
Nieuws: Rick Hartman van A-Film naar E1 

 

Op maandag 2 november maakt Rick Hartman de overstap van A-

Film naar E1 Entertainment (tot voor kort RCV). Hij wordt er 

business unit director home entertainment. Hartman wordt er in 

eerste instantie verantwoordelijk voor sell-thru en rental, en 

op termijn ook voor het video-on-demand-traject. Hartman neemt 

deze taken (die bij elkaar goed zijn voor ruim een derde van 

de omzet van E1 in Nederland en Vlaanderen) over van directeur 

Joke Wartenbergh. 

 

“Samen met Jan (mededirecteur Jan Kouwenhoven, WS) doe ik alle 

aankopen en het theatertraject. Daarna laten wij het los en 

gaat het de organisatie in.” Dit betekent concreet dat het 

terechtkomt bij Hartman of Marc Teuwsen (business unit 

director theatrical). 

 

Wartenbergh zegt Hartman al geruime tijd te volgen. “Hij is 

bij A-Film een stabiele factor gebleken in een roerige tijd. 

Ik vind hem een vakman pur sang en ben ervan overtuigd dat wij 

Rick hier een mooie uitdaging kunnen meegeven. Ik ken de 

cijfers van A-Film niet, maar wel die van ons. Wij maken bij 

onze omzet een winst van 21% en hebben daar internationaal een 

hoog aanzien door.” 

 

Overigens is A-Film wel bekend met de cijfers van E1 

Entertainment; A-Film was een van de potentiële kopers toen 

Sanoma het toenmalige RCV Entertainment in de etalage zette en 

heeft toen de boeken ingezien. RCV werd uiteindelijk 

overgenomen door de Canadese E1 Entertainment Group. 

 

Wartenbergh vindt het niet vreemd dat Hartman bij de 

concurrent vandaan komt. “In deze branche kent iedereen 

elkaar. Ik vind wel dat Rick op een nette manier met zijn ex-

werkgever moet omgaan en wij zullen hem geen indiscrete vragen 

stellen.” 

 

Hartman bevestigt desgevraagd dat A-Film op zijn beurt netjes 

met hem omgaat. “Ik heb zondagavond bij E1 getekend en 

gisterochtend bij A-Film opgezegd. Wilco (algemeen directeur 

Wilco Wolfers, WS), was er natuurlijk treurig over, maar heeft 

het sportief opgevat. Ik sta dus niet op non-actief en zal de 

komende twee weken gebruiken om alles keurig achter te laten 

en alles wat ik in mijn hoofd heb aan het papier toe te 

vertrouwen.” 

 

Hartman, nu commercieel directeur bij A-Film, was voor die 

tijd werkzaam in diverse (management)functies in de 

muziekindustrie. 


