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Als man heb ik tegen mijn wil in seks gehad met een vrouw. 
Lange tijd dacht ik de enige man te zijn. 
 
Toen ik ontdekte dat jullie er ook waren, wist ik het: hier wil 
ik mijn volgende documentaire over maken! 
 
Graag stel ik mij kort even voor. Mijn naam is Roshan en ben 
in 2020 afgestudeerd aan de Nederlandse Filmacademie als 
documentaire regisseur met mijn documentaire Deepfake 
Therapy. In deze documentaire voeren nabestaanden een 
videogesprek met hun overleden dierbaren middels nieuwe 
technologie onder begeleiding van een erkende 
rouwtherapeut.  
 
Voor de aardigheid een linkje naar NPO 2Doc waar je mijn 
afstudeerwerk kunt zien (KRO - NCRV). 
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/kort/2020
/deepfake-therapy.html 

 

 

 
Nog voor dat ik ben gaan studeren op de Nederlandse 
Filmacademie, heb ik vier jaar gewerkt als zelfstandig 
maker voor de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). 
Maar op de Filmacademie zocht en vond ik filmische 
verdieping van het vak.  

 

Na mijn afstuderen ben ik geselecteerd voor het Arts & Society programma van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Dit is een postgraduate honours programma 
waarin afgestudeerden de kans krijgen hun volgende projecten te realiseren.  
 
In het kader van dit traject ben ik bezig met de research en ontwikkeling van een 
documentaire over mannen die tegen hun wil in seks hebben gehad met een vrouw.  
 

 

Dit filmidee is geselecteerd voor de IDFAcademy/NPO-Fonds workshop. Dit is een 
workshoptraject (van het IDFA in samenwerking met het NPO-fonds) waar slechts 6 
makers aan mogen deelnemen waarin het filmplan en onderwerp verder uitgediept en 
uitgewerkt wordt. Het is een research- en filmplan ontwikkeltraject. Tijdens het IDFA-
festival presenteren de deelnemers hun plannen aan omroepen en producenten.  
 
Door mijn persoonlijke ervaring én de onbekendheid rondom het onderwerp voel ik een 
diepe drang om dit onderwerp maatschappelijk te agenderen.  
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Curriculum vitae Roshan Nejal 
 
Personalia 
Naam   : Roshan Nejal 
Geboortedatum  : 09-10-1991 
Adres   : Heenpolderplantsoen 16 
Postcode en plaats  : 2807 LT, Gouda 
Telefoonnummer  : 06 49 66 92 14 
E-mail   : Roshan.nejal@Hotmail.com 
  
Opleidingen  
2016 – 2020   HBO Regie Documentaire, Nederlandse Filmacademie.  
2010 – 2013   HBO Media en entertainmentmanagement  
2010 - 2010   Cameracollege, opleiding videomontage (Avid Mediacomposer) 
 
 
Rijbewijscategorie  
B (personenauto) 
 
Werk 
2020 – heden  : parttime docent op de Hogeschool Utrecht (HU) en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) 
     Ik geef les aan derdejaars hbo-studenten over documentaire maken en coach studenten in het ontwikkelen van hun filmplan. 
 
2016-2020   : Doceren en lesgeven aan leerlingen op middelbare scholen en het bedrijfsleven (o.a. Philips Nederland).  
     Dit werk heb ik altijd kunnen combineren met mijn studie aan de Nederlandse Filmacademie. 
 
2012- 2016   : Zelfstandig maker voor de Nederlandse Publieke Omroep 
 
2011-2012   : Kassa (Vara). Productie en redactie  van rubriek De Belbus en sketches De Viswinkel 
  
2009-2011   : RTV Gouwestad. Diverse televisieprogramma’s gemaakt. 

 
 
Portfolio 
Onderstaande producties zijn slechts een kleine greep uit mijn totale portfolio 

     
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Documentaires 
Deepfake Therapy 
Afstudeerdocumentaire van de Nederlandse Filmacademie 
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/kort/2020/deepfake-therapy.html 
 
Familyfood.  
Gemaakt in het 3de jaar van mijn studie aan de filmacademie.   
Geselecteerd voor het Go Short International Filmfestival 
https://vimeo.com/320785611  (Wachtwoord: familyfood) 
 
Divali, aspecten van licht; omroep OHM; 27 minuten    
http://www.npo.nl/divali/11-11-2015/POW_00992780  
 
Kunst van het sterven; Omroep OHM; 25 minuten  
http://www.npo.nl/kunst-van-het-sterven/14-09-2013/POW_00691729  
 
Sathya Sai Baba; Omroep OHM; 29 minuten   
http://www.npo.nl/satya-sai-baba/22-11-2014/POW_00913705  
 
Internationale Dag van Yoga; omroep OHM; 25 minuten     
http://www.npo.nl/ohm-gezin-samenleving/27-06-2015/POW_00992685 
 
Help! Ik ben Hindoe; Omroep OHM; 30 minuten   
http://www.npo.nl/help-ik-ben-hindoe/23-03-2013/POW_00609405 
 
 
Fictie 
Gewoon een vriendje; omroep OHM; 25 minuten    
https://youtu.be/0ov2193ZoY4      
Betreft een experimentele productie, ‘framing reality’. Mensen die hun eigen verhaal naspelen.     
 
Stil Leed; Omroep OHM; 30 minuten   
http://www.npo.nl/nau-jawan/04-01-2014/POW_00751056  
Experimentele productie, low-budget productie.      
  
Vervelend; 48 Hour Film Project Amsterdam 2015  
https://www.youtube.com/watch?v=Ae0pX8PBaME    
 
 

Commercials 
De Pindakaaswinkel 
https://www.youtube.com/watch?v=2mvbzB_Z3F0&feature=emb_logo 
 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten – postgraduate 
honoursprogramma intro: 
https://vimeo.com/546158191/42379a2eb8 
 
Wervingsvideo Katholieke Scholengemeenschap Utrecht: 
https://vimeo.com/532855194/481a7c7092 
 
https://vimeo.com/535820996/76b7a002c7 
 
https://vimeo.com/536036463/81142a6fb3 
 
Wervingsvideo docent Visual Effects voor de Nederlandse Filmacdemie 
https://www.youtube.com/watch?v=KxS7QWw3P9c&list=UU1xEaRxvIFpX7
KbXhnNcejg 
 
 
Trouwfilms 
Trailer trouwfilm 
https://vimeo.com/254175845 
 
Trailer trouwfilm 
https://www.youtube.com/watch?v=kiN1dyAxmco&list=UU1xEaRxvIFpX7K
bXhnNcejg&index=2 
 
Volledige trouwfilm (langer dan 2 uur): 
https://www.youtube.com/watch?v=P8GIDNGGtD4&list=UU1xEaRxvIFpX7K
bXhnNcejg&index=1 
 

 

Publicaties over mij (online artikelen) 
 
VICE over mijn VR werk 
https://www.vice.com/nl/article/43pqzw/roshan-eerste-vr-studenten-filmacademie 
 
Groen Amsterdammer over mijn afstudeerfilmplan: 
https://www.groene.nl/artikel/de-verhalen-van-de-toekomst 
 
De Volkskrant over mijn afstudeerfilm Deepfake Therapy 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/doden-deepfakes-en-een-dorp-vol-verhalen-
acht-opvallende-nieuwe-filmmakers-vers-van-de-filmacademie~b15f6f6a/ 
 
NRC over mijn afstudeerfilm Deepfake Therapy: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/22/opvallend-volwassen-films-van-lichting-2020-
a4013112 

 
 
 

Publicaties over mij (video’s) 
 
Te gast in op SBS6 in de ‘5 uur Show’ 
https://kijk.nl/programmas/5-uur-
show/zyjZ13c9Kxe/seizoen/149439016258/clips/video/nog-een-keertje-praten-met-je-
overleden-dierbaren/U9CJ4E5BkTYsTl 
 
2DOC Interview met mij over Deepfake Therapy: 
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/kort/2020/deepfake-
therapy.html#50e70898-7bb4-40f2-bf77-d38f1267c827 
 
NOS interview over afstudeerdocumentaire Deepfake Therapy: 
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/66104-2020-10-09-
deepfake-therapy-praten-met-overleden-dierbaren 
 
AD reportage over afstudeerdocumentaire Deepfake Therapy 
https://www.ad.nl/video/kanalen/nederlands-nieuws~c400/series/korte-
reportage~s908/door-nieuwe-technologie-praten-met-een-overleden-dierbare~p176017 
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