JELLE DE JONGE - BIOGRAFIE
Regisseur Jelle de Jonge (1975) maakt in 2015 zijn speelfilmdebuut met de
comedy Bon Bini Holland met Jandino Asporaat in de hoofdrol. De film wordt, met
ruim 600.000 bezoekers en een Gouden Kalf voor Beste Publieksfilm, een van de
meest succesvolle Nederlandse films van de afgelopen jaren. In 2017 kwam zijn
tweede speelfilm Weg van Jou uit, met in de hoofdrollen Katja Herbers en Maarten
Heijmans. De film krijgt lovende recensies. Het Parool noemt Weg van Jou "Dit is de
romcom waar Nederland naar snakte".
Jelle heeft inmiddels meerdere succesvolle TV-series geregisseerd, waaronder
Vaders en Moeders (2017) en Kerst met de Kuipers (2018) beide voor Videoland,
Harkum (2019) en het vierde seizoen van Nieuwe Buren (2019). Ook regisseerde hij
het tweede seizoen van de succesvolle komische serie De Luizenmoeder (2019) en
regisseert hij de Videoland-serie Lieve Mama (2020) gebaseerd op het gelijknamige
boek van Esther Verhoef.
Na zijn studie Commerciële Economie werkt Jelle als marketeer bij een grote
platenmaatschappij. Daar groeit de behoefte om zelf te creëren. Hij besluit het roer
om te gooien en belandt al snel bij de televisie. Hier leert hij het vak vanuit de
praktijk. De begintijd van de populaire rubriek De Jakhalzen van De Wereld Draait
Door in 2005 ziet Jelle als zijn leerschool. Voor dit programma moet hij vijf dagen per
week resultaat leveren, met een dagelijkse druk het vorige item te overtreffen. Dit
brengt Jelle in de gelegenheid om hierna verschillende TV-programma’s te gaan
regisseren. Hij regisseert diverse comedyprogramma’s zoals Sluipschutters,
Koefnoen, Dr. Ellen en Toren C.
Naast film en televisieseries en –programma’s regisseert Jelle ook commercials, en
maakt documentaires voor onder andere Het Paleis op de Dam en Het
Concertgebouw. Ook is hij betrokken bij de ontwikkeling van diverse nieuwe
televisieprogramma’s, heeft hij momenteel twee speelfilms in ontwikkeling en is hij
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als regisseur verbonden aan de familiefilm Dirkje Bakkes, Brandnetelspecialist? van
NL Film welke momenteel nog in de financieringsfase zit.
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