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Logline

Synopsis

Nova reist terug in de tijd om een grote
milieuramp te voorkomen. Maar als bijwerking wordt ze weer jonger en niemand
neemt de twaalfjarige met haar vliegende
robotje serieus, behalve tiener Nas. Lukt het
Nova en Nas om de wereld te redden?!

In het jaar 2050 is de aarde er zo slecht aan toe dat ervaren gevechtspiloot Nova de opdracht
krijgt terug te reizen in de tijd om een desastreuze milieuramp te voorkomen. Maar waar
niemand rekening mee heeft gehouden is een bijwerking van het tijdreizen: Nova wordt weer
jong en stort neer als twaalfjarige. Niemand neemt haar nog serieus, behalve Nas die het
mysterieuze meisje en haar vliegende robotje ADD uit handen probeert te houden van de
geheime dienst. Lukt het Nova en Nas om alsnog de wereld te redden?
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Statement Regisseur Maurice Trouwborst over Captain Nova
Sinds ik een tiener ben droom ik al van het
maken van een film voor het witte doek. En
met deze film is die droom nu uitgekomen.
Helaas is ook de opwarming van de aarde geen
onrealistische droom. Het is een nachtmerrie
die waarheid lijkt te worden.
Captain Nova zet je aan het denken over de
huidige klimaatcrisis binnen een opwindend
sci-fi avontuur dat je op het puntje van je

stoel laat zitten. Het is een verhaal over de
vriendschap tussen een verwaarloosde jongen
en een mysterieus meisje uit de toekomst.
Het verhaal ontrafelt haar geheime missie
om de toekomstige wereld te redden, in een
spannende reis gevuld met spectaculaire actie,
gevatte dialoog en goede grappen.
Ons doel is om alle mensen samen te brengen
om het over hun eigen verantwoordelijkheid

te hebben in deze urgente situatie, zonder
hierbij met de vinger naar een ander te wijzen.
Behalve dat de film de hele familie zal
aanspreken, zullen in het bijzonder kinderen
geïnspireerd en gemotiveerd worden om hun
stemmen te laten horen - in een roep om hun
eigen toekomst te waarborgen. Want juist
zij zullen degenen zijn die het meest geconfronteerd zullen worden met de consequenties
van de opwarming van de aarde.
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Cast
Nova:
Nas:
Nova (37):
Claire:
ADD (voice):
Koen:

Kika van de Vijver
Marouane Meftah
Anniek Pheifer
Hannah van Lunteren
Sander van de Pavert
Joep Vermolen

Simon Valk Jr. (60):
Simon Valk Jr. (35):
Valk Senior:
Marjan:
Altan:

Harry van Rijthoven
Robbert Bleij
Pierre Bokma
Ricky Koole
Ergun Simsek

Composer:
Makeup Design:
Costume Design:
Animatronics:
Casting Directors:
Line producer:
VFX Supervisors:
Postproductie supervisor:

Alexander Reumers
Lindelotte van der Meer
Maxa van Panhuis
Vincent Mensink
Madelief Blanken & Job Castelijn
Marloes Luinge
David van Heeswijk & Luuk Meijer
Rosanne Fontaine

Crew
Director:		
Maurice Trouwborst
Screenplay:		
Lotte Tabbers & Maurice Trouwborst
Producers:		
Derk-Jan Warrink & Koji Nelissen
Co-producer:		Anna van der Staak
Cinematographer:		 Robbie van Brussel
Sound design:		
Evelien van der Molen
Sound recording:		
Hein Verhoeven
Production Design:		
Barbara Westra
Editor: 		
Pelle Asselbergs
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Interview hoofdrolspeler Kika van de Vijver — Nova
‘Het acteren met sciencefiction-props was net zo gaaf als
ik verwacht had’
Ik ben via een castingbureau bij Captain Nova gekomen. Toen ik het
script zag, was ik meteen enthousiast. Vanwege de vette sciencefictionelementen, maar ook door de humor, spanning en verdriet - alles zit
in het verhaal. Ik denk dat je de film echt duizend keer opnieuw zou
kunnen kijken. Het acteren met sciencefiction-props was net zo gaaf
als ik verwacht had. Net als Nova in de film had ik een robotje op mijn
schouder: hij gaf licht, had een harnasje aan en zijn oogjes konden
bewegen. Ook de binnenkant van de shuttle was magisch, met honderden
lampjes en knoppen.

‘Nova geeft haar missie niet op, wat er ook gebeurt’
Ik vond Nova een cool personage om te mogen spelen. Ze geeft haar
missie niet op, wat er ook gebeurt. Ik ben zelf wel wat minder serieus,
dus het was fijn dat we ook een paar vrolijke scènes hadden, met het
robotje ADD bijvoorbeeld. Ik heb echt vaak gehoord dat mensen vonden
dat de 37 jaar oude Nova op mij leek, en andersom. Anniek Pheifer en ik
hebben denk ik inderdaad een beetje dezelfde uitstraling: dat was heel
knap gecast. De Noordpoolscène vond ik het allerleukst om te spelen: het
was een eer om met Pierre Bokma te werken, en ik mocht ook nog eens
met mijn freezegun schieten. Dat voelde wel stoer. Het zou trouwens best
een goed idee zijn voor het echte leven: iemand gewoon even met zo’n
freezegun pauzeren als je denkt dat hij slecht bezig is!

‘Na de laatste draaidag miste ik iedereen enorm’
De sfeer op de set was heel fijn. Maurice is een prettige regisseur omdat
hij heel chill is maar toch duidelijke aanwijzingen geeft. Marouane,
mijn directe tegenspeler, is ook een hele lieve jongen. We konden goed
lachen samen maar ook professioneel samenwerken. Er waren wel veel
grappige momenten. Niemand wist bijvoorbeeld hoe een Tesla werkte.
We probeerden het slot te openen, maar alle deuren vlogen open, en
dan weer de ramen - die scène hebben we wel dertig keer opnieuw
moeten doen. Als je heel goed luistert hoor je stiekem ergens nog een
klein bliepje in de film. Na de laatste draaidag miste ik iedereen enorm:
ik wilde eigenlijk meteen terug!

‘Ik denk dat dit het beste is wat ik tot nu toe heb kunnen
doen voor het klimaat’
Soms maak ik me best zorgen over klimaatverandering. Omdat ik de hoofdrol
in deze film speelde vond ik het extra belangrijk om bij te houden wat er
allemaal gebeurt in de wereld. Ik denk eigenlijk dat dit het beste is wat ik
tot nu toe heb kunnen doen voor het klimaat: in Captain Nova spelen, en
zo veel mogelijk mensen laten zien dat er iets serieus aan de hand is. De
première voelde dan ook heel bijzonder. Het was best spannend om mezelf
in de hoofdrol te zien, maar uiteindelijk ben ik heel tevreden. In die grote
zaal bleek de film nog vetter dan ik had verwacht.
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Interview hoofdrolspeler Marouane Meftah — Nas
‘Een krachtige film over vriendschap en groei’

‘Het meest trots was ik op een hoopvolle scène’

Voor Captain Nova was ik eigenlijk niet zo bekend met sciencefiction.
Maar het verhaal sprak me meteen aan, dus ik ben gewoon maar auditie
gaan doen. Maurice vond dat Kika en ik een leuke klik hadden, en zo werd
ik Nas! Mijn personage maakt een hele mooie ontwikkeling door in de
film. In de eerste scènes is hij duidelijk onzeker, en voelt hij zich nergens
echt thuis. Maar Nas en Nova maken samen zoveel mee. Daardoor zie je
niet alleen een mooie vriendschap ontstaan, maar leert Nas ook dat hij
de moeite waard is. Sowieso vind ik dat een grote kracht van Captain
Nova: niemand staat stil tijdens de film. De helden, de politie of de
schurk, en zelfs het robotje ADD maakt een kleine ontwikkeling door!

Tijdens de première merkte ik goed hoe trots ik ben op het eindresultaat.
Het was mijn eerste première voor een bioscoopfilm, dus ik vond het
best spannend. Ik was vooral bezig met de reactie van het publiek,
maar gelukkig leefde iedereen helemaal mee en moesten ze op de juiste
momenten lachen. Mijn ouders waren ook bij de première, en vonden het
leuk - het was weer eens wat anders dan Mocro Maffia, haha. Het meest
trots was ik op een scène waarin Nas wordt verhoord door de politiechef
(Hannah van Lunteren): ons spel is daar heel rustig, waardoor het echt
spannend wordt. Die scène straalt ook iets hoopvols uit: er is veel aan
de hand, maar er zijn ook veel goede mensen.

‘Maurice gaf me veel ruimte om dingen uit te proberen in
mijn spel’

‘Ik zou geen Nederlandse film weten die met Captain
Nova vergelijkbaar is!’

Het gevoel van samenhang op de set was heel bijzonder. Ik heb nog
nooit zo duidelijk gezien dat alles en iedereen een functie had en naar
hetzelfde doel toe werkte. Sowieso was het heel relaxt om met Maurice
te werken. Hij gaf me echt de ruimte om dingen uit te proberen in
mijn spel. Ook met Kika klikte het goed - gelukkig maar, want we
moesten in de film natuurlijk maatjes spelen. Soms hadden we best een
uitdaging samen: ik moest Kika bijvoorbeeld een lang stuk rennend op
mijn schouder dragen, en hoorde haar zo haar best doen niet naar lucht
te happen! Uiteindelijk is alles gelukkig goed gelukt.

Voor deze film was ik ook wel bezig met het klimaat, maar op kleinere
schaal: braaf mijn afval scheiden bijvoorbeeld. Captain Nova heeft
me wel doen inzien dat het echt menens is. We hebben met de film
geprobeerd op een leuke manier te laten zien wat er aan de hand is: ik
hoop dat mensen die hem zien besluiten samen voor de aarde te gaan
vechten. Maar uiteindelijk hoop ik ook dat mensen de bioscoopzaal
verlaten met een smile op hun gezicht, want het is gewoon een heel
leuke film geworden. Ik zou geen Nederlandse film weten die ermee
vergelijkbaar is!
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Interview regisseur Maurice Trouwborst
‘Op dit moment kan het tij nog keren, dus maakten we
liever een hoopvolle film’
Ik wilde heel graag iets met het thema van klimaatverandering doen,
maar dan wel in een film die je eigenlijk steeds opnieuw wilt zien: een
spannende én hoopvolle film. Natuurlijk is klimaatverandering een zwaar
onderwerp, en is de kans dat het met de aarde straks niet goed gaat best
groot. Maar op dit moment kan het tij nog keren, dus maakten we liever
een hoopvolle film.
Als kind zag in de bioscoop Jurassic Park en dat was zo’n geweldige
ervaring! Dat je je helemaal in zo’n wereld kunt verliezen en ondersteboven
bent van dat verhaal ... Daar was ik helemaal high van. Een half jaar lang
vroeg ik bijna elke week in de bibliotheek of ze die film al hadden, want
ik wilde hem nog een keer zien. Spielberg kan zo’n spannende wereld
heel goed neerzetten. Hij is goed met suspense, en een soort mythe en
verwondering: dat er in het leven van een normaal iemand iets extreem
wonderlijks gebeurd. Ik hou gewoon heel erg van dat gevoel. In Captain
Nova heb ik geprobeerd ook een wereld te creëren waar je helemaal in
kunt verdwijnen. Maar zeker voor de tweede helft van de film, en de
wereld die we daar hebben neergezet, heb ik heb ook veel moderne films
gekeken: Interstellar bijvoorbeeld, of Sicario en Blade Runner 2049.
Één van de eerste sciencefictionavonturenfilms van
Nederland: een jongensdroom’

Het maken van Captain Nova voelde als een jongensdroom: ik hou heel
erg van dit genre en heb alles wat ik zelf cool vind in de film gestopt. Een
helikopterachtervolging, ruimtepakken, tijdcapsules – het is geweldig
om op sets te staan waar je magie aan het creëren bent en voor je neus
een heel nieuwe wereld ziet ontstaan. Iedereen - ook de cameraman en
de production designer - houdt stiekem van sciencefiction, maar meestal
maken ze in Nederland toch een romantische komedie. Dus áls je dan een
team kan samenstellen van hoog niveau en daarmee een zeldzaam genre
uitvoert waar we allemaal fan van zijn, ga je helemaal los. Wanneer mag
je nou een astronautenpak ontwerpen, of andere futuristische kleding?
Natuurlijk was het soms best een uitdaging om met een beperkt budget
een grote sciencefictionfilm te maken: we wilden wel overtuigen. Daarom
hebben we de sciencefiction-elementen die we gebruikten zorgvuldig
uitgekozen en heel goed uitgevoerd. Gelukkig hadden we een heel goed
team, en hebben we veel uitdagingen tijdens het schrijven opgelost: vaak
pakten de plannen die wel realiseerbaar waren zelfs beter uit dan de
grootse scènes die we eerst hadden bedacht.
Hoofdpersonage Nova is een stoere en slimme vrouw, die haar lastige
missie en de toekomst van de wereld boven alles stelt. Ik hoop dat ze kan
inspireren - ze is een bad ass, en niet naar het verleden teruggekomen om
mooi te zijn. De vriendschap tussen Nova en Nas zuigt je in het verhaal.
Dat was voor mij cruciaal - bij films als E.T. gaat het uiteindelijk ook om
vriendschap. De backdrop daarachter is het thema van klimaatverandering,
en hoe we daarmee om zouden moeten gaan. Het zou fantastisch zijn als
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kinderen die Captain Nova zien, besluiten dat zij op hun eigen manier ook
iets voor het behoud van de aarde willen doen. Ik wilde kinderen laten
zien dat ze belangrijk kunnen zijn, en dat het cool kan zijn om in actie
te komen - je mag ook in het echte leven best kattenkwaad uithalen als
je het gelijk aan je zijde hebt. Als er veel op het spel staat. Sowieso zou
ik het liefst zien dat kinderen vrienden zouden willen worden van Nas
en Nova, en hen zouden willen helpen. Dat ze door die emotie na gaan
denken: wat kan ik bijdragen?

heb de film ook gemaakt als een universeel verhaal: het is geen expliciet
Nederlandse vertelling over klimaatverandering. De klimaatramp in de
film had ook een grote overstroming kunnen zijn, dat was dan misschien
typisch Nederlands geweest. Maar volgens mij zijn de beste verhalen
altijd universeel. Ik laat de nog gezonde aarde in 2025 heel bewust zien
in grote graanvelden, vruchtbaar boerenland en uitgestrekte bossen – als
een schrijnend contrast met de dorre toekomst. Het zijn beelden die laten
zien hoe mooi de aarde kan zijn, wat er gekoesterd moet worden.

‘Je moet kinderen serieus nemen’

‘Boodschap: verbinding en pauzestand’

Ik ben vrij toevallig jeugdfilms gaan maken. Daardoor denk ik bij elke
scène: is dit voor ouders óók spannend en interessant? Volgens mij is
Captain Nova echt voor alle leeftijden. Sowieso zie ik niet zoveel verschil
tussen films voor kinderen of volwassenen. Je moet kinderen serieus
nemen, en je hoeft niet altijd alles uit te leggen. Er mag best wat mysterie
of spanning overeind blijven. Wel hebben we Nova in plaats van een
pistool een pauzestand-gun gegeven, waarmee ze haar tegenstanders
niet neerschiet maar tijdelijk kan bevriezen. Ook hebben we de film van
tevoren op een groep kinderen getest, om zeker te weten dat hij geschikt
is voor een breed publiek: was hij te heftig, of te ingewikkeld? Maar ze
vonden hem juist fantastisch, en omarmden hem volledig. Dat was zo fijn.

Captain Nova is geen politiek pamflet, daar is het klimaatprobleem te
complex voor. Ik wilde een verbindende film maken, niet polariseren.
Jongere generaties staan misschien wat meer open voor verandering
dan de oudere, maar er is niet één vijand of schuldige. Een CEO van een
bedrijf in de industriële sector moet ook met zijn kleinkind naar deze
film kunnen, zonder dat hij of zij zich aangevallen voelt. Uiteindelijk
hopen we vooral dat Captain Nova aanzet tot een gesprek, en mensen
door de wens om de aarde te beschermen met elkaar verbindt. Hoe
spannend een verhaal ook is, het moet altijd hoop in zich dragen. En al
helemaal bij een thema als klimaatverandering: niemand heeft iets aan
de boodschap dat er geen hoop meer is. Eigenlijk zit de boodschap van
de film in die pauzestand-gun: misschien is het goed om af en toe een
stapje naar achteren te doen, en te kijken of je goed bezig bent. Moet
je echt op dezelfde weg verder?

Uiteindelijk is Captain Nova een verhaal over vriendschap. Ik denk dat
dit genre avonturenfilm ieder kind kan vermaken, waar ook ter wereld. Ik
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Interview scenarist Lotte Tabbers
‘We wilden een vermakelijke film maken die tóch een
boodschap heeft’
Ik denk dat het belangrijk is te benadrukken dat er veel goede mensen zijn,
en om positieve verhalen te vertellen. Ik wil graag iets bijdragen met mijn
werk, en als ik komedie maak doe ik dat op een bepaalde manier: dat vrolijkt
mensen op. Maar steeds als ik een film zag over een groot maatschappelijk
thema dacht ik: zou ik dat niet eigenlijk moeten doen? Dat Captain Nova
over het klimaat gaat was voor mij een belangrijke motivatie om aan het
project mee te werken: een vermakelijke film die tóch een boodschap heeft.
‘Het sciencefictionscript was een leuke en leerzame
zoektocht’
Special effects geven een schrijver veel vrijheid Het is heel leuk dat dat ook
kan in Nederland, en niet meer alleen in Amerika! Maar bij sciencefiction
moet je je eigen regels creëren, en je daar vervolgens wel aan houden.
Soms kunnen die regels je in de weg gaan zitten. We hebben vaak gedacht:
moeten we nu de regel aanpassen, of dit probleem op een andere manier
oplossen? Het was een leuke en leerzame zoektocht, en het is onwijs fijn
dat het gelukt is. We hebben het scenario wel twintig keer herschreven,
tot het verhaal helemaal werkte. Het hielp dat Maurice en ik al vaker
hebben samengewerkt – bij de jeugdseries Zenith en De Regels van Floor
bijvoorbeeld. Ik had dit niet zonder Maurice kunnen schrijven, en hij ook
niet zonder mij. Je moet echt iemand hebben om alles tegenaan te houden
en op uit te proberen.

‘Captain Nova is het tegenovergestelde van zoetsappig’
Het zijn nog te vaak volwassenen die besluiten wat kinderen leuk vinden,
of wat te spannend voor hen is. Dat maakt Nederlandse jeugdfilms vaak
ontzettend voorzichtig: een leuke kinderwereld vol vrolijke kinderavonturen.
Captain Nova is een heel andere film: natuurlijk hebben we wel op het
taalgebruik gelet en tonen we nooit expliciet geweld, maar het eindresultaat
is het tegenovergestelde van zoetsappig. We hebben voor de comic relief wel
bewust een aantal luchtige momenten ingebouwd. Zo heeft Nova een minirobotje als assistent dat commentaar geeft op de situatie. Dat ontwapent,
en kinderen vinden dat heel leuk.
Als je zelf aan een film hebt geschreven ben je meestal niet zo snel geraakt,
maar ik merkte bij Captain Nova dat ik een paar keer echt geëmotioneerd
was. Eigenlijk tijdens heel het laatste deel van de film: ik vind het geweldig
hoe goed dat gelukt is. Die beelden van de mooie natuur, de muziek, en
alles komt samen door de regie van Maurice.
‘De situatie rondom klimaatverandering is complex, maar
er zijn ook veel goede mensen die willen helpen’
De film wil vooral laten zien dat de situatie rondom klimaatverandering
complex is, maar dat er ook veel goede mensen zijn die willen helpen. Hoewel
ik wel denk dat er nu echt iets moet gebeuren, dat je er met voorzichtige en
kleine acties niet meer komt. Het einde van de film straalt daarom uit: we
moeten het groter aanpakken.
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Biografie Maurice Trouwborst

Biografie Lotte Tabbers

Biografie Keplerfilm

Maurice Trouwborst studeert in 2006 af als regisseur aan de
Hogechool voor de Kunsten in Utrecht. Zijn eindexamenfilm JEF wint
drie publieksprijzen bij nationale festivals. Na zijn afstuderen regiseert
hij One-Night-Stand URFELD en de viral A MERRY HUNT, die miljoenen
views krijgt op YouTube. In 2015 regisseert hij de VARA-Telefilm DAMES
4. In 2016 regisseert hij de sci-fi jeugdserie ZENITH voor de VPRO. De
serie wint de Cinekid Juryprijs in 2018 en een nominatie voor de Rockie
Award bij BANFF. De serie is verkocht aan Arte voor uitzendingen in
Duitsland en Frankrijk. Recentelijk is Maurice de showrunner en regisseur
van de succesvolle jeugdserie DE REGELS VAN FLOOR, uitgezonden in
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Denemarken, België en
Frankrijk. De serie won zowel de jury als de publieksprijzen op het
Cinekid festival en de Internationale Emmy Kids Award voor beste serie
in 2020.

Lotte Tabbers is de scenarist van films als: CAPTAIN NOVA (2021
Kepler film, VPRO), DAMES 4 (2015 Lev CMT, Vara), DE BOSKAMPI’S
(2015 Shooting Star, Hazazah Pictures, VPRO, geselecteerd voor
Sundance 2016) en PATATJE OORLOG (2011 Lemming film, NCRV,
genomineerd voor een Gouden Beer tijdens Berlinale 2012 en tevens
winnaar in de categorie beste film Cinekid).

Na jaren gewerkt te hebben aan prijswinnende films als THE LOBSTER
(Yorgos Lanthimos), BULLHEAD (Michaël R. Roskam), BLIND (Eskil
Vogt) en MONOS (Alejandro Landes), richtten goede vrienden DerkJan Warrink en Koji Nelissen in 2016 gezamenlijk Keplerfilm op.
Inmiddels werken ze aan een breed scala films: kortfilms, TV-producties
en speelfilms, waaronder de met Gouden Kalf bekroonde speelfilm
BULADÓ (Eché Janga).

De eerste bioscoopfilm van Maurice, CAPTAIN NOVA, opende het 35ste
Cinekid Festival en won daar meteen de prijs voor Beste Nederlandse
Kinderfilm en Beste Kinderfilm. Captain Nova draait vanaf 1 december
in de bioscoop.

Ze schreef onder meer mee aan de televisieseries: DE REGELS VAN FLOOR
(2018-2021 NL Film, VPRO die in de prijzen viel bij Cinekid en een
Emmy jeugddrama won in 2020.) PAPADAG (seizoen 1 en 2), ZENITH
(seizoen 1 en 2, Seizoen 1 viel ook in de prijzen op Cinekid) en KOP
OP (Job Joris en Marieke, VPRO, won ook een Emmy voor jeugddrama).
Lotte schreef de NTR Kort! films: ZWEMPARADIJS (2009 Bosbros, NTR)
en MISSIEPOO16 (2007 Egmond film, NTR), die in 2007 een Gouden
Kalf voor beste korte film in de wacht sleepte.

Door een creatieve broedplaats te bouwen, wil Keplerfilm uitzonderlijke,
getalenteerde scenaristen en regisseurs stimuleren in hun potentie te
groeien; ze inspireren een eigen persoonlijke handtekening te vinden
en groots te dromen. De ambitie is om originele verhalen te vertellen
– grappig of ontroerend, altijd dicht bij de mens en met een hart.
Verhalen over echte mensen, met onontkoombare dilemma’s en oprechte
verlangens, waarmee Keplerfilm intellectueel entertainment beoogt te
maken voor een breder publiek.
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Biografie Kika van de Vijver
Kika van de Vijver (2008) is een Nederlandse jeugdactrice. Na
theaterlessen gevolgd te hebben speelde Kika een bijrol in de film
‘HUISVROUWEN BESTAAN NIET 2’. Kika is met name bekend van haar
vertolking van het hoofdpersonage Nova in de bioscoopfilm CAPTAIN
NOVA. Deze film, van regisseur Maurice Trouwborst, won op het Cinekid
Festival de prijs voor Beste Kinderfilm en Beste Nederlandse Kinderfilm.

Biografie Marouane Meftah

Naast acteren is Marouane zijn skillset aan het uitbreiden; dit jaar
presenteert hij voor Nickelodeon het programma ‘THE LIST’. In zijn
vrije tijd gaat hij graag kickboksen en hij is bezig met het halen van
zijn rijbewijs.

Fotografie: Bram van Woudenberg

Marouane Meftah (2004) is een Nederlandse acteur uit
Amsterdam. Hij is bekend van de serie MOCRO MAFFIA (2018), waar
hij begon met een kleine figuratierol en uiteindelijk een hoofdrol wist te
bemachtigen, inclusief een eigen miniserie die geheel om zijn karakter
draait. Marouane maakte zijn speelfilmdebuut in de sci-fi jeugdfilm
CAPTAIN NOVA (2021) van Maurice Trouwborst. Hierin vertolkt hij
de rol van Nas. In hetzelfde jaar behaalde Marouane ook nog zijn
middelbareschooldiploma waarmee hij kon doorstromen op de PACT+
opleiding voor theater, dans, muziek en muziekproductie.
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