
 

Over de film Wiren 
Wanneer de negenjarige Wiren de Amer-
ikaan Dr. Young ontmoet, opent zich een 
wereld van kansen voor de kleine dove 
jongen. Gedreven door zijn ambitie om 
vooruit te komen in het leven verlaat hij 
zijn leven op het platteland van Nickerie 
en belandt hij op het Kennedy-internaat 
in de hoofdstad Paramaribo. Hij vecht om 
te voldoen aan de strikte, conservatieve 
katholieke methoden op de school, maar 
blijkt de katalysator te worden voor de 
verandering die leidt tot de introductie van 
gebarentaal in Suriname. Nadat hij door de 
universiteit is afgewezen, realiseert hij zich 
dat dove mensen niet dezelfde rechten en 
kansen genieten als mensen die horen. Als 
getuige van voortdurende ongelijke behan-
deling die doven in Suriname krijgen brengt 
Wiren ertoe gerechtigheid te zoeken door 

Filminfo
Regisseur: Ivan Tai-Apin
Schrijver(s): Sander Coumou, Ivan Tai-Apin
Producent(en):  It Goes Productions & Su-
dobe (Stichting Surinaamse doven belangen)
Acteurs: Rafe Leysner, Altaafkhan Dhonre, Idi 
Lemmers, Gaby Treurniet
Genre: Drama
Duur: 105 minuten (1 uur 45 minuten)

de regering aan te klagen hen te dwingen zich 
te houden aan het VN - Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap. Zal 
hij slagen in zijn missie?

Wie is Ivan Tai-Apin?
Ivan Tai-Apin is een Surinaamse acteur, pre-
sentator, regisseur en producent. Hij werd 
geboren op 23 februari 1977 in Suriname. Op 
21 jarige leeftijd vertrok hij naar Nederland om 
accountancy te studeren, maar besloot al snel 
de entertainment industrie in te gaan. Na vele 
opdrachten via castingbureaus, mediahuizen 
en theaterverenigingen, besloot Ivan om een 
masterclass regie te volgen bij de Rotterdamse 
toneelvereniging Risk. 6 jaar speelde hij toneel 
o.l.v. Regisseur Han Hazewindus en volgde hij 
2 jaar masterclasses om les te kunnen geven. 
Hierna werd hij aangetrokken als regisseur/ 
acteur door verschillende productiebedrijven, 
pretparken, evenementen organisaties en the-
aterscholen. Op dit moment woont en werkt 
Ivan in Suriname en heeft hij zijn eigen enter-
tainment bedrijf It Goes Productions. Zijn fo-
cus ligt nu op het trainen van acteurs alsmede 
het regisseren van theater en filmproducties. 
Bekende producties waaraan Ivan heeft mee-
gewerkt zijn o.a. de Internationale Eenheid is 
Kracht Awardshow (creatief producent),Truus-
trendy (regisseur/ model), Anansi (acteur), Wa-
terkant (presentator), short movie Akiki (ac-
teur/ acteercoach), Lavatori (Regisseur), David 
en Bathseba (regisseur), Sick Society (regis-
seur) en de Owru Yari Awards (regisseur/pro-
ducent), Ode aan het Doe theater(regisseur), 
de LGBTI Pride show (regisseur), Mohini - fight-
ing against time-over borstkanker (regisseur) 
en Wiren (debuutfilm als regisseur /co-writer 
/ screenplay writer/ producent). Tevens is Ivan 
founder van It Goes casting; Suriname’s eerste 
casting bureau. 


