
Jordy Holtslag - Flame Shots
feelance (fctie) editor & colorist

Naam: Jordy Holtslag
Functie: Editor & colorist 
Sofware: Avid MediaComposer

DaVinci Resolve
Telefoon: 06 18487760
Website: fameshots.nl

Enkele edit projecten uitgelicht:

De Inspirator (speelflm 105'  Hans Breetveld)
Editor. Feature NL speelflm geproduceerd door Wackius & Windmill Films. Met Sytske van
der Ster, David Lucieer & Mary-Lou van Stenis. bioscooprelease september 2018.

Second Honeymoon (speelflm 85'  Kristjan Knigge)
Editor. Feature speelflm opgenomen in Portugal die op het FlyWay Festival in Winconsin 
(USA) in wereldpremière is gegaan. Nederlandse release begin 2016. 

Teef (televisieflm 50'  Jamille van Wijngaarden)
Mede-editor voor deze televisieflm. Onderdeel van de 6-delige fctiereeks 'Centraal', 
voorheen One Night Stand. Release september 2019. 

Dokter Deen 1 - 4 (dramaserie 50'  40 afeveringen, Ineke Houtman – Edwin de Vries)
Mede-editor aan alle 4 de seizoenen. Naast enkele eindmontages in seizoen 2, heb ik voor 
seizoen 3 en 4 alle complete afeveringen in een eerste versie opgezet. 

Flikken Maastricht 6 & 13 (dramaserie 50'  6 afeveringen, oa Martin Schwab)
Voor het 6e seizoen & 13e seizoen in totaal voor 6 afeveringen de eerste versies gemonteerd.
Daarnaast geholpen rondom de teleflm aansluitend op de serie: De Overloper. 

Enkele kleurcorrectie projecten uitgelicht:

Dreamschool 1 – 2 – 3 (NPO3 realityprogramma 50'  30 afeveringen)
15 probleemjongeren gaan opnieuw naar school gaan onder leiding van Lucia Rijker om te 
proberen het leven weer op de rit te krijgen.

Re-united (RTL4 realityprogramma 50'  8 afeveringen)
Yolanthe Sneijder-Cabau probeert Nederlanders te herenigen met familieleden die al jaren 
in het buitenland zijn en geen mogelijkheid hebben hierheen te komen. 

MIES, het oog zonder ziel, eerlijk & rauw (docu 35' Mirthe Fernandes)
Over de belevingswereld van Mies, een jonge vrouw van begin 20 die in een andere 
werkelijkheid leef dan de echte realiteit. Première NFF 2019.

Een completer overzicht van mijn werk en een showreel is te vinden op mijn website en/of 
IMDB. 


