
Nieuws: FMG richt zich op speelfilms en tweede 

boekenuitgeverij 

 

Foreign Media Group (FMG) begint met het produceren van 

speelfilms, die vervolgens ook op dvd verschijnen. Daarnaast 

begint het concern eind oktober met een nieuwe 

boekenuitgeverij. 

 

De eerste film, die vanaf 14 februari in de Nederlandse 

bioscopen draait, is Flirt met in de hoofdrol Egbert Jan 

Weeber. Flirt is een romantische komedie van regisseur Jaap 

van Eyck, naar een scenario van Van Eyck en Eddy Terstall. In 

het najaar van 2005 moet, onder voorbehoud tijdens de 

Kinderboekenweek, van het boek Vals van Carry Slee een 

gelijknamige verfilming verschijnen. 

 

FMG werkt voor de films samen met Corrinno Films. “Met onze 

drie dvd-labels, boekuitgeverij en twee platenlabels 

exploiteren we rechten. Dit is daarvan weer een andere vorm”, 

aldus Ramon Dahmen, cco van FMG, tegen Muziek en Beeld. “Flirt 

is een film in dezelfde trant als Costa! en Volle Maan; films 

die het goed doen in de bioscoop. Ook voor Vals zijn de 

verwachtingen hoog. Nog niet eerder heeft iemand zich gewaagd 

aan een verfilming van een boek van Carry Slee, naar mijn 

mening een van de beste kinderboekenschrijfsters van 

Nederland.” Dahmen zegt uiteindelijk op jaarbasis tussen de 

drie en vijf films te willen uitbrengen. “Of dat gebeurt, 

heeft ook te maken met hoe de eerste twee films het doen. 

Omdat dit voor FMG nieuw terrein is, zijn we de samenwerking 

met Corrinno Films aangegaan.” 

 

Eind oktober introduceert FMG een tweede boekenuitgeverij. 

Dahmen: “Company of Books is vooral een massamarktuitgeverij 

die sterk is in het niet-traditionele kanaal.” De nieuwe 

uitgeverij wordt volgens de cco een reguliere uitgeverij, 

gevestigd in Amsterdam. Reden voor de start is volgens Dahmen 

dat FMG nog steeds marktgroei ziet. 

 

De afgelopen maanden is voor de uitgeverij een groot aantal 

mensen uit de boekenbranche aangetrokken. Arend Hosman was zes 

jaar verantwoordelijk voor Poema, Pandora en Olympus, de 

pocketreeksen van uitgeverij Luitingh-Sijthoff en uitgeverij 

Contact. Hij gaat aan de slag als marketing- en salesmanager. 

1 september beginnen Thille Dop en Mirjam Bolt. Dop, 

acquirerend redacteur kinderboeken van Unieboek, is 

verantwoordelijk voor de kinderboeken en Bolt, 

kinderboekenredacteur bij Van Holkema & Warendorf/Unieboek, 

gaat aan de slag als redacteur Kind & Jeugd. Uitgever Tanja 

Hendriks en acquirerend redacteur Ingrid Meurs zijn 

overgestapt van uitgeverij Arena naar FMG. Laatste aanwinst is 



Peter de Lange als productiemanager. Hij was voorheen werkzaam 

voor Vassallucci. 

 

Muziek en Beeld meldde eerder dat FMG per september een 

organisatie voor salespromotions opricht onder de naam Foreign 

Media Promotion. De marketingmanager van die unit, Norbert de 

Nijs, komt ook uit de boekenwereld (uitgeverij Kosmos). 
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