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hood Riders (título provisório / working title)
Florian Baron

Produção / Production: EASYdoesit (Alemanha / Germany)
Duração estimada / Estimated length: 90’
Finalização / Completion date: meados de / mid 2023
Orçamento / Estimated budget: 445 000,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 26 700,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em desenvolvimento / in development
À procura de / Looking for: financiamento, co-produções / funding, co-productions

SInopSe / SynopSIS
O filme retrata a relação entre jovens e os seus cavalos no coração de 
Filadélfia e ilustra de forma impressionante a alienação e o absurdo dos 
conflitos desta zona da urbe, que se caracteriza por desemprego, 
decadência e drogas.

The film portrays the relationship between young people and their horses 
in the heart of Philadelphia, and impressively illustrates the alienation and 
senselessness of the conflicts of this urban place, which is characterized 
by unemployment, decay and drugs.

nota De IntençõeS / DIRectoR’S note
Descobri os estábulos de Fletcher Street por coincidência durante as 
filmagens de Joe Boots e STRESS, nos EUA. Ao ver adolescentes 
afro-americanos a andar a cavalo pela cidade, usando gorros e calças de 
treino, lembro-me de pensar “algo não está bem aqui”. Ao aprender mais 
sobre o lugar e a sua história, percebi que o primeiro pensamento era 
uma expressão dos meus próprios preconceitos e falsas suposições. 
Houve várias notícias sobre os estábulos da Fletcher Street e até um 
filme de ficção em longa-metragem que os utilizava como pano de 
fundo. No entanto, ao falar com as pessoas no local, as suas experiências 
com equipas de cinema no passado têm sido predominantemente 
negativas. Com o meu filme, quero dar um exemplo diferente. Vejo o meu 
envolvimento como uma colaboração a longo prazo com a comunidade 
para ajudar na angariação de fundos para assegurar o futuro dos 
estábulos.

* Alemanha, País Convidado 2019 
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I discovered the Fletcher Street Stables by coincidence while shooting 
Joe Boots and STRESS in the USA. Seeing African American teenagers 
riding horses through the city, wearing hoodies and sweatpants, I 
remember thinking “something’s not right here”. The more I learned about 
the place and its history, I realized that first thought was an expression of 
my own prejudices and false assumptions. There have been several news 
reports about the Fletcher Street Stables, and even a feature length fiction 
film that used the setting of the stables as a backdrop. However, when 
talking to the people on site, their experiences with film crews in the past 
have been predominantly negative. With my film, I want to set a different 
example. I see my involvement as a long term partnership with the 
community, and to help with fundraising to ensure the future of the stables.

SoBRe o RealIzaDoR / aBout the DIRectoR 

Nascido em 1984, em Berlim, viveu no Japão entre 2004 e 2006, onde 
trabalhou em vários projectos de cinema. Entre 2007 e 2012, estudou 
realização na Universidade de Cinema de Potsdam-Babelsberg. Produziu 
ele próprio os seus filmes Joe Boots e Stress. Em 2021, co-fundou a 
produtora RÆNDROP Film, sediada em Colónia. Recebeu uma bolsa de 
três meses da Villa Aurora em Los Angeles para trabalhar em Hood 
Riders em 2022.

Born in 1984, in Berlin, he lived in Japan from 2004 to 2006, where he 
worked on various film projects. Between 2007 and 2012, he studied 
directing at the Film University Potsdam-Babelsberg. He self-produced his 
films Joe Boots and Stress. In 2021, he co-founded the Cologne-based 
production company RÆNDROP Film. He received a three-month 
fellowship from Villa Aurora in Los Angeles to work on Hood Riders in 2022.

FIlmogRaFIa / FIlmogRaphy
2018, Stress
2017, Joe Boots
2014, In the Forest of Apremont [Im Wald von Apremont]
2012, The Final Call
2010, Radio Taxi
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SoBRe o pRoDutoR / aBout the pRoDuceR

Dimitri Hempel
Licenciado em documentário, com enfoque em câmara/iluminação, pela 
ZeLIG – Escola de Documentário, Televisão e Novos Média de Bolzano, 
Itália. Realizou o multipremiado filme Casa Mia. Trabalhou vários anos 
em produções de cinema e televisão antes de fundar a produtora 
EASYdoesit em Berlim Kreuzberg, em 2012, com a qual produz 
documentários, publicidades, telediscos, fotografia, gráficos e animação, 
entre outros.

Graduated in documentary film with focus on camera/lightening at the 
ZeLIG – School for Documentary, Television and New Media in Bolzano, 
Italy. Shot the multiple award-winning film Casa Mia. Worked for different 
TV and cinema productions for several years before founding the 
production company EASYdoesit in Berlin Kreuzberg, in 2012, with which 
he produces documentaries, commercials, music videos, photography, 
graphics and animation, among others.

Dimitri Hempel
Tel: +49 176 6232 0792
e-mail: dimitri@easydoesit.de
website: http://www.easydoesit.de


