
Curriculum Vitae  Saskia Gubbels  

Persoonlijke gegevens 

Filips van almondestraat 8b / 1057 ZT / Amsterdam  
gubbelssaskia@gmail.com/ +31 47402892 
Geboortedatum: 11 / 10 / 1971 
Geboorteplaats:  Delft  
St. Joris College Eindhoven 1985 - 1989  HAVO     
Eckart College Eindhoven 1989 -1991 VWO 
Academie Beeldende Kunsten Hogeschool Maastricht 1991-1994  
Fotografische en Audiovisuele vormgeving 
Academie Beeldende Kunsten St. Joost Breda 1994-1997 
Cum Laude afgestudeerd richting regie documentaire 

Filmografie  
  
2018 - 2020   Dierbaren (75”)  
Essay over de liefdevolle en moeizame verhouding tussen mens en dier in het grootste 
dierenasiel van Nederland. Doxy Ism BNN/ Vara voor NPO3   
- Dutch competition IDFA 2020 
      
2017             Naomi's geheim (16")  
Naomi heeft de verslaving van haar moeder lange tijd geheim gehouden. Op een dag neemt ze 
haar beste vriend mee naar de psychiatrische instelling waar haar moeder verblijft. Selfmade 
Films voor KRO/NCRV 
- Special Jury Award Childrens' Documentary IDFA 
- International Competition DoKuMa Kroatië  
- Dutch Competition Go Short Filmfestival Nijmegen  
- ZagrebDox - International Documentary Film Festival 
  
2016             Lieve Jayvano (15") 
Latisha was 13 jaar was toen ze zwanger raakte en Jayvano kreeg. Hoe verzorg je een kind als 
je zelf nog kind bent? Geproduceerd door Hollandse Helden voor NCRV Dokument 
- Cinekid Filmfestival Amsterdam 

2014              0,8 Ampère Geluk (52") 
Drie mensen worden geportretteerd die shocktherapie ondergaan van heel nabij en laat zien 
hoe een ongrijpbare ziekte hun leven en dat van hun omgeving volledig beheerst. Lukt het hen 
om aan de duisternis van hun depressie of psychose te ontsnappen? Zal de behandeling hen net 
dat beetje geluk schenken waar ze zo op hopen? Producent Zeppers Film voor NCRV 
Dokument.  
- Pärnu Film Festival Italie 

2012              Als ik in de spiegel kijk (18”) 
Dilan, een 15-jarig meisje raakt door een ongeluk ernstig verbrand. Zal ze ooit nog kunnen 
lachen? Producent: Hollandse Helden voor NCRV.  
- Nominatie Mediafondsprijs Beste Jeugd documentaire  
- Nominatie European film prize competition GROSSE KLAPPE doxs! kino festival Duisburg  
- OZU DOC competition. Ozu Film Festival. Sassuolo (MO), Italia  
-  Nominatie Cinekid Kinderkast prijs  
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2011               Door de oren van Ellen (18”) 
Ellen is doof en moet na de zomer kiezen; zal ze naar de horende middelbare school gaan 
waar niemand haar (doven)taal spreekt of naar een dovenschool waar de horende wereld ver 
weg is?  Producent: Hollandse Helden voor NCRV Dokument-junior. 
Deze film is vertoond op inmiddels 23 (inter)nationale filmfestivals.  
- Childrens and Youth Film Competition op het International Short Film Festival Oberhausen.  
-  Prijs Best Documentary BUSTER Filmfestival in Kopenhagen.  
- 1st Prize Adult Jury Prize - Documentary Short Film Chicago International Children's Film 

Festival   
- 2nd Prize Children’s Jury Prize - Documentary Short Film Chicago International Children's 

Film Festival   
- An honorary mention Uppsala International Short Film Festival 
- Gouden Kalf Competitie Beste Korte Documentaire Nederlands Film Festival Utrecht  
-  Nominatie European filmprize “GROSSE KLAPPE’ doxs/Duisburger Filmwoche 
-  An honorary mention Barcelona International Audiovisual Festival  
-  Prijs Best Film Ozu Filmfestival Italie. 
  
2010                Scènes uit het omgangshuis (60”) 
Gescheiden ouders kunnen hun kind zien op neutraal terrein, het omgangshuis, zonder dat ze 
daarbij worden geconfronteerd met hun ex-partner. Producent: Hollandse Helden voor NCRV. 
  
2010                Azza (15”) 
Azza is een moslimmeisje van 12 jaar dat van de strengst Islamitische basisschool in Amsterdam 
naar het ‘witte’ Amsterdams lyceum gaat. Zal ze haar hoofddoek wel of niet afdoen? 
Producent: Hollandse Helden voor 
NCRV Dokument-junior. 
- Global Zoom Award Children's Film Festival Seattle  
- Nominatie Internationale competitie LUCAS - International Children’s Film Festival in Frankfurt 
- Providence Children's Film Festival. USA. 
- REDCAT International Children's Film Festival 
- Festival International du film lesbien et feministe de Paris  

2009                  De zee lacht me toe (50”) 
Portret over het stilstaande leven van de laatste bewoners uit een half afgebroken arbeiderswijk. 
Terwijl het stof langs de ramen waait van de sloophamer nemen de bewoners alle tijd om het 
gras tussen de stenen weg te harken. Zuidenwind Produkties/ NCRV 
- Nominatie Gouden Kalf Beste Korte Documentaire Nederlands Filmfestival Utrecht  
  
2007                   Het gelijk van mijn tante (50”) 
Els krijgt na 1,5 jaar psychiatrie weer langszaam haar vrijheid terug. Over macht en 
onmacht, over de balans tussen normaal en niet normaal. Producent: Lemming Film voor 
NCRV Dokument. 
  
2005                   Zigeunermeisje (15”) 
Een 11-jarig zigeunermeisje moet voor haar 10 broertjes en zusjes zorgen omdat haar vader in 
de gevangenis zit. Producent; Lemming film voor IKON jeugd. 
  
2002                    De grote voorstelling (45”) 
Tiny is een 74-jarige balletlerares die al 50 jaar lang vol vuur en passie meisjes en vrouwen van 
3 tot 80 jaar les geeft. RQB-groep. Winnaar “Portret van een markante Noord-
Hollander” gefinancierd door provincie Noord-Holland. TV Noord Holland 2003,  
TV België 2003.  



2001                    Als mijn kind maar gelukkig is (30”) 
Wanhopige Hindoestaanse ouders denken dat hun gehandicapte kind een straf van God is. 
Producent: Omroep Hindoe Media (OHM). 
  
2000                    Het huishouden van Don Quichot (40”) 
Een gezinsadviseur uit Spanje helpt Nederlandse gezinnen helpt orde op zaken te stellen in de 
grote chaos van hun bestaan. Producent;  RQB-groep voor NCRV Dokument. 
  
1999 / 2000                        
Diverse korte documentaires voor IKON Jeugd televisie o.a. Over een jongen die vijf jaar 
kanker heeft. Een meisje dat gevlucht is uit Zaïre. Blind meisje dat Nederland kampioene 
stijldansen is. Turkse jongen die net in Nederland is. 
  
1998 / 1999                          
Diverse korte documentaires voor VPRO televisie: o.a. Over een bollenboer die weggepest 
wordt. Volkstuinders die al decennialang hetzelfde volkstuintje hebben. Overspannen managers 
in een klooster. Zes Nederlandse meiden die praten over carrière en baby’s. 
  
1998                      Heren alstublieft (25”) 
Documentaire over een wielrenner van 21 jaar die als bijbaantje drager is bij een 
uitvaartonderneming. Producent: Humanistische omroep. 

1997                       Einde verhaal (35”) 
Eindexamenfilm St. Joost Academie Breda 
Documentaire over de handelingen van chauffeurs/ dragers van een uitvaartonderneming. 
-  Publieksprijs Rialto Filmtheater Amsterdam  
-  Nominatie Citroën Award Beste Eindexamenfilm Nederlands Filmfestival Utrecht. 
-  Juryprijs Filmfestival Middelburg. 
  
1997                       Klank van zien (25”) 
Eindexamenfilm St. Joost Academie Breda 
Filmisch verhaal over een man die op latere leeftijd blind is geworden. 
-  Nominatie Beste eindexamenfilm Landelijk Gouden Vlam Videofestival Eindhoven. 
  
1999                   
Startstipendium Fonds voor Beeldende Kunsten 
  

Overige werkzaamheden 

2016 tot heden    Docent coaching en interviews voor diverse basisscholen 
                          voor Stichting Oorlog in mijn Buurt 
2014 tot heden    Gastdocent en jurylid eindexamenfilms en profielwerkstukken 
                          diverse Middelbare scholen Amsterdam 
2017                   Docent Filmmaken op de Dans en Theaterschool Amsterdam 
2010 tot 2016     Adviseur Mediafonds  
2013                  Fotocursus Portretten in de wijk van Foam Amsterdam  
2010                  Cursus Regie-Act van de DDG speltechnieken en regieverdieping  
                          voor documentaire en fictie regisseurs. 
2009                  Module Interviewtechnieken Hogeschool in Utrecht 
2000                  Cursus Scenarioschrijven Documentaire Schrijversvakschool ‘t Colofon 




