
 

 

Met alle plezier kondigen wij onze nieuwe documentaire Boi, Song of an Wanderer aan.  
Onlangs verrasten het Eurosongfestival en de deelnemende landen ons met veel meer openheid van geest 
dan we tot dan toe gewend waren. Meer dan alleen een overwinning, is er een nieuw pad betreden! 
 
Boi's Song heeft nu niet zozeer uw ‘vote’ nodig, alswel uw aandacht!  
 
We hopen dat er voor u een mooi verhaal in zit. Wij geven u graag meer informatie en foto’s. 
 

DOCUMENTAIRE – EEN MODERN VERHAAL  

De documentaire Boi, Song of a wanderer werd oorspronkelijk gemaakt om de levensomstandigheden van 
jonge mensen in beeld te brengen in landen waar de politieke en religieuze kwesties een probleem zijn. Boi is 
het verhaal geworden van een innerlijke strijd. Boi gaat over de zoektocht naar het ware zelf. Boi is het verhaal 
van een lesbisch meisje dat een mooie homojongen werd. Boi volgt de sporen van Nitzan’s leven en lichaam 
over de hele wereld maar, belangrijker nog, de innerlijke reis die wordt afgelegd. 

FOTOBOEK – EEN JONGEN, GEEN MAN 

Naast de film is er ook een fotoboek en tentoonstelling in de maak. Door Nitzans omzwervingen langs 
wereldsteden, waar ze zichzelf verdooft door werk, seks en drugs, loopt een rode draad: haar onconventionele 
fotoportretten. Deze fotoserie biedt een uiterst zeldzame en eerlijke getuigenis. Ver voor de tijd van de selfies, 
waarin mensen van nu uit zijn op massive exposure, geeft Nitzan ons juist een prachtig, kwetsbaar beeld van 
het verhaal dat hierachter zit. Waar we ook vandaan komen, wat onze sekse ook is, we zitten allemaal verstrikt 
in onze samenleving en soms in ons eigen lichaam. Uiteindelijk gaat het erom onszelf te bevrijden. 

EXPOSITIE – SELFIES HEBBEN EEN BETEKENIS   

Ver voor de tijd van de selfies, waarin mensen van nu uit zijn op massive exposure, geeft Nitzan ons juist een 
prachtig, kwetsbaar beeld van het verhaal dat hierachter zit. Waar we ook vandaan komen, wat onze sekse 
ook is, we zitten allemaal verstrikt in onze samenleving en soms in ons eigen lichaam. Uiteindelijk gaat het 
erom onszelf te bevrijden. 

VOORDEKUNST 

Aan de film Boi, Song of a wanderer is tien jaar lang zonder subsidie gewerkt. Boi is uitgegroeid tot een 
fotoboek en een expositie. De fimmaakster Anne Marie Borsboom heeft het project Boi op de crowdfunding-
site Voor de Kunst geplaatst zodat iedereen filmtickets kan krijgen voor de vertoning tijdens GayPride – 
TransPride 27 Juli in EYE. Naast het ticket is ook het fotoboek door pre-order verkrijgbaar. De foto's zullen een 
maand lang te zien zijn in FOAM Amsterdam, waar ook het fotoboek op 26 juli 2014 gepresenteerd zal worden 
tijdens Gay Pride 2014   



 

 

 

Contact en informatie  
 

Borsboom Film Producties 
 
Prinsengracht 413 
1016HM Amsterdam 
The Netherlands   
+31/6 54765271 
+31/20 6256748 
info@borsboomfilmproductions.com 
www.borsboomfilmproductions.com 

 

Pers 

Anne-Marie Borsboom :  
+31/6 54765271 
+31/20 6256748 
info@borsboomfilmproductions.com  
www.borsboomfilmproductions.com 

 
Websites 

Website Song of a Wanderer 

VoorDeKunst Song of a Wanderer 

Facebook Song of a Wanderer 

Huffington Post about Song of a Wanderer 

Song of a wanderer on website Borsboom Film Productions 
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