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A STRANGER CAME TO TOWN



LOGLINE

Een tragedie over Aleppo en de onmogelijkheid van verhalen 

vertellen.

SYNOPSIS

Een complexe realiteit kan nooit vereenvoudigd worden tot een simpel 

verhaal van goed en kwaad. Dat geldt zeker in het geval van het 

Syrische revolutie. Interviews met vier inwoners van Aleppo vormen de 

basis van dit cinematografische essay. Ze delen ieder hun persoonlijke 

ervaringen. Beelden van een stad in puin waar het leven doorgaat, 

gaan gepaard met klaagliederen van een vrouwenstem. Zij bezingt de 

tragedie van de revolutie en oorlog. 

Nahel organiseerde de eerste ondergrondse protesten in Aleppo. Ahmed 

sloot zich aan bij het Vrije Syrische Leger, nadat hij was gevlucht voor 

zijn militaire dienst in het leger van Assad. Ferhad ervaart klachten die 

lijken op een sluimerende posttraumatische stressstoornis. Zij verlieten 

het land, terwijl één van de vier geïnterviewden in Aleppo bleef. Issa 

zag de ontwikkeling van het gewapende conflict recht onder zijn 

raam van zijn appartement plaatsvinden, de frontlinie van strijdende 

milities bevond zich in zijn straat. De directe confrontatie met geweld 

geconfronteerd met geweld Een reden voor zijn kritische kijk op de 

rebellen, in eerste instantie een ‘cause célèbre’ in de westerse media. 
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TECHNISCHE INFORMATIE

Lengte 01:11:00

Formaat DCP

Aspect Ratio Cinemascope (2.38)

Geluid 5.1 mix





REGIEVISIE

Eind 2013 gaf Issa Touma een lezing in Amsterdam, over het belang van kunst in oorlogsgebied. Kunst was voor hem de enige manier om de 

barbarij in zijn land te bestrijden. Om te illustreren in welke omstandigheden hij werkte, toonde hij beelden, geschoten vanuit zijn appartement, in 

de oude binnenstad van Aleppo. De geboorte van het gewapende conflict bevond zich recht onder zijn raam, zijn straat vormde de frontlinie. Over 

deze eerste dagen van de oorlog maakten Issa en ik, samen met collega filmmaker Floor van der Meulen de korte documentaire 9 Days – From My 

Window In Aleppo, in 2016 bekroond met een European Film Award. Die film was de aanleiding voor A Stranger Came To Town.

Steeds meer raakte ik gefascineerd door de romantiek die gepaard ging met de revoluties in het Midden-Oosten en de simplificaties die daarmee 

gepaard gingen. Het zijn simplificaties die de wereld ogenschijnlijk overzichtelijker maken maar tegelijkertijd ons geweten in slaap sussen. Ook de 

situatie in Syrië is aanvankelijk sterk gesimplificeerd. De aanvankelijke vrijheidsstrijd in Syrië werd door het Westen geromantiseerd. De regering 

van Assad noemden we ‘regime’ of ‘dictatuur’. De oppositie benoemden we als ‘opstandelingen’ of ‘vrijheidsstrijders’. Bashar al-Assad was 

de bron van het kwaad en moest worden verdreven. Het was een David en Goliath-verhaal, een verhaal over goed en kwaad. Natuurlijk waren 

we pro revolutie. ‘Wij’, in het westen, omarmden de revolutie in Syrië. De strijd van studenten die met hart en ziel voor vrijheid strijden was 



onweerstaanbaar. Zij die hun leven wagen voor vrijheid, zijn per definitie helden. Het was een episch verhaal, een Hollywoodscenario. Maar de loop 

van de geschiedenis was een ander dan onze hoop deed vermoeden. De strijd versplinterde in razend tempo, de revolutionairen bleken minder 

eensgezind dan het script voorzag.

De bovenliggende opmerking van A Stranger Came To Town is meer een reactie op de verbeelding en de vertelkunst, dan een politiek statement 

of aanklacht. Het is vooral een tragische constatering over hoe verhalen ons dwingen om de werkelijkheid te versimpelen en een kant te kiezen. 

In het construeren van verhalen ligt de tragiek, het doet ons vaak de complexiteit vergeten, of we negeren die gewoonweg.

Met die gedachte begint de film. Middels een voice-over van de regisseur wordt een waarschuwing aan het publiek gegeven, waarbij het intrinsieke 

probleem van de film als vertelling aan de orde wordt gesteld:

‘I was hired to tell you a story, but what I prefer to do is tell you why I’m suspicious of that.’



BIOGRAPHY THOMAS VROEGE

Thomas Vroege is een award-winnende filmmaker uit Amsterdam, en het meest bekend vanwege de 

European Film Award die hij kreeg voor zijn documentaire ‘9 Days From My Window’.

Hij studeerde af aan de Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost met de korte documentaire ‘The Son 

& The Stranger’. Nadien maakte hij zijn eerste stappen in de filmwereld door het winnen van de ‘Wildcard 

Award’ van het Nederlands Filmfonds. Een poëtisch documentaire verhaal over de financiële industrie was 

zijn volgende project, ‘So Help Me God’ ging in première tijdens het Nederlands Filmfestival van 2015 en 

draaide daar in De Gouden Kalf Competitie.

De bekroonde korte documentaire ‘9 Days From My Window’ ging de wereld rond naar alle grote internationale 

filmfestivals en kreeg de prestigieuze Europese Film Award toegekend. De korte documentaire over het 

begin van de Syrische revolutie in de stad Aleppo werd gemaakt in samenwerking met collega-filmmaker 

Floor van der Meulen en de Syrische fotograaf Issa Touma. Zijn reis door de oorlogszone gaat verder met 

zijn film ‘Theatre of the Crowd’, die als Griekse tragedie vertelt over de Syrische revolutie. Het filmplan kreeg 

de IDFA Media Fund Documentary Award toegekend. 

In 2017 gaat zijn eerste lange documentaire ‘A Stranger Came to Town’ in première op IDFA in de Nederlandse 

Competitie. 

Naast zijn werk als documentairemaker werkt Vroege ook als editor en cameraman. Hij was adviseur voor 

het Mediafonds en is momenteel bestuurslid van de belangenvereniging voor regisseurs DDG.



FILMOGRAFIE

A Stranger Came To Town, 2017  | Regie / Camera (scenario:Theater Of The Crowd, 2015 | Regie (70 min)

Documentair essay over het verloop van de Syrische vrijheidsstrijd.

(IDFA Mediafonds documentaire scenario prijs, 2015)

Greetings From Aleppo, 2017 | Regie / Montage i.s.m. Floor van der Meulen, Issa Touma (13 min)

Korte Documentaire over het dagelijks leven in west-Aleppo anno 2016 door de ogen van de Syrische fotograaf Issa Touma. (DIG Award 

2017, IFFR 2017, Encounters)

9 Days, From My Window In Aleppo, 2015 | Regie / Montage i.s.m. Floor van der Meulen, Issa Touma (13 min)

Korte documentaire over het begin van de Syrische revolutie in Aleppo

(Winnaar European Film Award  - Best Short Film 2016, meer dan 100 internationale festivalselecties, o.a. DOK Leipzig, Int. Comp. 

Kurzfilmtage Winterthur, Int. Comp. Clermont-Ferrand, IFFR)

So Help Me God, 2015 | Regie / Camera (18 min)

Visuele reis door de financiële sector in een poging de schijnbaar onaantastbare positie van bankiers te

onderzoeken. (Lavoro in Movimento, Bologna, 2017, Gouden Kalf Competitie, Debuutcompetitie NFF, 2015, Dutch Selected Sorts Eye Int., 

2014)

The Son and The Stranger, 2012 | Regie / Camera / Montage (25 min)

Korte documentaire over Daan (1987) uit een vrijzinnig, seculier milieu die naar Jeruzalem vertrekt zich en

zich bekeert tot het ultra orthodoxe joodse geloof. Een keuze met ingrijpende consequenties voor zijn familie. 

(Winner documentary Wildcard of The Netherlands Film Fund, 2012)

‘A Stranger Came to Town’ is de eerste lange documentairefilm van Thomas Vroege.



OVER HALAL DOCS

Halal docs maakt documentaires over internationaal aansprekende onderwerpen, toegankelijk voor een groot publiek, op een visueel 

uitdagende manier en altijd grensverleggend in vertelvorm. Halal docs brengt films met lef, aandacht en creativiteit de wereld in. 

Halal docs is een Amsterdams documentaire film productiehuis. Halal docs is onderdeel van Halal, een gerenommeerd film productiehuis 

& fotografie agentschap met een internationaal netwerk van creatieven.  De documentaire afdeling wordt geleid door Olivia Sophie van 

Leeuwen, partner van Gijs Kerbosch, Roel Oude Nijhuis en Gijs Determeijer van Halal. 

www.halal.amsterdam



LINK ARTWORK & TRAILER

https://www.dropbox.com/sh/kr3k1npcsby4cr6/AACN9jmyyNT3cVXNwgcQokxFa?dl=0
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