VINCENT GROOS
REGISSEUR

OVER MIJ
Ik schrijf graag komische verhalen met een 'hart', vaak met
sociale of maatschappelijke thema's aan de grondslag. Ik zoek
het komische in wat andere mensen vaak als dramatisch
ervaren.
Cinematografisch ben ik een grote fan van een bepaalde
esthetiek of 'production value', maar ik vind het altijd leuk om
een manier te vinden om dit in het verhaal te verantwoorden.
Dus geen mooie beelden alleen om mooie beelden, maar iets
dat ons verhaal voortstuwt.

FILM
LIEVE (2020)
Starting out as a home nurse, Lieve braves the windy weather
on her moped to assist her elderly patients. She has a big heart
and tries her hardest to fulfill the wishes of all her patients to
the best of her abilities. The biggest challenge she now faces is
learning to respect her own boundaries.
Mijn afstudeerwerk werd geselecteerd op 16 festivals in 9
landen en won prijzen in Leuven, Londen, Qindao & Brussel.

PUB
DOCKX - Rent your freedom (2020)
Verhuurbedrijf Dockx staat vooral bekend om het verhuur van
bestelauto's, maar niet om hun motoren.
Het idee voor deze reclame was om een cinematische spot te
maken met b-roll van onze draaidag en steeds weg te knippen
vlak vóór de motor in beeld komt, om zo spanning op te bouwen
en de focussen op het gevoel van vrijheid.
Naar mijn mening is het beter geworden dan het origineel.

CARDOEN - Auto-salon (2021)
Samen met producent Reinout Nechelput bedacht ik een reeks
grappige spots voor de nieuwe reclamecampagne van Cardoen.
Motief hierin was de absurde term 'auto-salon', dat eigenlijk niet
eens correct Nederlands is.

Cardoen - Salon-conditie (2021)
Verder bouwend op dit idee maakten we een spot over de lage
prijzen van Cardoen, de 'saloncondities' die het hele jaar geldig
zijn. In samenwerking met bodybuilder Stephen Harisson.

CARDOEN - Thuis Geleverd (2021)
Eén van de meer absurdere dingen aan de manier waarop
Cardoen werkt is dat je online een auto kunt bestellen die bij je
thuis wordt geleverd.

OPLEIDING
MASTER AUDIOVISUELE KUNSTEN (2017 - 2019)
RITCS, Brussel

BACHELOR AUDIOVISUELE KUNSTEN (2013 - 2017)
RITCS, Brussel
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