
Lorenso is 12 jaar oud en woont in de Filmwijk. Hij speelt in de speelfilm "Foeksia de
miniheks" naar het gelijknamige boek van Paul van Loon. In de film speelt hij de rol
van Tommie, het mensenvriendje van Foeksia. Foeksia mag eigenlijk niet met Tommie

omgaan, want mensen zijn gevaarlijk! Tommie's oom Rogier wil het Heksenbos
platgooien om er een snelweg van te maken. Samen gaan Foeksia en Tommie het
Heksenbos redden. De film ging 6 oktober in première.

Lorenso was al te zien in de
Kerstcommercial 2007 van supermarktketen
C1000. Ook heeft hij een jaar lang in de
musical Ciske de Rat gespeeld als Drikus.
Hij trad op in Leeuwarden, Groningen,
Utrecht, Amsterdam RAI en Almere.
Lorenso heeft de stemmen ingesproken van
de tweeling in de film "Spion van Oranje"
van regisseur Tim Oliehoek, met Paul de
Leeuw en Najib Amhali.

Hoe ben je in de filmwereld terecht
gekomen? Heb je meegedaan aan een
talentenjacht of heb je audities moeten doen?

"Nee, ik heb geen talentenjacht gedaan. Ik
heb me opgegeven bij een castingbureau. Ik
had auditie gedaan voor een andere film en
de regisseur van deze film (Johan Nijenhuis)
wilde mij en wat andere jongens auditie
laten doen voor zijn film. Het meisje dat
Foeksia speelt, ken ik nog van mijn tijd uit
Ciske, dus er was gelijk een klik. Sinds de
Kerstcommercial20OT van de C1000, begon
ik het filmacteren leuk te vinden. Maar al
tijdens schooltoneel wist ik dat ik wilde
acteren."

Hoe vond je het om aan deze film te werken?

"Ik vond het hartstikke leuk. De regisseur
en degenen met wie ik samenwerkte,
vond ik erg aardig. Het was gewoon een
geweldige productie. Ik heb er ook nog
vriendschappen aan overgehouden, onder
andere met de regisseur Johan Nijenhuis
en Rachelle Verdel, degene die Foeksia
speelt. En Marijke van de productie. Zij was
productieassistente, ze bracht me naar de
set en weer naar huis."

Hoe combineer je het acteren met school?

"Je moet soms draaien onder schooltijd,
dus heb je toestemming van school
nodig. Gelukkig deed mijn school niet
moeilijk. Er is ook overleg geweest met de
leerplichtambtenaar. Ik blijf ook achter mijn
resultaten aanzitten. Volgend jaar ga ik naar
een andere school en met die school hebben
we ook al een gesprek gehad hierover.
Na de middelbare school wil ik naar de
Nederlandse Film en Televisie Academie
(NFTA)."

Wat vond je het leukste om te doen in deze film?

"De stunts vond ik erg leuk. Zo moest ik
bijvoorbeeld tegen een paal opklimmen, ik
zat helemaal vast met touwen. En als je
dat dan later terug ziet, dan heb je echt
zoiets van'wow, heb ik dat gedaan?'Op de
bezemsteel vliegen was ook leuk. We zaten
helemaal vast aan touwen. Ik had gelukkig
geen last van hoogtevrees."

Vond je het moeilijk om de teksten uit je
hoofd te leren?

"Nee, want de regisseur zei: 'We nemen het
zo en zo op. Je mag zelf improviseren, als
het maar een beetje op het script lijkt.'Je
hoefde niet precies te zeggen wat er in het
script stond. Voordat er gefilmd werd, werd
de scène doorgenomen. Er werd uitgelegd
op welke toon het ongeveer moest, wat er
in moest zitten en welke tekst erbij hoorde.
Het maakte niet uit of je een woord anders
zei, het ging er meer om welk gevoel er in
die scène moest zitten. Er waren ook wel
wat bloopers."

In de film speel je Tommie. Wie is Tommie
precies?

"Tommie is een jongen, die erg
nieuwsgierig is maar ook een beetje
bang. Door zijn nieuwsgierigheid wordt hij
overal in meegetrokken. Zijn bangigheid
wordt uiteindelijk weggedrukt door de
nieuwsgierigheid. Ook niet onbelangrijk,
Tommie is het neetje van de boze oom die
het Heksenbos wil kappen."

Lfjk jfj qua karakter op Tommie?

"Nee, niet zo. Misschien een klein beetje.
Het was soms moeilijk om me in Tommie
in te leven, maar meestal ging het gewoon
vanzelf. Het was wel makkelijk."

Waarom moeten wij naar de film "Foeksia
de miniheks" gaan?

"Het is gewoon echt een hele leuke film!
En het is een geschikte film voor iedereen.
Er zit eigenlijk wel veel humor in." Lachend
zegt hij: "En jullie moeten natuurlijk gaan
omdat ik erin speel. Heel de Filmwijk moet
gaan!" Phia, de moeder van Lorenso,
zegt: "Wij hebben natuurlijk al wat stukjes
gezien en het feit dat er al bijna een jaar
aan gewerkt wordt, is voor Nederlandse
maatstaven heel lang. Mensen zien vaak
niet hoeveel werk en liefde er in zo'n film
zit. Walt Disney is de distributeur van deze
film. Voor Nederlandse begrippen zitten er
hele mooie special effects in."

Komt er binnenkort nog een première van
de film?

"Op zaterdag 2 oktober is de première in
het Tuschinski Theater in Amsterdam. Ik
heb al een pak! Ik heb al eens premières



bijgewoond dus ik weet wel een beetje wat
me te wachten staat. Ik heb er heel veel zin
in om samen met de andere acteurs over de
rode loper te mogen lopen! "

Wat vond je tot nu toe het leukste waaraan
je hebt meegedaan?

"Deze film vond ik toch wel echt het leukst.
Het verschil tussen acteren in een film
en acteren op toneel is de hoeveelheid
techniek. Omdat ik die techniek heel mooi
vind om te zien, vind ik camera-acteren
toch net even leuker dan toneel. Ik wil
wel doorgaan met acteren, al hoef ik niet
perse acteur te worden. Ik zou het ook leuk
vinden om regisseur te worden of producer.
Het gaat mij er niet om dat ik op het witte
doek terecht kom. Ik wil niet beroemd
worden. Bij films vind ik de techniek ook erg
interessant, hoe ze alle touwen wegwerken

en dat soort dingen. Als ik tijdens het
draaien van deze film even pauze had, vond
ik het heel leuk om achter de schermen bij
de techniek te kijken."

Je hebt al veel gedaan. Heb je al gillende
meiden achter je aan?

"Nee! Gelukkig heb ik geen gillende meiden
achter me aan! Ik vind het al eng om op
een poster in de bioscoop te hangen!
Maar mijn haar zit daar heel anders, dus ze
herkennen me niet. Al mijn vrienden vinden
het leuk voor me, er is geen jaloezie over.
Iedereen is gelijk."

Ben je ondertussen nog bezig met andere
projecten?

"Er loopt nog een auditie voor de serie
tVerborgen Verhalen'. Ik word wel steeds

opgeroepen voor audities, maar de markt
wordt steeds groter. Er zijn meerdere
producties, maar ook steeds meer kinderen,
die dit willen. En soms word je ook
afgewezen, omdat het typecasting is. Ik heb
trouwens ook nog auditie gedaan voor'Het
zigzag kind'. Door omstandigheden zijn de
audities uitgesteld. Wanneer de auditie is,
weet ik dus nog niet."

Foeksia de miniheks is geproduceerd door
NL Film.

Wil je meer weten over de film'Foeksia de
miniheks'? Kijk dan eens op http://www.
foeksiadefilm.nl

Wil je nog meer over Lorenso weten? Kijk
dan eens op http://www.lorenso.nl
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