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ACHTERGRONDINFORMATIE ULTIMA FILM EN VISUELE MEDIA 
2021 – REGISSEURSDUO KAAT BEELS EN NATHALIE BASTEYNS 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

De Vlaamse film- en televisieregisseurs Kaat Beels (°1974, Lier) en Nathalie Basteyns (°1972, Hasselt) 
studeerden beide film aan Sint-Lukas in Brussel. 

Ze werkten voor het eerst samen in 2004. Toen produceerde Basteyns de kortfilm Cologne, die 
Beels regisseerde. Die won datzelfde jaar de hoofdprijs op het Fimfestival Gent en het 
Kortfilmfestival Leuven. Ook op het Londense Bird’s Eye View en op het festival van Clermont-
Ferrand won Cologne een prijs. De film werd tevens genomineerd voor de Joseph Plateauprijs. In 
2009 werkten ze samen aan de VTM-reeks Jes en in 2012 regisseerden ze samen de reeks Clan, 
eveneens voor VTM. 

Vier jaar later volgde de televisiereeks Beau Séjour, waarin de vermoorde protagonist haar eigen 
dood onderzoekt. De dramareeks kreeg lovende commentaar en werd bekroond met de 
publieksprijs op het Franse Festival Séries Mania. In 2021 volgde een tweede seizoen. De reeks won 
in 2022 drie Ensors, waaronder beste televisieregie voor Beels en Basteyns. De reeks werd 
uitgezonden door één en NPO 3 en KRO-NCRV in Nederland. De twee seizoenen zijn ook te zien 
op Netflix.  

In 2017 presenteerde het regisseursduo hun eerste gezamenlijke langspeelfilm. Façades brengt 
het verhaal van Alex die op een kantelpunt staat in haar leven nadat haar dementerende vader 
in de steek wordt gelaten door haar moeder. De jury van het Atlanta Film Festival nomineerde 
de film in 2018 in de categorie ‘beste verhalende fictie’.  

Zowel Beau Séjour als Façades werden bekroond met een scenarioprijs van de Scenaristengilde. 

Lost Luggage (2021) is de nieuwste fictiereeks van Beels en Basteyns. De reeks is te zien op één. 
Het verhaal is geïnspireerd op de aanslagen van 22 maart 2016 en toont hoe mensen zelfs in de 
zwaarste tijden hoop en liefde vinden.  

Beels en Basteyns maken samen zowel fictie als documentairereeksen. Voor het 
televisieprogramma De Wereld Van Tarantino op Canvas draaiden ze samen de documentairefilm 
La Maison du Fada, over Unité d’Habitation, het appartementsgebouw van Le Corbusier in 
Marseille.  

Naast gezamenlijke projecten, realiseren Beels en Basteyns regelmatig ook individueel werk. 
Nathalie Basteyns regisseerde in 2010 De laatste 30 uren van de Bende van Nijvel, een reconstructie 
van Telefacts Crime van de laatste 30 uur van de bende. In 2013 regisseerde  Basteyns ’t is Albert. 
De reeks was te zien op VTM en zoomt in op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van 
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koning Albert II. Voor De Chinezen schreef en regisseerde ze Lopen is zo leuk, Masj, een 
autobiografische documentaire over hoe het is om de wereld vanuit een rolstoel te bekijken. In 
2011 maakte ze voor de reeks Taboe een documentaire over zelfdoding: Still levend. De film vertelt 
het aangrijpende verhaal van drie gezinnen die met zelfdoding werden geconfronteerd. 

Het eindwerk van Kaat Beels Bedtime Stories won in 1998 de Sabamprijs voor beste kortfilm op 
het festival in Brussel. In 2001 schreef en regisseerde ze samen met Marc Didden en Peter 
Vandekerckhove Bruxelles mon amour. Beels regisseerde verder ook enkele afleveringen voor de 
komische één-reeks Willy’s en Marjetten in 2006 en voor de serie Vermist (VIER) in 2014. In 2015 
regisseerde ze twee afleveringen van Vossenreeksen (VTM), een Vlaamse komische politieserie.  
In 2011 verscheen Beels’ eerste langspeelfilm Swooni. De film werd genomineerd voor de Gold Hugo 
op het Chicago International Film Festival. In het kader van de lockdown-reeksen op één maakte 
Kaat Beels Nadja, een kortverhaal over gedetineerde Nadja die verantwoordelijk is voor het 
poetsen van de bezoekersruimte. 
 
Naast een regisseursduo zijn ze ook levenspartners. 


