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Ze had nog nooit een boek van hem ge-
lezen, óf een film gemaakt. Toen actrice 
Linda van der Steen (27) hoorde van 
het filmproject The Witch of Portobello 
van paulo coelho, trommelde ze 41 
professionals op. acht weken later was 
de inzending klaar en... ze won! de film 
ging onlangs in première op het rome 
Film Festival, in bijzijn van de schrijver. 

Een kwestie van geluk, toeval of…
“Ik heb het beste van mezelf gegeven en 

gezorgd dat de anderen dat ook konden 

doen. Ik geloof niet in competitie, maar 

in het leerproces.”

Kende je de schrijver Paulo Coelho?
“Vlak voor de première zijn we samen 

uit eten geweest. We hebben over het 

leven gepraat en hoe ik dit project heb 

aangepakt en ervaren. We zijn goede 

vrienden geworden.”

Wat is je grootste kracht? 
“Ik had nog nooit een film gemaakt, een 

script geschreven of achter een camera 

gestaan. Je moet ergens beginnen, je 

creativiteit volgen. The universe meets 

you half way.”  Alle 14 winnaars van de film-

wedstrijd zijn te zien op www.myspace.com.

ideeën “ik krijg vaak ’s nachts ideeën en oplossingen door; ik droom dan als het ware hoe ik het ga doen. in dit boek teken en schrijf ik dat allemaal 

op.”  vrolijk “gekregen van een vriend toen ik voor een jaar naar new York ging, om te studeren aan een beroemde toneelschool. ‘hij zal je goed staan 

wanneer je op reis gaat,’ zei hij.”  goddelijk “voor goede champagne met aardbeien kun je me ’s nachts wakker maken. een orgasme in je mond.”  

kinderpreT  “Bellenblazen vind ik fantastisch, vooral als ik druk ben of veel moet regelen. ik word dan zo blij als een kind. ik vind het belangrijk dat je 

het kind in jezelf blijft.”

overweldigend “op de première in rome waren filmmakers van over de hele wereld. iedereen was blij. het overweldigende gevoel dat je onderdeel 

bent van een internationale bioscoopfilm die op een unieke manier tot stand is gekomen.” (voor de verfilming van zijn boek The Witch of Portobello riep 

paulo coelho filmmakers op een hoofdstuk te verfilmen, red.)  verlichTing “dit lachende boeddhabeeld is het eerste dat ik voor mijn nieuwe huisje 

heb gekocht. het mooie van Boeddha en zijn leer vind ik, is dat de mens een samenspel is van lichaam, gedachten en spirit.”  hooFdrol “het begon 

ermee dat ik de hoofdrol zou spelen in de inzending van iemand anders. Maar toen ik eenmaal begon te lezen, dacht ik: dit moet ik zélf verfilmen!”

Linda van der  Steen

‘Ik geloof niet   
in competitie’
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