eigen korte kapsel! 

 

En wist je dat de cast en crew van 

Night Eyes uit meer dan twintig 

verschillende landen komt?  

Het was voor mij een waardevolle  

ervaring om te mogen werken met  

zulke diverse en uiterst getalenteerde 

mensen. 

 

Wat kun je ons nog meer vertellen 

over eerdere films waarin je speelde?  

Ik heb recent in verschillende films  

gespeeld, maar ik ben erg trots op  

‘A Lesson of Love’ waarin ik een vrouw 

speel die aangesloten is bij de  

Pinkstergemeente en in tongen 

spreekt. Dan wordt ze verliefd op een 

atheïstische professor. 

In ´Acts of God´ speel ik de vrouw met 

terminale ziekte, maar zij doet alles om 

uit haar leven te halen wat er nog in zit 

en tevreden te kunnen sterven.  

Ik ben net klaar met een rol in de film 

met de naam ´The Toy Soldiers´, 

waarin ik een vrouw speelde die alles 

verliest omdat ze alcoholist is, maar 

die er alles aan doet om terug te  

klimmen en haar oude leven opnieuw 

op te pakken.  

 

Deze drie films en Night Eyes zijn  

allemaal ergens in 2014 klaar, dus dat 

is een spannend jaar voor mij! 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je nog iets zeggen tegen de fans 

van Jack Lance? 

Ik kan je verzekeren dat je Night Eyes 

een dynamische, swingende, psycho-

logische thriller zult vinden waarover je 

nog lang zult blijven nadenken. Jack 

Lance en David Cocheret hebben een 

enorm avontuur voor je in petto! 

 

Uiteraard bedanken wij Constance 

voor haar medewerking aan dit korte 

interview en hopen dat jij ervan hebt 

genoten. En nu is het wachten op tot 

Night Eyes af is. Het is bijna 2014, 

dus we zijn weer een stap dichterbij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kijk er in elk geval enorm naar uit! 

 

Night Eyes wordt in 2014 op DVD  

verwacht. Voor nieuws hou je de 

website (van de fanclub) van Jack 

Lance in de gaten en like  

je de Night Eyes facebook pagina! 

 

Chrissy van der Haven 

‘Mijn korte kapsel won!’  

http://fansite.jacklance.nl/
http://www.jacklance.nl
http://www.jacklance.nl
https://www.facebook.com/nighteyesthemovie

