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de FilmkraNt heeFt geprobeerd de rechtheb-

beNdeN vaN het gebruikte beeldmateriaal te 

achterhaleN eN iN te lichteN. mocht u deSoN-

daNkS meNeN dat u rechteN bezit op eeN vaN 

de gebruikte beeldeN, daN kuNt u altijd coN-

tact opNemeN met de uitgever via iNFo@Film-

kraNt.Nl |  de FilmkraNt wordt u mede aaNge-

bodeN door uw Filmtheater.  illuStratie typex

R e d a c t i o n e e L  michael glawogger 
was bezig een film over niets te maken. eind 
april overleed hij in liberia aan de gevolgen van 
acute malaria. ik ben benieuwd wat voor niets 
hij in liberia gevonden heeft, en in de andere 
landen die hij in zijn één jaar durende wereldreis 
aandeed. glawogger werd 54 jaar. hij was in Ne-
derland niet zo bekend als in andere cinefiele 
kringen die de sociale media deden exploderen 
van herinneringen en in memoria, al werden zijn 
films megacities, workingman’s death en  
whore’s glory wel vertoond op het idFa. Samen 
vormden ze een trilogie over globalisering en 
vervreemding van arbeid en consumptie. bij 
mijn weten is alleen whore’s glory hier klein in 
de filmtheaters uitgebracht. 

problematischer is eigenlijk dat deze films nu 
nergens te zien zijn. en ze zijn niet de enige. in 
tijden van digitalisering en alombeschikbaar-
heid van alles, verdwijnen steeds meer films na 
festival- of bioscoopvertoning in de vergetel-
heid.

degene die me laatst lichtelijk vertwijfeld 
vroeg: ‘weet jij nog ergens videotheken?’ was 
niet het contact met de werkelijkheid kwijtge-
raakt, maar signaleerde dat de werkelijkheid het 
contact met film is kwijtgeraakt. gespecialiseer-
de videotheken fungeerden lang als stand-in bi-
bliotheken. ook nadat de rechten op een be-
paalde film verlopen waren was hij ergens nog 
wel op te duikelen. maar nu zijn niet alleen de vi-
deotheken, maar ook bijna alle bibliotheken ver-
dwenen, zonder dat daar goede digitale alterna-
tieven voor zijn gekomen.

even leek het internet dat over te nemen, en 
dan gaat het niet alleen om downloadsites à la 
piratebay, maar ook om al dan niet informele ini-
tiatieven om filmgeschiedenis levend en be-
schikbaar te houden. daarvoor moet je nu als 
een illegale reiziger zonder paspoort virtueel 
naar een ander land reizen of je toevlucht ne-
men tot de digitale ondergrondse. het staat alle-
maal haaks op het idee van toegankelijkheid 
voor iedereen.

en het werkt ook onverschilligheid en dom-
heid in de hand.

ik kan haast niet anders dan een link zien met 
de kritische positie die glawogger innam ten 
aanzien van de de vermarketing van alles. al 
was hij geen moralist. hij signaleerde met furi-
euze objectiviteit.

wie online op zoek gaat naar zijn films stuit 
op talloze sites die honderdduizend filmtitels 
beloven, en ook die van hem, maar als puntje bij 
paaltje komt alleen dat handjevol grote titels 
aanbieden die overal al te zien zijn. So long for 
long tail. het enige antwoord daarop was geloof 
ik die populaire downloadsite verbieden.
terwijl we langzamerhand in de omgekeerde 
wereld zijn aanbeland waarin dat soort plekken 
de enige zijn waar – met wat voor belang of 
ideologie dan ook – nog digitaal erfgoed wordt 
bewaard.  daNa liNSSeN

twitter @daNaliNSSeN

Grace of Monaco:      
klein koningsdrama 

opent Cannes 
vanaf 14 mei: alles over Cannes in onze festivalblogs  

 filmkrant.nl
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de volgeNde FilmkraNt verSchijNt op doNderdag 5 juNi

De Filmkrant worDt meDe mogelijk gemaakt 

Dankzij een Financiële bijDrage van De neDer

lanDse vereniging van FilmDistributeurs (nvF) 

en De neDerlanDse vereniging van bioscoop

exploitanten (nvb)

arTikelen
k 6 Een wereld met vliegtuigen Over Hayao 
Miyazaki’s The Wind Rises k 18 Briljant strateeg in 
spektakelstuk Over de filmrevolutie Napoléon van 
Abel Gance k 34 Niet te filmen: De afscheidsbrief 
Over Ben Verbongs Anne Frankfilm

reCensies
k 9 Starred Up Geen woorden maar vuisten 
k 15 Zombie Skaten tegen de klippen op 
k 21 Moebius Een zoon met de penis van zijn vader  
k 22 Shirley – Visions of Reality Wachtkamer voor 
het hiernamaals Anni felici Jongensfantasie
k 23 La bande à Picasso Tam en kleurloos
Parts of a Family Scherven van een huwelijk
k 24 De poel Helse ‘staycation’ k 25 The Weight 
of Elephants Opgeblazen teddyberen Casse-tête 
chinois Altijd onderweg naar punt B k 36 Jacques 
Tatibox Terugstuiteren in de moderniteit
La grande illusion De Grote Oorlog, deel 3

#365

Napoléon k 18

zombie 
regisseur billy Pols: ‘tim is uit het diepste,  

zwartste gat ooit geklommen’  
k 14

doNateurSactie 

TOPFILMS  
VAN TOP- 
REGISSEURS  
GEMIST?
Word donateur van de Filmkrant 
en ontvang een dvd-pakket van 
de Collectie!

Dvd-pakket 1

Dvd-pakket 2

elke maand alle nieuwe films, 
interviews, opinies & achter-
gronden in de Filmkrant. Word 
donateur en ontvang als wel-
komstgeschenk vier nieuwe 
topfilms uit de Collectie op dvd. 
Bent u zelf al donateur en brengt 
u een nieuwe donateur aan? dan 
ontvangt u beiden het 
welkomstgeschenk.*

Dvd-pakket 1 amour van michael haneke, 
l’enfant van jean-pierre & luc dardenne, 
haute cuisine van christian vincent en 
wuthering heights van andrea arnold

Dvd-pakket 2 drive van Nicolas winding 
refn, holy motors van leos carax, the angels’ 
Share van ken loach en little black Spiders 
van patrice toye

*Stort ¤ 30,- (of meer) op rekeningnummer 
43.86.55.370 t.n.v. Stichting Fuurland te am-
sterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en uw adres-
gegevens. S.v.p. ook aangeven: dvd-pakket 1 
of 2. deze aanbieding geldt zolang de voor-
raad strekt. met dank aan twin pics.
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moebius k
 
21

inTerviews 
k 9 david mackenzie over Starred Up 
‘We konden geen kant op’ k 10 Gianfran-
co rosi over Sacro Gra ruimteschip op 
de rondweg om rome k 13 Jeremy 
Saulnier over Blue ruin ‘Geweld voedt 
zichzelf’ k 17 Claudia Sainte-luce over 
the amazing Catfish: ‘We filmden alsof 
we een ui pelden’

rubrieken
k 3 Redactioneel k 5 Filmnieuws k 5 Niet te 
missen k 5 Het nieuwe kijken Ebele Wybenga 
over een overrompelend filmfeestje k 21 Kort Alle 
andere films k 26 Agenda plus evenementen, pers 
en sterren k 37 World Wide Angle Adrian Martin 
over een tijd voor film k 38 Actie! Op de set van 
Gluckauf

Niet te missen!
De vijf must-see films van deze maand 
1 The Wind Rises k 6 
2 Starred Up k 9  
3 Sacro GRA k 10
4 Moebius k 21
5 Napoléon k 18

filmkrant.nl
 
Elke maand is er veel meer Filmkrant dan er in de 
Filmkrant past. Zie filmkrant.nl voor nieuws, rubrie-
ken en extra lange interviews en recensies. 

k Drie schermen: de volgende revolutie
Dit zou na 3D wel eens de volgende bioscooprevolutie kun-
nen zijn: Escape, een systeem waarbij een film niet op één 
maar drie schermen wordt geprojecteerd. Het Belgische 
bedrijf Barco introduceerde deze onderdompelbioscoop 
onlangs op de CinemaCon-conventie in Las Vegas. The Maze 
Runner van Wes Ball zal de eerste speelfilm zijn die is opge-
nomen volgens de technische specificaties van het nieuwe 
systeem.

De opzet van Escape is eenvoudig en lijkt een beetje op het 
Cinerama-principe, waarbij drie projectoren een extra 
breed, gebogen scherm bestrijken. Naast het centrale scherm 
worden aan weerszijden kleinere schermen geplaatst met 
extra speakers voor ‘immersive audio’. De kijker wordt zo als 
het ware omringd door beeld en geluid. ‘Het publiek wordt 
echt ondergedompeld in de film; je zit middenin de actie’, 
vertelt Todd Hoddick, vicepresident Global Entertainment 
van Barco. ‘Het mooie is ook dat je geen speciale bril of 
andere hulpstukken ervoor nodig hebt. Het is een natuurlijke 
beleving.’

Bioscoopexploitanten die in zijn voor een experiment 
moeten wel rekening houden met stevige kosten. Om een 
zaal geschikt te maken voor Escape zal er voor 100.000 tot 
135.000 euro geïnvesteerd moeten worden. 

k Praten, bellen, kraken: ergernis in de bioscoop
Weinig mensen zullen zo heftig reageren als de 71-jarige 
ex-politieman uit Florida, die begin dit jaar een bioscoopbe-
zoeker neerschoot omdat hij zat te sms-en tijdens de film. 
Maar de irritatie is er niet minder om. Een poll van website 
FilmTotaal kon rekenen op overweldigend veel respons. 
Ergernis nummer 1: praten.

Het is een onderwerp dat leeft. Tik ‘bioscoop’ en ‘irritatie’ 
in bij Google en je hebt zo vijf, zes, zeven blogs of sites te pak-
ken die overkoken van opgekropte woede. Op de poll van 
FilmTotaal reageerden 1.050 bezoekers van de site. Met stip 
op 1, goed voor dertig procent van de stemmen, staat praten. 
Het oplichten van smartphones en het gepor van voeten in je 
rug scoren allebei veertien procent. Opmerkelijk genoeg 
stoort ‘slechts’ tien procent zich aan bellen in de bioscoop. 
En acht procent wordt horendol van gesmak en gekraak in de 
stoelen om zich heen.

Nogal wat respondenten hebben verhalen over agressieve 
reacties van luidruchtige types die gevraagd worden hun 
volume aan te passen. Er gaan dan ook stemmen op voor uit-
smijters in bioscoopzalen. FilmTotaal zond de bevindingen 
door aan de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitan-
ten en diverse bioscoopketens. Pathé heeft per Twitter gere-
ageerd dat de zaak intern wordt opgepakt. JT Bioscopen heeft 
de resultaten van de poll verspreid onder alle vestigingen.

Edo dijkstErhuis

jeremy Saulnier k 13

zo’n tien jaar geleden was er onrust over de 
toekomst van bioscopen. kijkers kochten 
steeds grotere schermen en surround sets met 
steeds meer speakers. waarom zou je naar de 
bioscoop gaan als je deze ervaring met wat 
hulp van de mediamarkt thuis kunt nabootsen? 
ondanks deze moeilijke tijden bestaan biosco-
pen gelukkig nog steeds. dat komt doordat film 
en entourage elkaar versterken. je geniet nog 
meer van de jaren twintig extravaganza van 
the great gatsby als je die ervaart in de art 
deco rijkdom van tuschinski of the movies. 
een film die in de toekomst speelt, zoals her, 
laat zich het best bekijken in het futuristische 
gebouw van eye. een plakkerige coming-of-
age movie past bij een smoezelige studenten-
bioscoop als kriterion. zo begint de magie van 
een film bij de bioscoopingang en eindigt deze 
niet met het aangaan van de lichten en het ein-
de van de aftiteling. je laat je onderdompelen 
in een andere wereld. de overtreffende trap 
hiervan is Secret cinema. dit genootschap or-
ganiseert filmvertoningen op onverwachte lo-
caties in londen, opgezet als theatrale to-
taalervaringen. alles is in de sfeer van de film. 

zo werd onlangs een statig leegstaand pand in 
de rustige wijk clerkenwell tijdelijk verbouwd 
tot the grand budapest hotel uit de gelijknami-
ge nieuwe film van wes anderson. bezoekers 
moesten zich kleden in jaren dertig stijl, vooraf 
vast oefenen met walsen en inchecken als ho-
telgasten. omdat de film in de fictieve republiek 
zubrowka speelt waren er zelfs verplichte im-
migratieformaliteiten. Secret cinema maakt 
met opzet geen reclame maar mikt op Facebook 
buzz en media-aandacht. ondanks de forse 
tick etprijs van 53 pond raken de avonden stee-
vast uitverkocht. je ondergaat niet zozeer een 
show maar wordt geprikkeld om mee te doen en 
de illusie te vergroten. het concept is een com-
binatie van locatietheater, een verkleedfeestje 
en een galapremière. door ook klassiekers te 
programmeren zijn de mogelijkheden einde-
loos. one Flew over the cuckoo’s Nest in een 
echte kliniek, the green mile in een gevange-
nis, il gattopardo in een landhuis, the break-
fast club op school of the life aquatic in een 
zeeaquarium. de bioscoop gaat reizen en ver-
andert kijkers in personages. tegen deze erva-
ring kan zelfs de meest geavanceerde home-ci-
nema set niet op. tenzij je deze installeert op 
een geheime plek en zelf een feestje geeft met 
een film als thema.

ebele wybeNga

overromPelend 
filmfeestje

the grand budapest hotel

the maze runner

volg de filmkrant ook op facebook  

facebook.com/filmkrant (scan de qr code) 

en via twitter @filmkrant

c o l o f o n  de filmkrant is een uitgave van stichting 

fuurland |  Prinsengracht 770 |  1017 le amsterdam | 020 6230121 | 

info@filmkrant.nl |  www.filmkrant.nl  oPrichters Jan heiJs & 

henk rabbers  ZakeliJke leiding & advertentie-acquisitie Jan 

doense |  Jan@filmkrant.nl  hoofdredactie dana linssen  eind-

redactie mariska graveland, ronald rovers  redactie Joost 

broeren, Jos van der burg |  redactie@filmkrant.nl  bureau & 

agenda ilonka bunda |  agenda@filmkrant.nl  vorm  geving bart 

oosterhoorn | bart@filmkrant.nl  cover the wind rises van 

hayao miyaZaki  website henk rabbers  fotografie bob brons-

hoff, fabriZio maltese, rahi reZvani  verder werd aan dit 

nummer meegewerkt door leo bankersen, edo diJkster huis, 

kees driessen, Jan Pieter ekker, gerlinda heywegen, adrian 

martin, Janna reinsma, mark van den temPel, tyPex, andré 

waarden burg, ebele wybenga, laura van Zuylen  drukwerk 

diJkman Print bv, diemen
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Hayao Miyazaki

een wereld MeT 
vlieGTuiGen

In zijn laatste animatiefilm The Wind 
Rises stelt Hayao Miyazaki de vraag 
waarop zijn hele oeuvre het antwoord 
vormt: “Kies je voor een wereld met of 
zonder piramides?” door keeS drieSSeN

 FilmkraNt.live verzorgt iN mei iNleidiNgeN bij muSt See The Wind Rises |  ciNema ooStereilaNd 

hoorN, 1  mei 17 uur |  FilmSchuur haarlem, 3 mei 16.15 uur |  de melkweg amSterdam, 3 mei 19 uur |  chaSSé 

ciNema breda, 6 mei 19.20 uur |  door keeS drieSSeN |  met daNk aaN lumière



Hayao Miyazaki

een wereld MeT 
vlieGTuiGen
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The Wind Rises is echt zijn laatste film. Hayao Miyazaki 
heeft vaker zijn afscheid aangekondigd, maar dit keer 
zegt hij dat hij het meent. Het is daarom passend dat in 
deze fictieve memoires van Jiro Horikoshi, de beroemde 
ontwerper van Japanse jachtvliegers uit de Tweede We-
reldoorlog, de vraag wordt gesteld waarop Miyazaki’s 
hele oeuvre het antwoord vormt.

Miyazaki laat in The Wind Rises Horikoshi in een 
droom discussiëren met zijn grote voorbeeld, de Itali-
aanse vliegtuigontwerper Caproni. Beide mannen ont-
werpen vliegtuigen omdat ze ervan houden – maar mo-
gen ze dat wel doen, als ze ondertussen weten dat die 
vliegtuigen gebruikt zullen worden voor oorlog? Ca-
proni antwoordt met een wedervraag: “Kies je voor een 
wereld met of zonder piramides?”

Een goede vraag. Intuïtief zal iedereen kiezen voor 
een wereld mét. Maar dan moet je ook het feit accepte-
ren dat deze bouwwerken zijn geconstrueerd door mee-
dogenloze slavendrijvers, en dat er vele doden bij zijn 
gevallen.

Miyazaki worstelt al zijn hele leven met deze vraag. 
Zijn grote liefde voor vliegtuigen, die in zijn films tel-
kens terugkeert, kreeg hij met de paplepel ingegoten. 
Zijn vader werkte bij Miyazaki Airplane; Hayao tekende 
als kind al vliegtuigen en ander oorlogstuig. Net als Ho-
rikoshi in The Wind Rises beschouwt Miyazaki ze het 
liefst als mooie machines, prachtige producten van de 
menselijke geest, zoals Miyazaki ook treinen, fietsen en 
auto’s met veel liefde animeert.

Maar als kind van de Tweede Wereldoorlog – Miya-
zaki werd geboren in 1941 – is hij zich altijd bewust ge-
weest van de vernietigende kant van technologie. Hij 
laat dezelfde gedroomde Caproni in The Wind Rises 
zeggen: “Vliegtuigen zijn niet gemaakt voor oorlog of 
om rijk mee te worden. Vliegtuigen zijn mooie dromen. 
En vliegtuigingenieurs geven die dromen gestalte.” 
Maar vervolgens toont Miyazaki dat Horikoshi, die deze 
uitspraak graag zou geloven, de confrontatie met oor-
logsleed toch niet kan ontlopen.

Goddelijke wind 
De titel The Wind Rises is ontleed aan een gedicht uit 
1920 van Paul Valéry, dat in de film in het oorspronkelij-
ke Frans wordt geciteerd: “Le vent se lève... Il faut tenter 
de vivre.” (“De wind steekt op... We moeten proberen te 
leven.”) Het gedicht heet Le cimetière marin, ‘het kerkhof 
bij de zee’, en roept op tot leven, of ten minste een poging 
doen te leven, in het aangezicht van de dood. De wind 
steekt op: de wind waarmee het vliegtuig het luchtruim 
kiest en de wind die, door hoeden en paraplu’s de goede 
kant op te waaien, in The Wind Rises Horikoshi en zijn 
vrouw bij elkaar brengt. Maar ook de oorlogswind die 
veranderende tijden en destructie aankondigt.

De wind is in Miyazaki’s oeuvre alom aanwezig en 
niemand animeert, nee, niemand filmt de wind zoals 
hij: door gras, haren, kleren, water en wolken. De wind 
is bij hem een personage, een levende kracht. “De wind 
voelt vreemd”, zegt de moeder in Ponyo, vlak voordat de 
oerkracht van de zee wordt ontketend. “Het is maar de 
wind”, zegt in Spirited Away de moeder, ten onrechte, 
als onze jonge heldin vreemde geluiden hoort. En hele-
maal duidelijk is My Neighbor Totoro, als de twee zusjes 
door de lucht vliegen met de mythische Totoro en roe-
pen: “Wij zijn de wind!”

Miyazaki grijpt hiermee terug op het shintoïsme, de 
oorspronkelijke natuurreligie van Japan. Daarin is de 
wind goddelijk. En wat goddelijk is – en dat kan alles 
zijn, vooral datgene wat indrukwekkend mooi is – ver-
bindt de mens met de natuur. Als Horikoshi in The 
Wind Rises verzucht: “Wie heeft de wind ooit gezien?” 
heeft dat de connotatie van een spirituele vertwijfeling. 
Dat iets goddelijk is, wil in het shintoïsme echter niet 
zeggen dat het geen kwaad kan doen. In deze leer heeft 
alles een goede en een slechte kant – het is afhankelijk 
van menselijk gedrag welke kant de overhand krijgt. 

Animistische anime
Animisme, het geloof dat alles in het leven bezield is, is 
natuurlijk de ultieme religie voor een animator, iemand 
die niets anders doet dan het levenloze tot leven bren-
gen. Om ook vliegtuigen, die Miyazaki op dezelfde ma-
nier animeert als mensen, dieren en de wind, animis-

tisch te beschouwen, is voor hem daarom op zich niet 
vreemd. Zo zou je de Horikoshi van The Wind Rises 
kunnen vrijpleiten: in het animisme heeft alles een goe-
de en een slechte kant. Het is niet Horikoshi’s schuld 
dat andere mensen de slechte kant van zijn organische, 
animistische en dus goddelijke vliegtuigen naar buiten 
hebben gebracht.

Maar Miyazaki beschouwt zichzelf niet als een echte 
shintoïst en heeft te veel besef van de vernietigende ge-
volgen van de inspanningen van de historische Hori-
koshi om diens dilemma in The Wind Rises op deze ma-
nier netjes op te lossen. In zijn eerdere films doet hij 
daarom nog iets anders: hij kiest voor kinderen als 
hoofdpersoon. Die kunnen nog op een moreel accepta-
bele manier een vliegtuig met dezelfde open mond aan-
gapen als een regenboog. Die kunnen met volstrekte 
naïviteit alles wat mooi is op gelijke wijze omarmen. 
Voor de zekerheid plaatst Miyazaki hen meestal ook nog 
in een geromantiseerde parallelwereld — zoals Kiki, die 
in Kiki’s Delivery Service in een geïdealiseerde Europese 
stad in de jaren vijftig woont, “alsof er geen oorlog was 
geweest”, zoals Miyazaki vertelt op de dvd.

Miyazaki kijkt overduidelijk met nostalgie naar zijn 
kindertijd, waarvan elementen telkens in zijn werk te-
rugkeren. Het geeft zijn films, ondanks scènes van oor-
log en geweld, een overwegend milde toon. “Ik ben een 
pessimist”, zei hij tegen Midnight Eye, “maar ik wil dat 
pessimisme niet doorgeven aan kinderen.”

Dat is dus het antwoord op de vraag uit The Wind Ri-
ses: ja, Miyazaki leeft liever in een wereld met pirami-
des. Een wereld met vliegtuigen. Maar hij doet dat met 
pijn in het hart. Wat hij eigenlijk zou willen, de droom 
die hij in zijn oeuvre heeft nagejaagd en die hij nooit 
volledig heeft kunnen vervullen – maar il faut tenter – 
is om opnieuw, net als in zijn jeugd, zonder schuldge-
voel van hun schoonheid te kunnen genieten.

The Wind Rises iS te zieN vaNaF 1 mei |  de 

melkweg iN amSterdam vertooNt tuSSeN 30 

april eN 4 juNi miyazaki’S NauSicaä oF the val-
ley oF the wiNd, caStle iN the Sky, my Neigh-
bor totoro, porco roSSo, priNceSS moNoNoke, 
Spirited away, howl’S moviNg caStle eN poNyo
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Tiener Eric is zo gewelddadig dat hij 
naar de gevangenis voor volwassenen 
wordt doorgesluisd, en stuit daar op 
zijn vader Neville, in David Mackenzies 
tergend spannende Starred Up. Daddy 
issues in the big house. door jooSt broereN

Eigenlijk is het jammer dat David Mackenzies Starred 
Up in Nederland gewoon met ondertitels wordt uitge-
bracht. Niet dat ze niet nodig zijn. Integendeel: het bar-
goens dat de bajesklanten in dit intense gevangenisdra-
ma onderling bezigen, zou zonder vertaling zelfs voor 
doorgewinterd BBC-kijkers niet te volgen zijn. Maar 
deels is dat juist ook het punt: Mackenzie toont de ge-
vangenis als een wereld waarin taal er niet toe doet. Het 
gaat om daden, om actie, om geweld.

Dat young offender Eric Love (Jack O’Connell) on-
danks dat hij pas negentien jaar oud is al volledig klaar is 
voor die keiharde wereld, maakt Mackenzie in de ope-
ningsscène van Starred Up effectief duidelijk. Eric is 
wegens zijn onhandelbare gedrag overgeplaatst van een 
jeugdinrichting naar een gevangenis voor volwassenen 
– ‘starred up’, in het jargon. De film begint als hij daar 
binnenkomt. Geroutineerd doorloopt hij het intakepro-
ces. Telkens zijn zijn handelingen de instructies van de 
bewakers net een fractie voor: kleren uit, daar staan, 
kleren uit, doorlopen. Zo gedwee als hij in die eerste mi-
nuten de stappen doorloopt, zo daadkrachtig toont hij 
zich eenmaal in zijn cel: binnen luttele minuten fabri-
ceert hij van zijn tandenborstel en scheermesje een wa-
pen, dat hij verbergt in de behuizing van de tl-lamp bo-
ven zijn hoofd.

Demoniserend systeem
Het bestaan van de praktijk van het ‘opsterren’ van jon-
ge delinquenten is nooit officieel bevestigd, maar vol-

gens de makers komt het wel degelijk met enige regel-
maat voor in het Britse strafsysteem. En debuterend 
scenarist Jonathan Asser kan het waarschijnlijk weten: 
hij werkte ruim twaalf jaar als vrijwillig psycholoog in 
gevangenissen, en baseerde zijn scenario op zijn eigen 
ervaringen.

Dit sociale engagement is duidelijk voelbaar in zijn 
scenario, en therapeut Oliver, die het met gevaar voor 
eigen huid voor Eric opneemt, is een duidelijke repre-
sentant van Assers ervaringen. Maar de film gaat geluk-
kig niet over de wat fletse en eenzijdige Oliver of zijn 
rechtvaardige strijd binnen een demoniserend systeem. 
Die speelt slechts een rol op de achtergrond, terwijl 
Mackenzie zijn energie richt op het centrale va-
der-zoon-relaas.

Want inderdaad: een van de geen-woorden-maar-
vuisten-types waar Eric op zijn afdeling mee om te gaan 
heeft, is zijn vader Neville, gespeeld door de Australi-
sche karakteracteur Ben Mendelsohn. Beroepscrimineel 
Neville zat heel Erics jeugd achter de tralies, maar wil 
nu ineens de vaderrol op zich nemen. En dat laat Eric 
zich natuurlijk niet zomaar aanleunen. Hun strijd drijft 
de film, waarbij Mackenzie de onderhuidse spanning tot 
tergende hoogte weet op te drijven. Hij houdt het fil-
misch sober, en vrijwel de hele film speelt zich binnen 
de vier muren van een aftands gevangenisgebouw af. 
Alle ruimte voor de acteurs dus, met resultaat: Mendel-
sohn bewijst weer eens een van de meest veelzijdige ac-
teurs van zijn generatie te zijn, en voor O’Connell bete-
kent Starred Up een onmiskenbare doorbraak. Dwars 
door al dat bargoens heen.

 
Starred Up »»»»» vereNigd koNiNkrijk, 

2013 |  regie david mackeNzie |  met jack o’coN-

Nell, beN meNdelSohN | kleur, 106 miNuteN | 

diStributie ciNemieN |  te zieN vaNaF 22 mei

Geen woorden Starred Up 

Maar vuisTen 
David Mackenzie over 
Starred Up
‘we konden 
geen kant op’
Net als zijn hoofdpersonage zat ook 
regisseur David Mackenzie opgeslo-
ten: in de kaders van het genre van de 
gevangenisfilm, en binnen de muren 
van de leegstaande gevangenis in 
Glasgow waar Starred Up in zijn geheel 
werd opgenomen.

“Ik had er op voorhand niet echt rekening 
mee gehouden hoe al die dingen met elkaar 
samenhangen. Daar stond ik dan, voor een 
film over opgesloten zitten, die ik ging maken 
op één locatie, opgenomen in volgorde. Het 
visuele palet, het emotionele palet: alles was 
beperkt. Maar al die beperkingen waren op 
een vreemde manier juist heel bevrijdend.

“Ik heb ooit eens geprobeerd een film te 
maken over het einde van de hele wereld. 
Maar elke dag kwam ik depressief thuis, met 
het idee dat ik hooguit nog maar het topje 
van de ijsberg te pakken had. Hier konden 
we juist geen kant op, maar juist dat maakte 
het mogelijk om élke uithoek te onderzoe-
ken. We zijn die plek nooit zat geworden – 
sterker nog: ik denk erover om een vervolg 
te maken! We zijn in onderhandeling over 
een televisieserie waarin het verhaal van de 
film verder verteld wordt. Het is een beetje 
zoals al de regeltjes het voor de Dog-
ma-filmmakers mogelijk maakten om de 
gebruikelijke bagage achter zich te laten, en 
zich op een meer pure manier te richten op 
de essentie.

“Omdat de film via mijn eigen productie-
maatschappij is gemaakt, bepaalde ik zelf de 
werkwijze, die altijd bepalend is voor wat je 
als regisseur kan doen. Juist daardoor kon ik, 
te midden van al die beperkingen, een situa-
tie creëren waarin we volledig vrij waren. 
Het acteerwerk is vrij, en dus authentieker, 
levendiger. Zo was het voor iedereen op de 
set, denk ik. Dat was niet opzettelijk, het 
ontstond gewoon, het gevoel van vrijheid 
binnen al die beperkingen.” 

jb
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Vorig jaar was het jaar van La grande bellezza. Van Paolo 
Sorrentino’s Fellineske film over het lege leven van de 
Romeinse intellectuele en culturele decadentia. Maar 
vorig jaar was ook het jaar van Sacro GRA, de documen-
taire die op het Filmfestival Venetië de Gouden Leeuw 
won voor beste film (een primeur) en die een ander Rome 
laat zien, zij het uiteindelijk niet minder Fellinesk. Re-
gisseur Gianfranco Rosi (1964) liet zich meevoeren door 
de centrifugale kracht van de GRA, de grote rondweg om 
Rome, en trof losgetrokken van de zuigkracht van de pe-
riferie een keur aan Fellineske personages: een palm-ex-
pert, een excentrieke prins, travestietenhoeren, een filo-
sofische ambulancebestuurder, een der laatste paling-
vissers en zijn importbruid. “Ik hou veel van Fellini, 
maar ik ben nooit echt door zijn films geïnspireerd ge-
weest, of heb de behoefte gevoeld zoals Sorrentino om er 
een directe reflectie op te maken. Sorrentino’s film is 
centripetaal. Alle aandacht wordt naar het centrum van 
Rome getrokken. Mijn film daarentegen ontsnapt aan die 
aantrekkingskracht. Hij is naar zijn aard veel minder ex-
travagant en uitzinnig”, aldus Rosi (bekend van huur-
moordenaarsdocu El sicario, Room 164) afgelopen win-
ter op het Filmfestival Rotterdam.

De GRA, de 68 kilometer lange Grande Raccordo Anu-
lare, omcirkelt Rome als de ringen van Saturnus, ci-
teert u Fellini’s Roma aan het begin van uw film. Maar 
het lijkt erop alsof u eigenlijk iets veel radicalers doet 
dan de stad vanuit de periferie benaderen. Die ringen 
bestaan uit ijs- en stofdeeltjes, en in plaats van het 
geheel te laten zien, zoomt u zo ver in, dat er nog 
slechts enkele deeltjes overblijven, in een schijnbaar 
luchtledig universum. “Sacro GRA was een opdracht-
film. Ik kende de weg alleen als de weg van de stad naar 
het vliegveld, wist niet eens dat het een rondweg was. 
En toen werd ik gevraagd als regisseur voor een filmplan 
dat ontwikkeld was door architect Nicolò Bassetti. Dat 
doe ik nooit, maar er was toch iets in dat plan wat me 
trok. Het feit dat er een ander Rome is, een onzichtbaar 
Rome, een Rome dat nooit gefilmd wordt en daarom 
bijna imaginair is. Dat wilde ik wel filmen. Maar dat be-
tekende wel dat ik Bassetti’s scenario nooit gelezen heb 
en vanaf nul overnieuw begonnen ben, met hem als 
mijn gids. Ik ben geen Romein, ik ben geboren in Ethio-
pië en ging in de jaren tachtig naar de Verenigde Staten. 
Ik ben een vreemdeling, dus het was best moeilijk om er 
greep op te krijgen, om er ‘binnen te komen’ .”

In hoeverre beschrijft dat citaat dan ook het filmpro-
ces zelf? Het vanuit de periferie een onderwerp bena-
deren? “Elk filmen is een omcirkelen. Maar ik begin 
meestal vanuit mijn intuïtie, vanuit een kleine kern, en 
nu werkte ik andersom, waardoor ik me vaak verloren 
voelde in die grote wereld van de GRA.”

Rosi pakt mijn opschrijfboekje en pen, zoekt een lege 
bladzijde op en begint te tekenen. Cirkels, pijlen, punt-
jes, stippen.

“Kijk. Dit is het centrum van Rome. En dit is de GRA. En 
daar hebben we de Via Veneto, waar Fellini La dolce vita 
opnam. In het centrum van Rome wonen misschien 
250.000 mensen, in het historische centrum. Maar 
daarbuiten wel 3 miljoen, anderhalf miljoen aan de ene 
kant van de ring, anderhalf miljoen daarbuiten, dus dat 
is nog een Rome, een ander Rome. Dat ís Rome. Het 
Rome dat niemand kent. De GRA, de ringweg snijdt dus 
niet het centrum van de stad van de voorsteden af, maar 
ontvouwt als het ware het echte Rome, het Rome waar 
mensen werken en leven. Het is de nieuwe Via Veneto.

“Rome heeft grote problemen, op het gebied van 
huisvesting, werkgelegenheid, politiek, sociaal. Mijn 
film doet je op een andere manier nadenken over cen-
trum en periferie. Het centrum van Rome is versteend, 
verhard, de periferie is uiteengeslagen, maar ook dyna-
misch.

Gianfranco Rosi over Sacro GRA

ruiMTesChip op de rondweG oM roMe

In Sacro GRA zoomt Gianfranco Rosi in 
op de stofdeeltjes die rondom planeet 
Rome zwermen, voetnoten bij de peri-
ferie. Excentrischer kan niet. Het lever-
de een zorgvuldig geobserveerde docu 
op, tegengif voor de extravaganza van 
La grande bellezza. door daNa liNSSeN

 FilmkraNt.live verzorgt iN mei iNleidiNgeN bij muSt See Sacro GRA |  ciNecitta tilburg, 13 mei 14 uur | 

FilmSchuur haarlem, 17 mei 16.30 uur |  ciNema ooStereilaNd hoorN, 22 mei 19.30 uur |  door gerliNda 

heywegeN 
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“Het is onmogelijk om een representatief beeld te ge-
ven van het leven op, om en aan de GRA. Of je zoomt in, 
of je zoomt uit.  Ik heb uiteindelijk besloten om in te zoo-
men. Het verhaal te vertellen vanuit details en observa-
ties, en niet aan de hand van feiten en grote beweringen.”

 
Hoe kwam u vanuit die gedachten tot de structuur van 
de film, die zo los is, alsof we brokstukken van een ver-
ongelukt ruimteschip rond zien cirkelen om een verre 
planeet? “Het is vergelijkbaar met als je aan je eigen le-
ven denkt. Doe je ogen maar voor een paar seconden 
dicht. Heb je ze dicht?”

Eh, ja. “Hoeveel herinneringen komen er terug?”

Een paar. “Precies. Misschien vier of vijf. Vier of vijf 
herinneringen. Dat is alles wat er uiteindelijk van het le-
ven overblijft. Daarom ben ik gaan elimineren. Steeds 
minder informatie. Minder. En nog minder. Bassetti 
heeft me aan tientallen mensen voorgesteld, maar toen 
we gingen draaien had ik alleen Francesco, de palmo-
loog en Cesare, de visserman. Vanaf daar ben ik weer 
gaan opbouwen.

“Hoe langer ik er rondzwierf hoe meer de GRA een 
bijna abstracte snelweg werd, een mentale ruimte in 
plaats van een concrete, met een ambulance die heen en 
weer rijdt. En een kasteel. En een brug met een bootje 
eronder met een visserman erin.”

Mythische elementen en figuren? “Of  een ‘De rerum 
natura’ (‘over de natuur der dingen’) van Lucretius, een 
van de meest moderne Romeinse natuurfilosofen, die 
niet in God of de ziel geloofde, en waarin hij, realiseer ik 
me nu, het ook over de natuur van atomen heeft – en 
Sacra GRA is natuurlijk ook een atomische film.

“Of je zou ze aliens kunnen noemen. Personen die 
buiten tijd en ruimte vallen.

“Maar natuurlijk realiseerde ik me dat ik iets nodig 
had om er weer structuur in aan te brengen, en zo kwam 
ik uiteindelijk op Fellini. Door de GRA te vergelijken met 
de ringen rondom Saturnus werd het een fictieve weg 
die tegelijkertijd universeel is. Rome werd Tokyo werd 
Rotterdam werd Los Angeles werd New Delhi.”

Rome als Italo Calvino’s ‘onzichtbare stad’? “Dat 
boek is zeker een van mijn inspiratiebronnen. De ab-
stractie ervan bevalt me. Het zat in m’n zak toen ik loca-
ties voor de film aan het scouten was. Het is een boek 
over reizen, Marco Polo vertelt zijn reisavonturen aan 
de Chinese keizer, en het heeft een even losse als ingeni-
euze structuur, waarvan ik hoop dat die in mijn film 
weerspiegeld is.”

Er zit ook een andere mooie verdubbeling in uw film 
aan de hand van het – in Nederland minder bekende – 
verschijnsel van de fotoroman. “De fotoromanzi waren 
lange tijd een soort van armeluiscinema. Intellectuelen 
verfoeiden ze, regisseurs als Fellini staken er de draak 
mee, maar anderen begonnen er hun carrière. Twee van 
de grootste Italiaanse supersterren, Gina Lollobrigida 
en Sophia Loren begonnen hun carrière als fotoroman-

zamodel. Ze waren de Italiaanse soapopera, en ze wor-
den zoals je kunt zien nog steeds gemaakt en gelezen, 
‘Grand Hotel’ is het bestverkochte Italiaanse tijdschrift. 
Het toeval wil niet alleen dat de vriendin van Cesare ze 
leest om Italiaans te leren, maar vooral dat ik prins Fi-
lippo leerde kennen omdat ik bij toeval in zijn ‘kasteel’ 
terechtkwam, wat ook fungeert als bed and breakfast. Ik 
heb daar een groot deel van de draaiperiode gelogeerd 
en pas toen ik wegging ontdekte ik dat hij het ook als fo-
toset verhuurt. 

“Maar er is ook een overeenkomst met mijn film, op 
een hele gekke manier, hoe prozaïsch die fotoromans 
ook zijn. Ze zetten op een bepaalde manier het publiek 
aan om te fantaseren wat er tussen de beelden gebeurt. 
Sacro GRA verwacht wat inspanning van de toeschou-
wer. Net zoals je van een gedicht niet dezelfde uitleg als 
van een roman kan verwachten. Daarmee beweer ik niet 
dat Sacro GRA een gedicht is, maar wel dat een poëti-
sche structuur meer fantasie en interpretatie toelaat. 
En afdwingt.

“En vraagt dat de toeschouwer zijn verantwoorde-
lijkheid neemt om te kijken en verder te denken. Het 
Rome buiten de ring is een onzichtbare stad. Een onmo-
gelijke stad. Een veronachtzaamde stad. Een stad van 
misbruik en geweld. Van illegaliteit en zelfgebouwde 
huizen. Een stad zonder identiteit, en tegelijkertijd met 
de meest echte en authentieke verhalen.”

Sacro GRA »»»»» italië, 2013 |  regie giaN-

FraNco roSi |  92 miNuteN |  diStributie ciNéart | 

te zieN vaNaF 15 mei

Gianfranco Rosi over Sacro GRA

ruiMTesChip op de rondweG oM roMe

gianfranco rossi



Info & tickets:
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Shirley - Visions of Reality
Vanaf 29/5, in Shirley - Visions of Reality wekt Gustav Deutsch 
dertien van Edward Hoppers beroemdste schilderijen tot 
leven.

The Gaze: Mädchen in Uniform
1/5, de nieuwe serie The Gaze laat zien hoe fi lms voor of over 
de homoseksuele, lesbische en transgender gemeenschap de 
fi lmgeschiedenis gestalte hebben gegeven. 
Met Romy Schneider en Lili Palmer. 

The Wind Rises
Vanaf 1/5, voor een Oscar en Golden Globe genomineerd 
historisch drama is een van de meest realistische animaties 
van grootmeester Hayo Miyazaki. 

Tentoonstelling & Filmprogramma
Cinema Remake – art & fi lm 
Tot en met 1/6

Cinema Concert: 
Phantom of the Opera (Rupert Julian, 1925)
25/5, met live muzikale begeleiding door Yvo Verschoor 
(piano) en Marike Verheul (viool).

Filmquiz met live muziek door The 
Phantom Four
30/5, wie mag zich tooien met de titel ‘Grootste fi lmkenner 
van Nederland’? Geef je nu op!

EYE_ADV_FILMKRANT_05-2014.indd   1 17-04-14   11:55

www.imaginefilm.nl

VANAF 1 MEI IN DE FILMTHEATERS
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OFFICIAL SELECTION 
INTERNATIONAL 

FILM FESTIVAL ROTTERDAM 2014

VANAF 22 MEI IN DE FILMTHEATERS
WINNAAR GOUDEN KALF 

‘LANGE DOCUMENTAIRE 2013’
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Blue Ruin is een echte do it yourself-film, een geslaagde 
hybride tussen wraakfilm en drama. Een dakloze in een 
wrakkige blauwe Pontiac kiest na de vrijlating van een 
crimineel voor de aloude methode oog om oog. We vol-
gen hem in de neerwaartse spiraal nadat zijn onhandige 
wraakmissie is voltooid. Jeremy Saulnier: “Ik stond op 
het punt om te accepteren dat ik altijd cameraman zou 
blijven en bedrijfsfilms zou blijven maken. En toen in-
eens kwam Cannes. Het winnen van de Fipresci-prijs 
daar was een shock, de première was op een schaal waar 
we nooit van hadden kunnen dromen. Blue Ruin is voor 
een groot deel gefinancierd door mijn vrouw en mijzelf, 
we spaarden wat we konden, want de film was een 
voortdurend zwart gat dat al ons geld opzoog. Het is fijn 
om deel uit te maken van de do it yourself-gemeen-
schap, maar iedereen wil daar ook altijd weer uit ont-
snappen, want elke film is een strijd. Ik was alleen in 
staat om Blue Ruin van de grond te krijgen omdat ik 
mensen uit de do-it-yourself-gemeenschap ken. Wij 
hebben allemaal voordeel van elkaars successen. Doe-
het-zelven is een oefening in totale macht, want nie-
mand houdt toezicht op de productie en niemand be-
laagt je met zijn mening. Elke visie die ik op de film had, 
hoe gebrekkig ook, was puur. Wat je ziet komt direct uit 
mijn brein, met veel hulp van de crew uiteraard. Ik deed 
zelf het camerawerk, maar dat was geboren uit nood-
zaak, niet omdat ik dat zo graag wilde. Ik kon niemand 
vinden die gratis wilde werken en niet zou klagen.”

De stijl van Blue Ruin is zeer uitgekleed, terug naar de 
basis. Dat blijkt een keuze, geen noodzaak. “Beperkin-
gen geven je vrijheid. De locaties, zoals het huis van mijn 
moeder waar ik opgroeide, waren gratis beschikbaar, 
maar het voordeel was vooral dat ik de ruimte goed ken.” 
Omdat de huiselijke locaties in Virginia zo vertrouwd 
voor Saulnier waren, komen de soms bizarre gebeurte-
nissen niet al te vergezocht over. De transformatie van 
hoofdpersoon Dwight van een morsige dakloze naar een   
normaal uitziende moordenaar, suggereert dat we onder 
bepaalde omstandigheden allemaal een moordenaar 
kunnen worden. “Ik wilde het wraakgenre dat zo ver-
trouwd voor ons is, onder handen nemen. Als de slech-
terik dood is, is dat pas het begin van de film. Je volgt 
Dwight nadat zijn verwarde wraakmissie is voltooid.

“De meeste wraakfilms hebben een catharsis, vaak 
de moord zelf, waarna de kijker zich opgelucht en ver-
heugd moet voelen. Maar dat wilde ik niet teweegbren-
gen. Ik wilde het standaardverhaal laten ontsporen en 
juist de complicaties en ongemakken laten zien die ik in 
het dagelijks leven ervaar maar die je nooit in films te-
rugziet. Tegelijkertijd moet het een onderhoudende rit 
zijn voor het publiek.”

Puinhoop
In Virginia zijn geladen wapens toegestaan   in bars. Blue 
Ruin zit dan ook vol met wapens. “Hoewel ik zelf nie-

mand ken met een pistool, is Virginia als liberale staat 
geobsedeerd door geweren. In een eerdere versie zaten 
wel verwijzingen naar de gun laws, maar die moesten er-
uit omdat ik het toch iets te overdreven politieke state-
ments vond. Eén statement over wapenbeheersing heb 
ik wel in de film gehouden: dat een slot op de trekker ef-
fectief is. Dat zit in een komische scène, waarin Dwight 
in twaalf minuten probeert om het pistool te vinden, 
maar faalt. In films is het altijd zo makkelijk om een   pis-
tool te bemachtigen, terwijl ik niet zou weten hoe je aan 
een pistool komt. Als ik in een wraakmissie verzeild zou 
raken zou ik jammerlijk falen. Ik zou vast de verkeerde 
persoon doden en het zou een puinhoop worden, net zo-
als bij de onhandige Dwight. Hij begint berekenend, 
maar ik wilde juist zijn kwetsbaarheid tonen. Hoe het le-
ven doorgaat na een moord, met al die alledaagse, saaie 
dingen die ook moeten gebeuren. De praktische kant van 
moord. Dat vond ik leuk om te verkennen.

“Ook mijn korte film Crabwalk was een hybride film. 
Een komedie en drama ineen, qua toon in lijn met Blue 
Ruin, in tegenstelling tot het wat goofy Murder Party. 
Elk script dat ik daarna kreeg aangeboden was weer een 
horrorkomedie.” Met Blue Ruin beweegt Saulnier zich 
weer tussen genres, en komen meerdere doelgroepen 
aan hun trekken. “De scène waarin Dwight zichzelf 
opereert is voor de genrefans, maar het drama spreekt 
weer andere mensen aan. Ik hou van special effects en 
de kunst van het filmgeweld – vroeger maakte ik zelf 
bloed en zombies – maar nu richt ik me ook meer op de 
emotionele impact en de personages die erdoor worden 
geïnfecteerd. De film is wreed maar niet zonder emotie. 
Het is tragisch maar de kijker blijft niet onbeloond. Er 
zitten genoeg donkere humor en twisten in de film om 
niet helemaal gedeprimeerd uit de zaal te komen.”

Blauw
De titel slaat op de wrakkige blauwe Pontiac, de auto 
van Dwight. De geruïneerde Pontiac is een goede visue-
le vondst, het past bij de toon en het kleurenpalet van de 
film. Blauw is ook de kleur van de melancholie. ‘Blue 
ruin’ betekent toepasselijk ‘debacle’. “Als je wilt draaien 
bij zonsopgang of zonsondergang dan zie je producen-
ten normaal gesproken gelijk met hun ogen rollen, maar 
wij werkten zo efficiënt dat we bij het blauwe licht van 
de dageraad konden filmen.”

Die twilight zone staat ook voor het onduidelijke ge-
bied tussen goed of fout: de zus van Dwight die hoopt 
dat de dader lijdt, en oog om oog eist. Een verlangen zo 
oud als de mensheid. Dat is hoe alle oorlogen ooit zijn 
begonnen, door Saulnier samengebald in één persoon. 
Zo gaat Blue Ruin ook impliciet over de grotere tragedie 
van oorlogsvoering. “Die politieke lading moest er zeker 
in, de zinloosheid van geweld dat zichzelf voedt. Vaak 
weet niemand meer waar het geweld ooit begon. Ik wilde 
laten zien wat er allemaal na de geweldsspiraal gebeurt.”

 
Blue Ruin »»» » vereNigde StateN, 2013 | 

regie jeremy SaulNier |  96 miNuteN |  met macoN 

blair, deviN ratray, amy hargreaveS |  diStribu-

tie FilmFreak |  te zieN vaNaF 22 mei

Blue Ruin is een do it yourself-film die 
het wraakgenre door de mangel haalt. 
Jeremy Saulnier: “Ik wil laten zien hoe 
het leven doorgaat na een moord, met 
al die alledaagse, saaie dingen die ook 
moeten gebeuren. De praktische kant 
van moord.” door mariSka gravelaNd Jeremy Saulnier over Blue Ruin

‘Geweld voedT ziChzelf’
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Skater Tim Zom staat centraal in Zombie, een skate- 
docu die even rauw en authentiek is als het leven in 
Rotterdam-Zuid. Regisseur Billy Pols:  “Tim zei: ‘Billy, 
als jij dingen wilt filmen, dan moet je ze filmen, dan 
moet je ready zijn, maar ik ga niks nog een keer doen 
voor de film.’” door daNa liNSSeN

Billy Pols over Zombie

aMeriCan dreaM  
in roTTerdaM-zuid

Door een rechtszaak en een relletje dreigt Zombie: The 
Resurrection of Tim Zom nu de geschiedenis in te gaan 
als de film waarin een stelletje skaters een Rotterdams 
echtpaar mishandelt. Maar daar gaat de film dus niet 
over, bespraken we met regisseur Billy Pols (1977). Wel 
over de ruige buurten waar hoofdpersoon Tim Zom op-
groeide, en over de noodzaak om straatslim te zijn. En 
vooral over het feit dat de ‘Amerikaanse Droom’ soms 
ook gewoon in Rotterdam-Zuid bestaat.

Ik las op internet: ‘eindelijk een Nederlandse skate-
film’. Is Zombie een typische skatefilm geworden?  
“Eigenlijk niet. Net als met mijn vorige film Plank 
(2009), over de Marokkaanse Nassim die alles op alles 
wil zetten om professioneel skater te worden, heb ik een 
film willen maken die skaters te gek vinden, maar ook jij 
en m’n moeder en gewone bioscoopbezoekers. Ik kom 

zelf uit dat skatemilieu, dus ik weet dat het praktisch 
onmogelijk is om beide groepen tevreden te stellen. Als 
de film 72 minuten lang alleen maar trucjes liet zien, 
dan zijn die skaters blij. Bam. Klaar. Dan hoef ik niets 
meer te doen. Maar jij niet. Niet-skaters willen toch wat 
meer inhoud en persoonlijkheid.”

Hoe kwam je Tim Zom op het spoor? “Dertien jaar ge-
leden had ik al een klein skateboardinstructiefilmpje 
gemaakt in Rotterdam en was ik aan hem voorgesteld. 
Naar aanleiding van Plank kreeg ik de vraag van BNN of 
ik niet iets voor ze wilde maken. Ze wilden iets doen 
met hedendaagse helden. Tim vind ik echt een held, ie-
mand die vanuit het niets naar boven is gekomen. Ik ben 
echt über-gefascineerd door hem. Maar het was ook 
een riskant project. Hij kon zomaar afhaken. Hij kon in 
de problemen komen, of zijn been breken. Hij zat er niet 

op te wachten om gefilmd te worden. Dat hebben al die 
goeie skaters. Liever niet zelfs. Hij is niet mediageil. Hij 
hóeft niet te praten. Hij wíl niet praten. Dat was ook het 
eerste wat hij zei: ‘Ik wil niet over m’n vader en niet over 
m’n verleden praten.’ Hij heeft dat duistere imago juist 
een beetje van zich afgeschud. Maar ik dacht: Sjiiit, dat 
moet juist. Mensen moeten dat weten. Hij is uit het 
diepste, zwartste gat ooit geklommen en reist nu voor 
Nike de wereld rond. Dat wilde ik laten zien. Dat hij van 
ver komt. Toen ben ik met hem mee gegaan naar een 
wedstrijd in Florida, waar ik ook best veel jongens in de 
scene van vroeger ken, en ik denk dat hij toen zag: ‘Ok, 
die Billy is ook niet gek.’”

Uiteindelijk is hij behoorlijk openhartig, evenals zijn 
vriendin, moeder en oma. “Ik heb van tevoren met hem 
afgesproken dat hij de film als eerste kon zien, en als hij 
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ergens echt een probleem mee zou hebben, dat we daar 
dan over konden praten. Misschien dat andere docu-
mentairemakers nu denken: ‘Wat een nerd is die Billy, 
dat is totaal not done, je hebt toch ook je eigen vrijheid.’ 
Maar ik wilde een film maken over hoe hij nú is. Wel la-
ten zien hoe hij daar gekomen is, maar niet dat hem dat 
in de weg ging zitten.

“De mensen in Rotterdam-Zuid doen me denken aan 
Zuid-Afrika, waar ik ben opgegroeid. Er zit een soort 
survival of the fittest in, die ik superspannend vind en 
waar ik me thuis bij voel. Het is heel helder, heel straight 
to the point. Dus toen ik eenmaal hun vertrouwen had 
gewonnen ging het verder vanzelf.”

Wat maakt Tim als skater zo bijzonder? “Hij is een van 
de weinige jongens in de scene die echt rauw, echt au-
thentiek is. Mensen hebben vaak een beeld van skaters 
dat ze rauw en rof en stoer zijn, maar hij is dat allemaal 
echt. Hij kiest voor de meest extreme situaties, neemt 
risico’s. Grote gaten, hoge trappen. Daar staat hij om 
bekend. Ik weet nog wel van dat filmpje van dertien jaar 
geleden dat ik hem vroeg of hij nooit bang was om te 
vallen. Toen zei hij: ‘Je gaat sowieso vallen. Sowieso. En 
je gaat heel veel pijn hebben. En dan moet je opstaan en 
het nog een keer proberen. Toen was hij elf! Hoe kun je 
zo jong zijn en zo in het leven staan. Heftig.

“Ik heb zoveel rare dingen met hem meegemaakt. 
Midden in de winter zaten we tussen het draaien door 
even in een eetcafé wat te eten. Door het raam heen had 
hij toen contact met een zwerver en op een gegeven mo-
ment staat hij op, loopt naar buiten en geeft hem zijn 
spiksplinternieuwe sweater. Dat hoeft hij niet te doen, 
Hij is niet de rijkste jongen ter wereld. En hij komt weer 
naar binnen, en gaat zitten eten alsof er niets aan de 
hand is. Ik vroeg hem of hij dat nog een keer kon doen en 
hij keek me aan: ‘Billy, als jij dingen wilt filmen, dan 
moet je ze filmen, dan moet je ready zijn, maar ik ga niks 
nog een keer doen voor de film.’”

Maakt dat het filmen lastig? “Hij sluit geen compro-
missen. Hij is gewoon wie hij is. De dag na de dood van 
zijn vader is hij van een bizar hoge traprailing afge-
sprongen. Als dat mis was gegaan… Ik zou me denk ik 
een maand opsluiten, maar hij besluit om zich van een 
trap af te gooien. Dat skaten is voor hem meer dan alleen 
maar een sport of een hobby, het is iets emotioneels, het 
is zijn taal. Hij is heel druk, volgens mij heeft hij ADHD, 
en dat skaten is een uitlaapklep, een concentratie. We 
hadden al snel uitgevogeld dat het moeilijk zou zijn om 
hem diepgang te geven. Niet dat hij het niet heeft, maar 

meer dat hij het niet geeft. Daarom zijn we in de film ook 
naar plekken zoals die traprailing teruggegaan om met 
hem te praten. Ik vroeg hem eerst naar die sprong, hoe 
dat was gegaan, en toen liep hij helemaal leeg. Dat hele 
interview hebben we zo, paf, in de film gezet.

Tim is mega-straatslim. Je kunt nog wel zo goed 
voorbereid zijn, maar je kunt het niet uit hem trekken. 
Dan zit hij je zo aan te kijken van” ‘Wat wil je nou? Zeg 
gewoon wat je wilt weten. De mooiste momenten in de 
film zijn ontstaan op het moment dat ik er ook gewoon 
maar in ben gestapt.”

Jullie hebben voor de skatescènes gebruikt gemaakt 
van beelden die door skaters zelf zijn gemaakt. Waar-
om heb je ze zelf niet gedraaid? “Dat heeft te maken 
met wat ik net zei, dat ik ook wilde dat het een film voor 
de skatescene zou zijn. Twee jaar lang heb ik alleen maar 
archiefbeelden uitgezocht van over de hele wereld waar 
mensen Tim gefilmd hebben. Dus de skatebeelden zijn 
van hun, en dan gestript tot de beste trucs, de meest 
bijzondere dingen. En de rest hebben wij gefilmd. Dus je 
hebt twee stijlen: über-los, lage kwaliteit maar hoog ni-
veau skatebeeld, en dan meer filmische scènes voor de 
interviews. Dat vind ik heel spannend. Voordat je weg 

kunt zakken in mooifilmerij, krijg je, paf, een klap in je 
gezicht met die skatebeelden. Iedere keer als het begon 
te voelen als een documentaire rammen we dat hele-
maal kapot, zodat het nooit een soort docu-docu 
wordt. Ik vind dat heel spannend.”

En tussen dat archiefmateriaal zat ook een inmiddels 
beruchte scène van een vechtpartij dat een Rotter-
dams echtpaar uit de film wilde hebben. Als je op straat 
skate, maak je van alles mee. Van een hond die met je wil 
spelen, tot oudere mensen die je staande houden om te 
vertellen dat ze het zo geweldig vinden wat je doet en 
langsfietsende meisjes die met je flirten. Maar ook men-
sen die boos worden, omdat ze vinden dat je overlast 
veroorzaakt. Skaten roept omdat het een ruig imago 
heeft ook veel agressie op. Dus dat zie je ook allemaal 
terug op die beelden die we hebben gekregen. Ik wilde 
dat soort beelden ook in de film hebben. Maar die men-
sen wilden dat er tot de rechter aan toe per se niet in 
hebben. Ik herkende ze tot op dat moment niet, maar de 
rechter vond de eerbiediging van hun persoonlijke le-
venssfeer belangrijker dan de vrijheid van meningsui-
ting en het feit dat zulke beelden journalistieke waarde 
hebben.”  o

skaten tegen de klippen op
Tim Zom heeft altijd geskate alsof zijn 
leven er van afhing. En dat was ook zo.

Waarom staat die jongen nog overeind, 
denk je al snel. Want als dit portret van de 
Rotterdamse skater Tim Zom iets duidelijk 
maakt, is het dat het al honderd keer fout 
had kunnen gaan. De term ongeleid projec-
tiel lijkt zo ongeveer bedacht voor Zom, alias 
Zombie. Wat was er gebeurd als hij nooit had 
kunnen skaten, vraagt filmmaker Billy Pols 
een paar keer aan vrienden en familie. Geen 
antwoord. Of: de bak. Of erger.

Rebel without a cause, schreef iemand al, 
want Zom heeft altijd gedaan wat ie wilde. 
En kwam dus meerdere keren met de politie 
in aanraking. Kreeg een pistool van een over-

valler op z’n hoofd. En werd door z’n eigen 
moeder aangegeven wegens diefstal. De 
grens tussen Zoms eeuwige verzet en zelf-
vernietiging is dun, maar de ironie is dat hij 
waarschijnlijk juist door die compromisloze 
en roekeloze houding zo’n goeie skater is. 

Met Zom als middelpuntslingerende 
kracht hoeft Pols niet te zoeken naar drama. 
Dat dient zich vanzelf aan. Zombie’s moeder 
zegt dat ze nooit aan kinderen was begonnen 
als ze had geweten wat ze zou moeten door-
staan. Zombie’s stiefvader vindt skaten geen 
echte sport, verklaart hij, ook al ontkent hij 
zo eigenlijk het wezen van z’n stiefzoon. Zo 
worden meer lompe en harde dingen gezegd, 
liefst in bijzinnen. Pols en editor Govert 
Janse waren zo slim om Zombie zo te monte-

ren dat je dat drama beetje bij beetje krijgt 
voorgeschoteld. Tot je beseft dat het met 
Tim niet anders had kunnen lopen. 

Tussen al die gesprekken zie je Zombie 
skaten. Hard skaten. Rauw, noemen ze die 
stijl. Hij skate zoals ie leeft: remmen los. Dus 
gaat ie al jaren regelmatig op z’n muil en had 
ie alles kunnen breken wat gebroken kan 
worden. Maar het ging goed. Tot nu toe ten-
minste. Als ik naar je gewrichten kijk, geef ik 
je nog een paar jaar, zegt de fysiotherapeut. 
Ook skaters worden ouder.

Zombie, gemaakt in opdracht van BNN, 
laat iets van Nederland zien wat niet veel 
mensen kennen. Kick flips, superjumps, rail 
grinding, straatwedstrijden – waar door 
sponsors flink voor wordt betaald – zijn een 
subcultuur die de meeste kijkers alleen zien 
als ze een groepje skaters op een plein passe-
ren. Dat Zombie soms in herhaling valt – 
weer een commentaar over Tim’s roekeloos-

heid – doet er niet toe. Er zit zoveel snelheid 
en openhartigheid in die 70 minuten dat je 
de film die kleine gebreken vergeeft. 

Voor wie het zien wil, is Zombie ook een 
melancholisch portret van de noodlottige 
houdgreep waarin ouders en kinderen 
terecht kunnen komen. Die jarenlange innige 
omhelzing tot ver voorbij de puberteit, 
waarin de liefde over en weer duidelijk is, 
maar waarbij al die botsende karakters elkaar 
ook constant in de weg zitten. Wat hoop 
geeft, is dat het nu goed gaat met Tim Zom. 
Ondanks alles. Dan  is er dus hoop voor alle 
zonen.

roNald roverS

Zombie »»»»  NederlaNd, 2014 |  regie  

billy polS |  70 miNuteN |  diStributie ciNema  

delicateSSeN |  te zieN vaNaF 15 mei

billy pols
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Claudia Sainte-Luce vertelt in haar 
hartverwarmende debuut The Amazing 
Catfish een autobiografisch verhaal, 
gefilterd door fictie. “Net als de Claudia 
in de film werd ik gered door zo’n ge-
zin.”

door jooSt broereN

Nee, deze Mexicaanse indie heeft niets te maken met de 
documentaire Catfish. In een bepaald opzicht zijn de 
films zelfs tegenpolen. Catfish (2010) draait om een jon-
ge filmmaker die valt op een Facebook-vriendin om er 
vervolgens achter te komen dat zij een verzinsel is van 
een eenzame vrouw. Die film verpakt een eigentijds te-
mooi-om-waar-te-zijn-verhaal in een geijkte docu-
mentairevorm en versterkt zo zijn realisme, terwijl de 
plot grenst aan het ongeloofwaardige – en die grens 
soms ook overschrijdt.

Claudia Sainte-Luce daarentegen verpakt haar eigen 
autobiografische verhaal in The Amazing Catfish na-
drukkelijk in fictie. “Omdat er zoveel leugens in de film 
zitten”, lacht de hartelijke maakster, wanneer ik haar 
spreek op het Filmfestival Rotterdam. Toch zit de kern 
van de film heel dicht bij Sainte-Luce haar eigen leven: 
net als hoofdpersonage Claudia ontmoette ook zij als 
twintiger een terminaal zieke vrouw, werd ook zij opge-
nomen in haar gezin, en gaf ook voor haar die omarming 
een tegenwicht aan een eenzaam leven.

Gaande het gesprek wordt het me duidelijk: Sain-
te-Luce had dat dunne laagje fictie nodig om dit zeer 

persoonlijke verhaal überhaupt te kunnen vertellen. 
Wat dat betreft is het tekenend dat het hoofdpersonage 
in de eerste versie van het scenario een andere naam 
had, voordat ze op de set weer de voornaam van de re-
gisseuse terugkreeg. Het verhaal moest eerst fictie wor-
den, om vervolgens die fictie weer zo authentiek moge-
lijk te kunnen maken.

Ontbijtgranen
Toch is de Claudia van de film absoluut niet één op één 
de Claudia die hier voor me zit. 

“Er zit net zo veel van actrice Ximena Ayala in dat 
personage, als van mij”, stelt Sainte-Luce. Weliswaar 
vereiste zij dat de acteurs zich strikt aan het scenario 
hielden, maar in de geschreven tekst liet ze bewust veel 
ruimtes voor hen open, die tijdens een drie maanden du-
rend repetitieproces werden ingevuld. “Neem de ope-
ningsscène van de film, waarin we Claudia zien opstaan 
en een kom ontbijtgranen eten. In het scenario schreef ik 
enkel over haar gevoel van eenzaamheid. De handelin-
gen, en bijvoorbeeld het feit dat ze alleen de paarse fruit 
loops opeet, dat komt uit de repetities. Ik wilde dat de 
acteurs hun karakters niet zomaar als een jas zouden 
aantrekken, maar ze echt in zich zouden dragen.”

Een belangrijk deel van dat proces was juist het in-
perken van alle ingevingen die opkwamen. “Acteurs zijn 
onzeker, en willen daarom meer en meer doen. Maar hoe 
meer ze doen, hoe slechter het wordt – ze moeten terug 
naar de essentie. Alsof we een ui pelden, hebben we in de 
repetities alle onnodige lagen uit hun spel gehaald.”

Sainte-Luce weerde de kinderen van de vrouw op 
wie de film gebaseerd is grotendeels van de set, omdat 
ze niet wilde dat de acteurs hen zouden naspelen. Met 
één belangrijke uitzondering: het personage Wendy. Zij 
wordt gespeeld door de echte Wendy. Sainte-Luce: “Ze 
was gewoon te uniek, ik kon niemand anders voor me 
zien dan haar.”

Gelukskatje
Nog even terug naar die titel. Want de manier waarop 
Sainte-Luce daarop kwam, is tekenend voor de combi-
natie van intuïtie en doordachtheid waarmee de film tot 
stand is gekomen. “In eerste instantie heette de film En-
counters. Maar dat was me eigenlijk te expliciet, dus 
terwijl we aan de montage werkten, zocht ik naar iets 
anders. En telkens kwam dat aquarium met een oosters 
gelukskatje erin voorbij, dat de jongste zoon in het gezin 
overal met zich meesleept. Tijdens het filmen had ik ge-
zocht naar een sticker of zoiets, een versiering die het 
gelukskatje in dat aquarium kon benadrukken. In een 
tijdschrift kwam ik een artikel tegen over een familie 
catfish (meervallen) die ergens in Amerika samenleven: 
ze reizen samen, ze eten samen. Heel ongewoon voor 
die diersoort. Dus daar knipte ik de kop van uit en die 
plakte ik op dat aquarium, zonder er echt over na te 
denken. Pas tijdens de montage kwam de relevantie er-
van bij me binnen: de familie in de film is uniek omdat 
ze samen zijn; zonder elkaar zijn ze niets. Net als die 
meervallen, dus.”

Claudia Sainte-Luce over The Amazing Catfish

‘we filMden alsof  
we een ui pelden’

sprankelend 
debuut
De poster van The Amazing Catfish mag hier en 
daar doen denken aan die van Little Miss 
Sunshine en vergelijkbare Amerikaanse indies, 
dit sprankelende Mexicaanse debuut heeft 
daar meerdere streepjes op voor. Niet in de 
laatste plaats door het uitstekende camera-
werk van Agnès Godard, al jaren de vaste cine-
matograaf van Claire Denis. Stukje voor stukje 
wordt de schuchtere twintiger Claudia uit haar 
schulp getrokken en opgenomen in de chaos 
en vanzelfsprekende warmte in het gezin van 
Martha, een terminaal zieke alleenstaande 
moeder van vier. De regisseur vertaalde een 
belangrijke episode uit haar eigen leven tot een 
bescheiden verhaal waarin emotie en komedie 
met vaste hand worden afgewisseld.  jb

The Amazing Catfish »»»»» mexico/

FraNkrijk, 2013 |  regie claudia SaiNte-luce | 

met ximeNa ayala, liSa oweN |  kleur, 89 miNu-

teN |  diStributie imagiNe |  te zieN vaNaF 1 mei 
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De filmrevolutie Napoléon

briljanT sTraTeeG  
in spekTakelsTuk
Het overweldigende meesterwerk Napoléon van spektakelfilmer en filmkunstenaar Abel 
Gance bevat duizelingwekkend camerawerk, dat je van verbazing in verbazing doet vallen. 
Het Holland Festival vertoont het vijfenhalf uur durende epos uit 1927 in de Amster damse 
Ziggo Dome eindelijk weer zoals het bedoeld is, mét de beroemde triptiek: de laatste twintig 
minuten lopen er drie 35mm-projectoren synchroon. Verwacht oh’s en ah’s.  
 door joS vaN der burg



Vergeet alle 3D-spektakels, want ze verble-
ken bij de visuele wervelwind die Abel Gance 
(1889-1981) over Napoleon maakte. Over-
dreven? Dat vonden niet de 2500 bezoekers 
30 november vorig jaar in de stijf uitver-
kochte Royal Festival Hall in Londen. Laai-
end enthousiast dompelden zij zich onder in 
de door het London Philharmonic Orchestra 
begeleide vijfeneenhalf uur durende verto-
ning van Napoléon. Dat het orkest werd 
gedirigeerd door Carl Davis droeg extra bij 
aan de feestvreugde. De muziekexpert van de 
zwijgende cinema had ook de score voor de 
film samengesteld, vooral werk van compo-
nisten uit de tijd van Napoleon, onder wie 
Beethoven en Haydn. 

De 78-jarige dirigeert altijd met een inzet 
alsof zijn leven ervan afhangt. Ik had het 
geluk erbij aanwezig te zijn en beleefde een 
van de indrukwekkendste filmervaringen uit 
mijn leven. Napoléon bevat zulk duizeling-
wekkend camerawerk dat je van verbazing in 
verbazing valt. Helemaal als je beseft dat de 
film in 1927 is gemaakt, een tijd waarin de 
statische camera nog steeds de standaard-
praktijk was. In Napoléon wervelt de camera 
zo soepel over slagvelden, door landschap-
pen en over mensenmassa’s dat het lijkt alsof 
de beelden met een dolly en een handcamera 
zijn gemaakt. 

Gance en zijn technische hulptroepen lie-
ten zich niet tegenhouden door technische 
beperkingen, maar gingen ze te lijf. Een lange 
scène, waarin Napoleon achtervolgd door 
vijanden op een paard naar de Corsicaanse 
kust vlucht, zou in een latere John Ford-wes-
tern niet misstaan. Gance realiseerde deze 
spectaculaire beelden door een camera op 
een paard te binden. Nu klinkt dat simpel, 
maar toen was het een verbluffend kunst-
stukje van een filmmaker die dol was op 
visueel spektakel, maar zich nooit bezon-
digde aan effect om het effect. Alle kunst-
stukjes stonden in dienst van het verhaal en 
de emotie van de kijker.

 
Experimenteerdrift
Abel Gance stond in 1927 in het hart van de 
Franse filmindustrie. Als bastaardzoon van 
een arts en een volksvrouw had hij zich een 
weg omhoog geknokt. Hij was een vechter 
die zo overtuigend kon bluffen dat hij er zelf 
in geloofde. Zoals in het verhaal dat hij in een 
rijk middenklassemilieu was opgegroeid en 
een briljante schoolleerling was geweest. Er 
klopte niets van: Gance werd tot zijn achtste 
door zijn opa en oma opgevoed en daarna 
door zijn de touwtjes aan elkaar knopende 
moeder. Op zijn veertiende ging hij van 
school, waarna hij na allerlei baantjes als 
acteur in het theater belandde. Op zijn acht-
tiende lukte het hem om een contract bij een 
theatergroep in Brussel te krijgen. In zijn 
vrije tijd schreef hij scenario’s, die hem een 
entree in de Franse filmwereld bezorgden. 
Op zijn tweeëntwintigste debuteerde hij als 
regisseur en maakte snel naam met psycho-
logische melodrama’s, die zich door visuele 
experimenteerdrift (extreme close-ups, 
tracking shots, splitscreen) onderscheidden 
van de standaardfilms. 

In 1919 imponeerde Gance met het Eerste 
Wereldoorlogdrama J’accuse, waarin ieder-
een kon zien wat hij wilde zien: Franse paci-
fisten zagen een anti-oorlogsfilm en natio-
nalisten een aanklacht tegen Duitse wreed-
heid en oorlogsagressie. In een imponerende 
en aangrijpende scène staan soldaten uit hun 

graven op, waarna ze als verminkte oorlogs-
slachtoffers een dorp binnenstrompelen. 
Een imponerend voorbeeld van de visuele 
verbeeldingskracht van Gance. 

Het tot leven wekken van de doden en hen 
als geesten opvoeren herhaalde hij acht jaar 
later in Napoléon. Het tweeënhalf uur 
durende J’accuse illustreerde ook al enigs-
zins de voorliefde van de regisseur voor lange 
drama’s. Dat maat houden niet zijn sterkste 
punt was, bleek vier jaar na J’accuse met het 
melodrama La roue. Geen distributeur wilde 
zijn vingers branden aan de acht uur durende 
film, zodat Gance de film noodgedwongen 
inkortte tot tweeënhalf uur. Het inkorten en 
hermonteren van films zou een constante 
worden in zijn leven. Het stond succes niet in 
de weg, want La roue was een commerciële 
hit. Halverwege de jaren twintig was Gance 
een gerespecteerde filmmaker, die bewees 
dat visuele experimenteerdrift commercieel 
succes niet in de weg hoefde te staan. De 
toneelschrijver Jean Cocteau was zo onder 
de indruk van La roue dat hij opmerkte: “Er is 
cinema vóór en na La roue, zoals er schilde-
ren is vóór en na Picasso.” Gance was klaar 
om zich te meten met Napoleon.

Sneeuwballen
Napoléon moest Gances meesterwerk wor-
den. Zijn ultieme film, waarin zijn uitbun-
dige visuele talent tot een climax kwam. Het 
idee was om zes films over Napoleons leven 
te maken. De eerste moest over Napoleons 
jeugd gaan en eindigen bij Napoleons invasie 
van Italië in 1796, het eerste internationale 
militaire succes van de toen 27-jarige lege-
raanvoerder. Gance pakte het groots aan. Zo 
groots, dat de productie financieel snel uit de 
hand liep. Illustratief voor de exploderende 
kosten zijn het aantal draaidagen van 
Napoléon. Voor een gemiddelde film waren 
in die tijd tussen de dertig en zestig draaida-
gen nodig. Bij Napoleon ging het anders. 
Vanaf half januari 1925 draaide Gance vijf 
maanden, waarna door het faillissement van 
een Duitse geldschieter de productie tot stil-
stand kwam. Een jaar later draaide Gance 
weer vijf maanden. Die tien maanden lever-
den 270 uur film op. Hoe monteer je daaruit 
een film? “Het was geen montage meer, het 
was dwangarbeid”, merkte Gance later op. 

Bij de première van de bijna vier uur 
durende film in de Parijse Opéra zat onder 
meer dertiger Charles de Gaulle in de zaal. 
De Eerste Wereldoorlogveteraan en militaire 
strateeg zal onder de indruk zijn geweest van 
Napoleons strategische inzicht, dat meteen 
al in het begin van de film blijkt uit een spec-
taculair gefilmd sneeuwballengevecht tus-
sen twee groepen jongens op een school-
plein. De tienjarige Napoleon leidt zijn 
groepje vastberaden naar de overwinning, 
ondanks dat de tegenstander vals speelt door 
sneeuwballen met stenen te gooien. De 
boodschap kan niemand ontgaan: Napoleon 
was een geboren strateeg. 

Stuntel in de liefde
Dat Napoleon uit zeldzaam hout is gesne-
den, ziet later ook een docent op de militaire 
academie. Hij voorspelt dat deze briljante 
leerling het door zijn strategische inzicht 
nog ver zal brengen. Waarbij helpt dat hij 
onverwoestbaar is “als in een vulkaan gehard 
graniet”. Nee, voor een genuanceerd oordeel 
over de man met de steek moeten we niet bij 
Gance zijn. Napoleon is bij hem een rolmo-

del en lichtend voorbeeld voor de Fransen. 
Napoléon is een patriottische oproep om 
samen voor Frankrijk te staan. De film staat 
bol van ‘eendracht maakt macht’-retoriek. 
Als Corsicaanse politici Corsica onafhanke-
lijk van Frankrijk willen maken, roept onze 
dan nog jonge held verbijsterd uit: “Zien jul-
lie niet dat Frankrijk de moeder van ons allen 
is?” Als Napoleon om deze opvatting van 
Corsica moet vluchten, gebruikt hij de 
Franse vlag als zeil op zijn bootje. Hoe sym-
bolisch willen we het hebben? Later krijgt 
Napoleon voor zijn ambitie om van Europa 
“een universele republiek” en “een gemeen-
schappelijk vaderland” te maken de zegen 
van de geesten van onder meer Robespierre 
en Danton. Napoleon als voorloper van de 
Europese Unie? 

Tegenover de briljante militaire strateeg 
staat de stuntel in de liefde, hetgeen Napo-
leon tot een mens maakt, zodat we ons alle-
maal met hem kunnen identificeren. Zo 
slagvaardig als hij is op het slagveld, zo 
onhandig is hij in het versieren van zijn grote 
liefde Joséphine. Er is een vriend voor nodig 
om hem uit te leggen hoe hij het moet aan-
pakken. Ook vergeet Gance het nodige tra-
gisch melodrama niet, want Napoleon heeft 
een geheime aanbidster, van wie het leven 
instort als Joséphine er met de buit vandoor 
gaat. Met betraande ogen ligt zij in aanbid-
ding voor een Napoleonbeeldje. 

Vertoningsnachtmerrie 
Napoléon is niet bijzonder om zijn Napole-
onverering en patriottische boodschap – een 
film die Napoleon als een schurk zou por-
tretteren zou in 1927 pas echt opzien baren – 
maar om zijn grensverleggende visuele 
spektakel. Gance trekt alles uit de kast – 
overvloeiers, fade-outs, inserts, extreme 
close-ups, rijders en slowmotion – om de 
kijker mee te sleuren in het wervelende epos. 
In een overdonderende montage vertelt hij 
het verhaal over Napoleons opkomst. De 
absolute climax, die in Londen voor oh’s en 
ah’s in de zaal zorgde, breekt aan als de film 
twintig minuten voor het einde, als het 
Franse leger zich klaarmaakt voor de Itali-
aanse veldtocht, verandert in een drieluik. 
Geen gewoon triple screen, maar naast elkaar 
geprojecteerde beelden van drie 35mm-pro-
jectoren. Vijfentwintig jaar voor de intro-
ductie van Cinemascope had Gance onder de 
naam Polyvision zijn eigen widescreen 
gecreëerd. Maar ook zijn eigen monster, 
want Napoléon werd een vertoningsnacht-
merrie. Weinig bioscopen bezaten drie 
35mm-projectoren, zodat de imponerende 
triptiek bijna nergens te zien was. 

Verder was er, zoals gebruikelijk bij films 
van Gance, gesteggel over de lengte van 
Napoléon. De vier uur durende versie bij de 
première was door de producenten afge-
dwongen, want Gances versie duurde bijna 
tien uur. Zijn eigen versie is slechts vier keer 
te zien geweest voor pers en bioscoopexploi-
tanten in mei 1927 in het Apollo Theater in 
Parijs. Wat zouden we die graag zien! Helaas, 
na de vier vertoningen verdween hij van de 
aardbodem. Napoléon werd het slachtoffer 
van ‘de schaar’. De filmbranche vond de film 
onvertoonbaar, zodat hij sterk werd inge-
kort. In Parijs draaide de bijna vier uur 
durende versie, maar in de rest van het land 
een nog steviger ingekorte versie. In het bui-
tenland ging de schaar er helemaal resoluut 
in. In Nederland draaide in 1929 een bijna 

drie uur durende versie. De Amerikaanse 
distributeur MGM bleef doorknippen tot het 
een ruim anderhalf uur durende film had. 
Die in 1929 genadeloos flopte in de Ameri-
kaanse bioscopen. Het publiek liep warm 
voor de twee jaar eerder geïntroduceerde 
geluidsfilm. Het had geen trek in een aan 
stukken gehakte zwijgende film.

Stralende kracht
Hoe groot in Nederland het bezoek was aan 
Napoléon, waaruit de Filmkeuring zes frag-
menten knipte die “de schijn van ongeklede 
dames” hadden, is onbekend. De meeste 
filmcritici waren in elk geval enthousiast. 
“Hier toont de cinematografie zich in haar 
volle stralende kracht”, schreef de recensent 
van de socialistische krant Het Volk. “Ga dit 
uitzonderlijk goede werk zien!” Ook de 
recensent van de NRC was opgetogen, al had 
hij wat bedenkingen, maar “die spatten toch 
uiteen tegen Gances genialiteit, die een 
groots en indrukwekkend filmwerk heeft 
gemaakt”. De filmpuristen van de Filmliga, 
de club van Menno ter Braak, hadden het 
moeilijk met Napoléon, want was hier sprake 
van zuivere filmkunst? Of draaide het om 
effectbejag? Gance is “voor alles een vaardig 
en onvermoeid bespeler van de consciëntie 
der menigte en eerst in de tweede plaats een 
cineast”, luidde het zuinige oordeel. In com-
munistische kringen zag men een foute film. 
“Figuren als Marat, Robespierre en Danton 
worden weergegeven volgens het onveran-
derlijke cliché van de reactionair geworden 
bourgeoisie”, hekelde de recensent van het 
communistische weekblad De Tribune. De 
toekomst van de historische film lag niet bij 
“de volkomen burgerlijk denkende Abel 
Gance”, maar bij de “volgens de materialis-
tisch-historische methode werkende Russi-
sche cineasten.” Uiteraard. 

Gance zal niet wakker hebben gelegen van 
deze kritiek, maar wel van het teleurstel-
lende commerciële resultaat van Napoléon. 
Van zijn plan om zes films over de Corsicaan 
te maken werd niets meer vernomen. Het 
bleef bij deze film, die in de put van de film-
geschiedenis verdween. Filmhistoricus 
Keven Brownlow takelde hem er decennia 
later uit. Na een jarenlange zoektocht in 
archieven vertoonde hij in 1980 een geres-
taureerde versie van bijna vijf uur. Twintig 
jaar leek het erop dat het bij deze versie zou 
blijven, maar Brownlow vond nog meer 
materiaal, zodat hij in 2004 een versie van 
ruim vijfeneenhalf uur kon presenteren. Het 
is deze versie die eind vorig jaar in Londen te 
zien was en die 15 juni in het kader van het 
Holland Festival in de Ziggo Dome in 
Amsterdam wordt vertoond. De film wordt 
begeleid door het Gelders Orkest, met als 
gastdirigent Carl Davis. Het orkest zal zijn 
score spelen. Gaat het zien en horen, want 
het is overweldigend. “Ik ben de revolutie”, 
zegt Napoleon in Napoléon. Ok, hij de revo-
lutie, maar Gance de filmrevolutie. 

Napoléon vaN abel gaNce |  15 juNi om 14.00 iN 

de ziggo dome, amSterdam tijdeNS het hol-

laNd FeStival |  ticketS: hollaNdFeStival.Nl eN 

ziggodome.Nl
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THE
WEIGHT

OF
ELEPHANTS

          
 WRITTEN AND DIRECTED BY DANIEL JOSEPH BORGMAN
DEMOS MURPHY ANGELINA COTTRELL  FINN HOLDEN

AMSTELFILM.NL/WEIGHT

VANAF 8 MEI IN DE FILMTHEATERS

De nieuwe editie bevat besprekingen van alle in 2013 in de Nederlandse 
bioscopen en >lmtheaters uitgebrachte >lms, inclusief uitgebreide credits en 
bezoekcijfers, plus een jaaroverzicht met de belangrijkste gebeurtenissen uit de 
>lmwereld en een aantal achtergrondartikelen. 
Verkrijgbaar of te bestellen bij iedere boekhandel en bij bol.com en bruna.nl.
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Nieuw Filmjaarboek
Korting van €3,50 op Filmjaarboek 2013/2014 voor lezers Filmkrant

Lezersactie
✁

Filmtheater Hilversum zoekt 
Medewerker programmering & promotie
 
Filmtheater Hilversum, gevestigd in een modern theater in hartje Hilversum, is met drie 
zalen en meer dan 100.000 bezoekers één van de grotere fi lmtheaters van Nederland. 
Naast het actuele aanbod van arthouse fi lms zĳ n er regelmatig fi lmcycli, themadagen, 
specials en eens per jaar het eigen vĳ fdaags festival.  

Wegens het geplande vertrek van onze huidige programmeur zĳ n wĳ  op zoek naar een ervaren 
kandidaat om deze uitdagende functie in te vullen. We zoeken een bevlogen fi lmliefhebber, 
die zĳ n/haar passie weet te combineren met commercieel inzicht en een praktische instelling. 

Kĳ k voor de volledige functieomschrĳ ving en details over de sollicitatie bĳ  de nieuwsberichten 
op www.fi lmtheaterhilversum.nl. (Reageren kan tot 26 mei).

Griezelig goed op de hoogte van horror, 

fantasy, science fiction & cultfilms.

Een jaarabonnement op 

Schokkend Nieuws (6 nummers) 

kost slechts €20,-. Teken je 

meteen voor twee jaar (12 

nummers) dan krijg je extra 

korting: €35,-. Wacht niet langer 

en sluit je abonnement af op 

www.schokkendnieuws.nl

Schokkend 

nieuwS 
                       Filmmagazine
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Reasonable Doubt
Peter Howitt | Een succesvol openbaar aan-
klager rijdt na een nacht stappen nogal 
ongelukkig tegen een overstekende man aan. 
Hij belt 911 en vlucht. Wanneer de volgende 
dag iemand anders van de moord beschul-
digd wordt (Samuel Jackson), besluit de aan-
klager zelf Justitie te vertegenwoordigen. 
Niet z’n beste beslissing ooit. 
 te zieN vaNaF 1 mei

The Railway Man
Jonathan teplitzky | Eric Lomax (Colin 
Firth, standje Brits-getormenteerd), ont-
moet in 1980 de gescheiden Patti (Nicole 
Kidman) tijdens een treinreis door het 
noorden van Engeland. Het klikt meteen. 
Maar tijdens de huwelijksnacht blijkt dat 

Lomax last heeft van een p-p-p-posttrau-
matische stressstoornis, door langdurige 
martelingen in een Japans krijgsgevan-
genenkamp. De film is gebaseerd op de 
autobiografie van de vorig jaar overleden 
Lomax, een van de 240.000 mensen die als 
slaven aan de spoorweg tussen Thailand en 
Burma moesten werken (zie ook The Bridge 
on the River Kwai). Patti wil het allemaal 
begrijpen maar Eric kan er niet over praten. 
Een oude compagnon vertelt haar wel over 
de geschiedenis, die in flashbacks voorbij-
trekt. The Railway Man kent ontroerende 
momenten – niet dankzij de violen en pia-
no’s – en de rommelige structuur en toon-
wisselingen passen bij de contrasten waar-
uit het leven van Lomax bestond. Toch 
doen de hink-stap-sprongen door de 

korT

Provocateur Kim Ki-duk betoont zich 
met de ontsporende seksuele familie-
farce Moebius de erfgenaam van de Ita-
liaanse filmsater Marco Ferreri.

door joS vaN der burg 

Wie Moebius van Kim Ki-duk, wil gaan zien, kan beter 
eerst gaan knutselen, want dat verheldert veel van wat 
komen gaat. De titel verwijst namelijk naar het feno-
meen van de Moebius-strip. Wat voor strip? Neem een 
strook papier, draai het een kwartslag en plak de uitein-
den aan elkaar. Het resultaat is de Moebius-strip, waar-
van de voor- en achterkant in elkaar overgaan. De voor-
kant is ook de achterkant. Er is geen onderscheid meer. 
Zie het plaatje rechtsboven.

Niets is wat het lijkt in een Moebius-strip. Er is geen 
vaste identiteit. Voorkant wordt achterkant, onder wordt 
boven. Met die noties belanden we midden in Kim Ki-
duks groteske, bizarre en zwart-humoristische Moebius. 
In deze familiefarce over een moeder, vader en een zoon 
gaat de biologische rolverdeling op de helling. Of zoals 
het op het Engelse affiche staat: “I am the father, the 
mother is I, and the mother is the father.” Het klinkt cryp-
tisch, maar na het zien van de compleet dialoogloze film 
is het een stuk duidelijker. De katalysator van de ellende 
in dit gezin is het overspel van de vader. Als zijn vrouw 
hem betrapt, voorkomt hij op het nippertje dat ze met een 
mes zijn penis afhakt. Uit frustratie dat het niet is gelukt 
bekoelt ze als een Medea haar woede op haar onschuldige 
tienerzoon. Bij hem lukt wel wat bij haar man niet lukte. 
Als ze de krankzinnigheid van haar daad beseft, verdwijnt 
ze uit het gezin, zodat de film zich verder lange tijd hele-
maal op vader en zoon kan richten. De vader voelt zich zo 
schuldig over de verminking van zijn zoon dat hij als pe-
nisdonor voor hem optreedt: hij laat zijn penis ampute-
ren, waarna deze er bij zijn zoon wordt aangezet. Bent u er 
nog? Volg dan de bizarre denkwijze van Kim Ki-duk nog 
even verder. Wat is de identiteit van een zoon die de penis 
van zijn vader heeft? Wordt hij de vader? Als dat zo is, 
moeten we het dan incest noemen als moeder en zoon 
met elkaar vrijen? Enfin, u heeft een idee van de richting 
waarin provocateur Kim Ki-duk ons drijft. 

Elektrisch broodmes
De vraag van al of geen incest tussen moeder en zoon is 
maar een van de provocaties in Moebius. Kim Ki-duk 
stort zich met sardonisch plezier op bizarre seksuele ui-
tingen. Zo ontdekt de vader na zijn penisamputatie een 
originele masturbatiemethode, wordt zijn overspel-
vriendin het slachtoffer van een groepsverkrachting, 
waarbij zijn zoon tegen zijn wil betrokken is, en ontdekt 
deze jongen dat een mes in je rug een opwindende com-
binatie van seksuele lust en pijn oplevert. 

Moebius gaat zoals alle films van Kim Ki-duk (The 
Isle, Bin-jip, Pietà) over (seksueel) geweld en vermin-
king, jaloezie en wraak. Dit alles in de context van de 
machtsstrijd tussen de seksen. Het verschil met zijn vo-
rige films is dat Kim over deze thematiek nu geen bloed-
stollend drama heeft gemaakt, maar een farce over het 
gezinsleven en een satire op sadomasochisme en de ob-
sessie met seks. De regisseur is hier de Koreaanse tegen-
hanger van Marco Ferreri, de Italiaanse sater die met 
groteske inktzwarte zedenkomedies zoals La grande 
bouffe ons een grimmige lachspiegel voorhield. Bijna 
veertig jaar geleden voerde Ferreri in La dernière femme 

een achter zijn pik aanlopende kerel op (een jonge 
Gérard Depardieu), die als hij walgt van zijn machoge-
drag met een elektrisch broodmes zijn penis afsnijdt. 

Inspiratiebron voor Moebius? Het zou mij bevreem-
den als Kim deze film niet kent. Moebius gaat net als La 
dernière femme in essentie niet over het genot, maar 
over de last van seksuele lust. Net als in Ferreri’s grotes-
ke drama leidt seksuele lust tot een spoor van ellende. 
Het is vast geen toeval dat ook Moebius eindigt met een 
poging om seksueel verlangen uit te schakelen. Wie niet 
wil weten hoe dat gebeurt, moet nu stoppen met lezen. 
Kwam er in La dernière femme een elektrisch broodmes 
aan te pas, in Moebius schiet de tienerzoon aan het ein-
de van de film met een pistool zijn getransplanteerde 
penis aan flarden. Veelzeggend knielt hij daarna neer 
voor een Boeddhabeeld. Het levensadvies van Kim: stop 
met neuken, dompel je onder in spiritualiteit. In de re-
gisseur schuilt stiekem een monnik.

 

 

Moebius »»»»» zuid-korea, 2013 |  regie 

kim ki-duk |  89  miNuteN |  diStributie coNtact 

Film |  te zieN vaNaF 8 mei

reasonable doubt the railway man

een zoon MeT Moebius 
de penis van zijn vader



ding. Het gevoel dat jij hier bent, terwijl de 
echte werkelijkheid ergens anders onaange-
daan verder gaat. We kunnen ons zelfs voor-
stellen dat de hele film zich in het hoofd van 
Shirley afspeelt. Het eeuwigdurende 
moment tussen herinnering en toekomst. 
Een langzaam naderbij sluipende stille ont-
roering.

leo baNkerSeN »»»»»

Shirley – Visions of Reality ooSteNrijk, 

2013 |  regie guStav deutSch |  92 miNuteN |  met 

StephaNie cummiNg, chriStoph bach |  diStribu-

tie eye |  te zieN vaNaF 29 mei

Anni felici
jongens-
fantasie
Een huwelijk spat uiteen als twee men-
sen ontdekken dat ze niet meer in de 
voor hen bestemde mal passen. Zoon-
lief kijkt terug met nostalgiserende 
blik. 

Een vrouw aan het fornuis draait een lap 
vlees om, terwijl haar echtgenoot aan hun 
kinderen probeert uit te leggen wat goede 
kunst is. De twee volwassenen gaan gebogen 
onder een juk aan verwachtingen, die van 
henzelf en van hun moeders. Zij heeft een 
traditionele Romeinse mamma voor ogen, hij 
streeft een bestaan als recalcitrante kunste-
naar na. We zien hun relatie en zelfbeeld in 
duigen vallen – vanuit kinderperspectief. In 
voice-over blikt hun oudste zoontje Dario 
(Samuel Garofalo) als volwassen man terug 
op het sleutelmoment, de zomer van 1974. 

Daar liggen de kracht en de zwakte van 
Anni felici. De regisseur zet de ironie en 
mogelijke consequenties van zo’n betrokken 
verteller niet ten volle in. Het is een herinne-
ring aan de ‘goeie oude tijd’, zoals alleen kin-
deren hem hebben. Weet je nog, die schei-
ding van mama en papa? We hadden niet 
door hoe gelukkig we waren. De film ademt 
nostalgie. Warme zomerkleuren, wilde haren 
en wijde pijpen werden vastgelegd op 35mm, 
16mm en 8mm. Nog één keer wilde Daniele 
Luchetti op celluloid draaien. Nu het nog 
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Shirley - Visions of Reality
wachtkamer voor het hiernamaals
Met zijn gestileerde ode aan Edward 
Hopper haalt Gustav Deutsch weer 
een nieuw kunststukje uit. Overpein-
zingen in ultraminimalistisch drama.

 
Wonderlijk mooi en vreemd is de gestileerde 
afspiegeling van de werkelijkheid die Gustav 
Deutsch ons voortovert in Shirley – Visions 
of Reality. De eerste speelfilm van deze Oos-
tenrijkse kunstenaar en filmmaker bestaat 
uit dertien momentopnamen uit het leven 
van een fictieve actrice tegen de achtergrond 
van de Amerikaanse geschiedenis tussen 
1931 en 1963. Scherp licht, strakke vlakken, 
minimalistisch drama – een werkelijkheid 
die eigenlijk alleen in dromen bestaat. Of in 
de schilderijen van Edward Hopper.

Als cineast heeft Deutsch vooral naam 
gemaakt met zijn found footage-films, zoals 
Welt Spiegel Kino (2005) en FILM IST. a girl & 
a gun (2009). Het zijn associatieve collages 

van materiaal uit de archieven, op vrijmoe-
dige wijze samengesmeed tot een originele 
kijkervaring. Nu heeft hij een nieuw kunst-
stukje uitgehaald met het werk van Hopper 
(1882-1967), die zich als realist liet inspireren 
door het moderne Amerikaanse leven.

Dertien schilderijen van Hopper, waaron-
der Hotel Room, Office at Night en Morning 
Sun, stonden model voor de filmsets die 
Deutsch gebruikte. Zelf bedacht hij dat de 
anonieme vrouw in die afbeeldingen telkens 
dezelfde is en noemde haar Shirley. Een ide-
alistisch actrice met een voorliefde voor 
geëngageerd theater en een afkeer van de 
‘nonsens’ van Hollywood.

In voice-over maakt ze ons deelgenoot 
van de ups en downs in haar beroep, haar 
eigen leven en dat van haar partner Steve. 
Radioberichten over wat er voorvalt in de 
wereld – de Grote Depressie, de Tweede 
Wereldoorlog, de communistenjacht van 

McCarthy – leiden iedere episode in.
Op het eerste gezicht leunt de film zwaar 

op dit concept, wat het aanzienlijk abstrac-
ter en afstandelijker maakt dan een gewone 
speelfilm. Het geeft veel stof voor filosofi-
sche bespiegelingen over de relatie tussen 
film, schilderkunst en werkelijkheid, naast 
de vele verwijzingen naar literatuur (Emily 
Dickinson), films (nouvelle vague) en theater 
(The Living Theatre).

Maar wie geen zin heeft in die intellectuele 
oefening kan zich ook gemakkelijk laten 
meevoeren door de hypnotische kwaliteiten 
van deze ongrijpbare tussenwereld. Dat laat-
ste wordt direct al prachtig verbeeld in de 
openingsscène naar een van Hoppers meest 
indrukwekkende stukken: Chair Car (1965). 
De ruimte lijkt op een luxe treinwagon, maar 
zou ook heel goed een wachtkamer voor het 
hiernamaals kunnen zijn. Vier figuren nemen 
elkaar heel even nieuwsgierig op, maar blij-
ven toch geïsoleerd in hun eigen fauteuils.

Het hierop volgende verhaal van Shirley is 
ook een soort reis. De buitengewoon fraaie 
stilering, nog strakker dan in Hoppers schil-
derijen, benadrukt het gevoel van vervreem-

geschiedenis en het keurig afgeronde einde 
geen recht aan de ellende die zich bij die 
spoorlijn heeft afgespeeld. 
 te zieN vaNaF 1 mei

Tracks
John Curran | De jonge Robyn Davidson 
besloot in 1975 op een trip door Australië te 
gaan die uiteindelijk 67 maanden zou duren. 
Davidsons irritante persoonlijkheid belette 
mensen niet om haar onderweg te helpen. 
Tenzij ze haar memoires vervalste, want daar 
is Tracks op gebaseerd.  te zieN vaNaF 8 mei

Brick Mansions 
Camille delamarre | Amerikaanse remake van 
het Franse District 13, over een legertje cri-
minelen dat opgesloten zit in een ommuurde 
wijk van Detroit. Undercoveragent Damien 
Collier (Paul Walker) loopt daar ene Lino 
tegen het lijf en samen proberen ze een lokale 
drugsbaas te verslaan. Net als het origineel 
met veel free running.   
 te zieN vaNaF 8 mei

The Face of Love
arie Posin | Niet wegrennen vanwege de gro-
teske premisse. Dit romantische melodrama 
volgt de avonturen van Nikki (Annette 
Bening) die door een tragisch waterongeluk 
haar man Garrett verliest (Ed Harris) maar 
vijf jaar later Tom ontmoet, die sprekend op 

Shirley – visions of reality

tracks

 

 

FilmkraNt.live verzorgt iN mei eeN iNleidiNg bij Tracks |  

ciNema ooStereilaNd hoorN, 15 mei 19.30 uur door SaSja koetSier

FilmkraNt.live verzorgt iN mei eeN iNleidiNg bij Shirley – Visions 
of Reality |  ciNema ooStereilaNd hoorN, 29 mei  20 uur |  door SaSja 

koetSier 

brick mansions
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kan. Maar het vergoelijken dat met nostalgie 
gepaard gaat, vraagt om een relativering en 
daar wordt het publiek te weinig toe verleid.

Luchetti neemt familie als uitgangspunt, 
net als in zijn vorige films Mio fratello è figlio 
unico (2006), over jaloezie en broederstrijd 
in de jaren zestig en zeventig, en La nostra 
vita (2010), over een man die de rouw om 
zijn overleden vrouw probeert uit te bannen. 
In Anni felici ziet Dario hoe zijn moeder 
(Micaela Ramazzotti) in een zonnig, Frans, 
feministisch vakantieoord volledig veran-
dert. Ze rukt zich los van het leven als huis-
vrouw dat ze zo vanzelfsprekend vond. 
Dario’s vader (Kim Rossi Stuart) moet dat 
maar incasseren. Zijn zelfbeeld begint te 
wankelen. Want welke casanova heeft nu 
graag de horens op?

Anders dan in Luchetti’s eerdere familie-
films is Anni felici een karakterstudie. 
Ramazzotti ontwikkelt zich tot een Itali-
aanse Julia Roberts à la Erin Brockovich (Ste-
ven Soderbergh, 2000). Eerder vertolkte ze 
de vrijgevochten mama in La prima cosa 
bella (2011), waarin filmmaker Paolo Virzì 
ook de traditionele ideeën over het gezin 
tegenover de vrouwenemancipatie van de 
jaren zeventig zette. Virzì stelde kritische 
vragen, Luchetti streeft een jongensfantasie 
na. Dario legt zijn moeders zelfontplooiing 
en zelfonderzoek vast met een super 
8-camera. Hierin zie je de kracht van een 
romantiserende kinderblik. Het zomerkamp 
is een feest waar prachtige vrouwen met 
ontblote borsten met elkaar dansen en 
zwemmen. 

Naar eigen zeggen is Luchetti zowel vader 
als zoon. Rossi Stuart speelt de vaderrol 
sterk. Aanvankelijk karikaturaal, met een 

pretentieuze pluk haar die hij steeds uit zijn 
gezicht veegt, vermenselijkt hij gedurende 
de film. Onze sympathie groeit als hij van 
zijn sokkel valt. De zoon is puur observator. 
Hij dient als middel, als bril, en staat in zijn 
eigen herinnering aan de kant. Zijn functie is 
daarom nogal theoretisch en zijn sores blij-
ven onderbelicht. Daarin schuilt een trekje 
van Luchetti dat ook in zijn vorige films de 
kop opstak. Hij houdt zoveel van zijn perso-
nages, dat het hem niet lukt om hun tragiek 
volledig tot uiting te laten komen.

laura vaN zuyleN »»»»»

Anni felici italië, 2013 |   regie daNiele luchet-

ti |  106 miNuteN |  met kim roSSi Stuart, micaela 

ramazzotti |  diStributie ciNemieN |  te zieN vaN-

aF 8 mei

De Poel
helse ‘stay-
cation’
Lekker weg in eigen land? Vergeet het 
maar: uit de diepten van het idyllische 
ven waaraan twee gezinnen hun ten-
ten opzetten, klinkt onheilspellend 
gezang in Chris Mitchells Nederhorror 
De poel.

Lekker weg in eigen land, heette het vroeger. 
Nu moet het hipper, en noemen we het de 

‘staycation’. Welke naampje je het ook geeft, 
de vakantie in Nederland is – mede dankzij 
de crisis – weer helemaal terug. Perfecte 
timing dus voor de Nederhorror van De poel, 
het speelfilmdebuut van Chris Mitchell, 
geboren in Engeland maar al vijfentwintig 
jaar wonend en werkend in Nederland.

Mitchell knipoogt schalks naar die crisis: 
de twee hoofdpersonages Lennaert (Gijs 
Scholten van Aschat) en Rob (Bart Klever) zijn 
ontslagen bankiers. Met hun gezinnen – Len-
naerts echtgenote Sylke (Carine Crutzen), 
hun twee tienerzoons Jan (Alex Hendrickx) en 
Marco (Chris Peters), en Emilie (Jamie Grant), 
de tienerdochter van de gescheiden Rob – 
trekken ze eropuit voor een vakantie in de 
Nederlandse wildernis. Opgejut door kam-
peerfanaticus Lennaert plaatsen ze zich zo 
ver mogelijk van de bewoonde wereld, aan 
een idyllische poel. Al snel blijken de weer-
stand van de tieners en de onderlinge ran-
cunes van de volwassenen niet de enige fac-
toren die een vrolijke vakantie in de weg zit-
ten: eten bederft razendsnel en ’s nachts stijgt 
er een mysterieus gezang op uit de dieptes.

Mitchell weet de griezelpotentie van de 
afgelegen plek – een zwakte van de film, 
want waar kun je in Nederland in godsnaam 
nog verdwalen? – op slimme wijze te benut-
ten. En het scenario zit op meer vlakken uit-

gekiend in elkaar. Het werd geschreven door 
Mitchell (die ervaring opdeed bij Rudolf van 
den Bergs Tirza en Süskind) en Scholten van 
Aschat (die als schrijver debuteert), en tij-
dens het Binger Filmlab intensief onder han-
den genomen door de Amerikaanse scenarist 
Dennis Paoli (Re-Animator, Body Snatchers). 
Die veelheid aan stemmen doet zich nu en 
dan voelen in een film vol genrewisselingen: 
van arty horrorfilm via Griekse tragedie naar 
zwartkomische gore. Maar het voelt deson-
danks als een coherent geheel, dankzij het 
effectieve camerawerk van Gábor Deák en 
vooral de associatieve montage van Manuel 
Dias da Silva (vers van de Filmacademie), die 
voorafgaand aan de première van de film op 
het filmfestival Imagine dan ook uitvoerig 
door maker en producent werd bedankt.

Echt eng wil De poel uiteindelijk niet wor-
den, maar Mitchell weet de onderhuidse 
spanning vakkundig tot op grote hoogte op 
te voeren. Een geslaagde aftrap dus voor het 
House of Netherhorror, dat nog eens drie 
horrorscenario’s klaar heeft liggen voor pro-
ductie.

jooSt broereN »»» »

De poel NederlaNd, 2014 |  regie chriS mitchell 

|  85 miNuteN |  diStributie juSt Film |  te zieN vaN-

aF 1 mei

Garrett lijkt en toevallig ook weer door Ed 
Harris gespeeld wordt. Om Tom niet het 
gevoel te geven dat hij een kloon is, besluit ze 
over de gelijkenis te zwijgen. Waarover niet 

wordt gezwegen zijn de clichés over liefde en 
vertrouwen die achter elkaar opgedist wor-
den.  te zieN vaNaF 8 mei

Bad Neighbours
nicolas Stoller| Een jong stel met een baby 
koopt een nieuw huis in een rustige straat, 
net voordat het huis ernaast door een stu-
dentenvereniging gekocht wordt. Dat gaat 
dus niet goed, in deze komedie met Seth 
Rogen en Zac Affron.  te zieN vaNaF 8 mei

The Quiet Ones
John Pogue | Omdat poltergeisten al een 
tijdje verdwenen waren uit de film, bedenkt 
een hoogleraar natuurkunde een manier om 
er eentje te creëren. Met allerlei gevolgen. 
 te zieN vaNaF 8 mei

Muppets Most Wanted 
James Bobin | De Muppets raken tijdens hun 
wereldtournee betrokken bij een internatio-
nale juwelendiefstal, gepland door Kermits 
boosaardige Russische dubbelganger Con-
stantine.  te zieN vaNaF 8 mei

Sabotage
david ayer | De leden van een eliteteam van 
de Amerikaanse DEA worden één voor één 
vermoord nadat ze de opslag van een drugs-
kartel beroven. Grote attractie hier is Arnold 
Schwarzenegger, die vrolijk bij een sport-
school langsgaat om z’n spieren te laten zien, 
ook al slaat dat narratief op kont. 
 te zieN vaNaF 15 mei
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La bande à Picasso
Tam en 
kleurloos
Picasso en z’n bende vrolijke mannen 
zwerven begin twintigste eeuw nogal 
zouteloos door de straten van Parijs.

Ver voordat Picasso Guernica maakte en uit-
groeide tot de god van het kubisme raakte de 
schilder in 1911 in Parijs verwikkeld in een 
onwaarschijnlijk maar waargebeurd verhaal: 
de diefstal van de Mona Lisa uit het Louvre. 
Al snel was duidelijk dat de kleine raaskal 
daar niks mee te maken had, maar dat weer-
hield de makers van La bande à Picasso er 
niet van om deze luchtige komedie te maken.

Bizar, want al draait de film niet om die 
diefstal, het is wel de climax. En daar ligt 
meteen het grootste probleem van dit lopen-
debandproject: het gebrek aan focus. La 
bande wil het vrolijk- chaotische leven van 
een groep vrienden laten zien waarvan som-
mige uitgroeiden tot beroemde kunstenaars 
– de schilder Georges Bracque, de dichter 
Guillaume Apollinaire, Picasso – maar hun 
artistieke en amoureuze avonturen komen 

nergens tot leven. Het drama is niet drama-
tisch en de komedie is niet komisch. En 
daardoorheen zit nogal gekunsteld de 
opmaat naar de diefstal van Da Vinci’s schil-
derij geknoopt. Blijft over: een zouteloze 
dramedy tegen het decor van Boedapest, dat 
dienst doet als Parijs begin twintigste eeuw. 
Picasso’s artistieke ontwikkeling – La bande 
zou zijn ‘roze periode’ beslaan – speelt geen 
enkele rol, want over kunst wordt nauwelijks 
een woord gezegd, ook al vormen zijn schil-
derijen soms de levensgrote achtergronden 
van scènes. Helaas blijven het precies dat: 
achtergronden. Zoals alles hier achtergrond 
blijft bij een verhaal dat je wel vermoedt 
maar niet te zien krijgt. Waar is de worste-
ling die Picasso doormaakte? De gedachten 
en observaties die de kleine Spanjaard naar 
het kubisme voerden? Of de gedachten en 
observaties die Apollinaire tot een van de 
grootste Franse dichters van z’n tijd maak-
ten? Het hoeft echt niet allemaal groots en 
meeslepend, want dat cliché kennen we wel. 
Maar het hoeft ook niet kabbelend en onbe-
tekenend. 

roNald roverS »»»»»

La bande à Picasso SpaNje, 2012 |  regie Fer-

NaNdo colomo | met igNacio mateoS, louiSe mo-

Not |  101 miNuteN |  diStributie artiFilm |  te zieN 

vaNaF 15 mei

Parts of a Family
scherven 
van een 
huwelijk
In de Gouden Kalf-winnende documen-
taire Parts of a Family geeft regisseur 
Diego Gutiérrez een beeld van de ver-
dorde relatie van zijn ouders, die 
sa men leven op hun landgoed net bui-
ten Mexico-Stad.

Slechts een paar shots zijn het, bijna verstopt 
in de openingscredits, nog voordat Parts of a 
Family (Partes de una familia) echt begint. Een 
oude vrouw, een nog oudere man, bezien in 
hun huis, maar van buitenaf, door zwaar 
betraliede ramen. Alsof ze gevangen zitten, 
inderdaad, elk in hun eigen cel, apart van 
elkaar.

Zo introduceert documentairemaker Diego 
Gutiérrez (van Mexicaanse afkomst maar 
woonachtig in Nederland) zijn ouders in deze 
Gouden Kalf-winnende documentaire. De 
gepensioneerde arts Gonzalo is bijna tachtig, 
een verjaardag die hij wil vieren met een 
parachutesprong, en werkt aan een semi-au-
tobiografische roman. Moeder Gina is vijftien 
jaar jonger en kan zich niet meer herinneren 
wat ze ooit leuk heeft gevonden aan de 
bruuske Gonzalo. Hun zoon durft het aan om 
een bitterzoet portret van deze gebroken 
relatie te maken. Over hoe ze leven in hun 

modernistische huis, op een landgoed van 
4000 m2 buiten Mexico-Stad. Afgezonderd 
van de wereld (die wordt buitengehouden 
door hoge muren en de tralies op de ramen), 
maar ook afgezonderd van elkaar. Ze commu-
niceren via de bediendes, of via Diego, in de 
openhartige interviews waaruit het grootste 
deel van de film bestaat.

De regisseur is minimaal aanwezig– hij is 
hoorbaar in incidentele voice-overs of in de 
gesprekken met zijn ouders – maar weet de 
kijker desondanks volledig mee te nemen in 
zijn eigen perspectief: dat van de liefheb-
bende zoon. De interviews – vrijwel altijd 
spreekt hij zijn ouders apart – zijn veelal ge-
filmd in extreme close-ups, zo dichtbij dat de 
gezichten van Gonzalo en Gina het volledige 
scherm vullen. Die worden afgewisseld met 
afstandelijker shots, soms daadwerkelijk 
gefilmd vanuit het gasthuis waar Gu tiérrez 
verblijft als hij in Mexico is. Zoals iedereen in 
het contact met zijn of haar familie heen en 
weer gaat tussen diepgaande verbondenheid 
en een afstandelijker houding, legt hij uit in 
het interview dat te lezen is op filmkrant.nl.

Juist het maken van de film, het proces van 
interviewen en het ophalen van herinneringen 
aan de vroege jaren van hun huwelijk lijkt iets 
te veranderen voor dit vastgeroeste stel. Tus-
sen de onderlinge verwijten en on  veran der-
bare routines ontspruiten zowaar sprankjes 
hoop. Het maakt dit bescheiden pareltje des te 
intrigerender.

jooSt broereN »»»»»

Parts of a Family mexico/NederlaNd, 2013 | 

regie diego gutiérrez |  83 miNuteN |  diStributie 

amStelFilm | te zieN vaNaF 22 mei 

 

zie filmkrant.nl voor het iNterview met diego 

gutiérrez

Supercondriaque
dany Boon | Franse komiek Dany Boon, die 
eerder scoorde met Bienvenue chez les Ch’tis, 
schreef, regisseerde en speelt deze no brainer 
over een superhypochonder die iedereen gek 
maakt met zijn angst voor ziektes en bacte-
riën.  te zieN vaNaF 15 mei

Godzilla 3D
Gareth edwards | Japans beroemdste reptiel is 
terug om de nazaten van Matthew Broderick 
te terroriseren, die in 1998 als onwaarschijn-
lijke Messias de wereld redde van een van 
Godzilla’s familieleden.  te zieN vaNaF 15 mei

Aftermath
Wladyslaw Pasikowski | Beklemmende Poolse 
thriller over de ontdekking van antisemiti-

sche misdaden, decennia na WO II. Regis-
seur en hoofdrolspeler ontvingen na de pre-
mière doodsbedreigingen, wat maar weer 
laat zien dat de duistere Poolse sentimenten 
van toen nog niet verdwenen zijn.  
 te zieN vaNaF 22 mei

Walk of Shame
Steven Brill | De charmant-chaotische Eliza-

beth Banks speelt Meghan Miles, die na een 
rampzalige onenightstand vastzit in down-
town LA, zonder telefoon, auto, identiteits-
bewijs of geld. En nog maar acht uur heeft 
om bij het belangrijkste sollicitatiegesprek 
van haar leven te komen. Acht hele uren? 
Moet een drukfout zijn. te zieN vaNaF 22 mei

parts of a Family

la bande à picasso

godzilla

walk of Shame

Supercondriaque
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The Weight of Elephants
opgeblazen teddyberen
Veel sfeer maar iets te weinig vlees op 
de botten in deze impressionistische 
debuutfilm over de kindertijd en de 
wreedheid van anderen.

Voor de elfjarige Adrian is de wereld geen 
warme plek, ook al speelt het verhaal zich af 
in een rustiek Nieuw-Zeelands dorpje, de 
geboortegrond van regisseur Daniel Borg-
man. Overgedragen aan een hardvochtige 
grootmoeder omdat zijn eigen moeder niet 
voor ’m kon zorgen, en samenlevend met een 
manisch-depressieve oom, struint de intro-
verte jongen door het hoge gras achter het 
huis, waar veel Malickiaans zonlicht en 
sounddesign de wereld tot een onbekende 
plek maken. Dit is zijn wereld,waar de belof-
tes van anderen niet steeds worden geschon-
den en hij zich vrijuit kan verwonderen. Over 
drie jonge kinderen die in de buurt komen 
wonen, fantaseert hij dat het de drie ont-
voerde kinderen zijn die op tv genoemd wor-
den. 

Borgmans film drijft op sfeer, net als 
Sonya Hartnetts boek Of a Boy, waarop The 
Weight of Elephants gebaseerd is. We kijken 
door de ogen van een onzekere jongen - de 
uitstekend gecaste Demos Murphy - die met 
elke stap vaste grond onder de voeten pro-
beert te vinden en dan ontdekt dat die grond 
niet zo vast is als gedacht. 

Maar sfeer is delicaat en raakt makkelijk 
verstoord. In die zin  wringt het soms dat 

zaken te vet worden aangezet. Teddyberen 
worden opgeblazen (lees: het einde van de 
kindertijd), een bibberend konijn dreigt te 
worden afgemaakt (het einde van de 
onschuld) en kinderen prevelen metaforische 
wijsheden: “Ik raak altijd alles kwijt”, ver-
zucht Adrian over z’n spullen, maar duidelijk 
verwijzend naar de mensen om hem heen. Op 
zo’n moment hoor je de makers praten en 
niet de jonge personages. Dat neemt niet weg 
dat er prachtige momenten in de film zitten. 
Als geheel mag The Weight of Elephants dan 
niet helemaal geslaagd zijn, Adrians een-
zaamheid en daarmee de eenzaamheid van 
alle kinderen is hier en daar heel aangrijpend. 
Kon je ze maar vast vertellen dat het allemaal 
anders wordt. Dat je je niet moet laten inti-
mideren door de grote smoel van anderen, 
die vaak alleen maar onzekerheid verbergt. 
Dat het allemaal goed komt.

Of misschien is het juist beter dat niemand 
Adrian wijsmaakt dat de wereld een veilige 
plek is. Zodat deze schuchtere jongen zo snel 
mogelijk leert om overeind te blijven op die 
schuivende tektonische platen.

roNald roverS »»»»»

The Weight of Elephants deNemarkeN/

Nieuw-zeelaNd/duitSlaNd/FraNkrijk/zwedeN, 

2013 |  regie daNiel borgmaN | met aNgeliNa cot-

trell, demoS murphy |  83 miNuteN |  diStributie 

amStelFilm | te zieN vaNaF 8 mei

Casse-tête chinois 
altijd  
onderweg 
naar punt b
In het speelse maar ook melancholi-
sche laatste deel van Klapisch’ trilogie 
treffen we de vriendengroep – sadder 
but wiser – in New York.

Filmpersonages die je na jaren als oude 
bekenden weer tegenkomt: Richard Linklater 
deed het met zijn Before-films, François Truf-
faut met zijn cyclus over Antoine Doinel, en 
ook Cédric Klapisch heeft nu zijn trilogie vol-
tooid rond de vriendengroep uit L’auberge 
espagnol (2002). Na Les poupées russes (2005) 
treffen ze elkaar – veertigers inmiddels – in 
Casse-tête chinois, dat zich voor een groot 
deel in New York afspeelt. Xaviers Engelse 
ex-vrouw is met hun twee kinderen naar 
Central Park verhuisd nadat ze er haar nieuwe 
liefde is tegengekomen, tot grote schok van 
schrijver Xavier die haar achterna reist om bij 
zijn kinderen te kunnen zijn. 

In een voice-over – de film is een neerslag 
van het boek waar hij aan werkt – horen we 
zijn literaire bespiegelingen over het inge-
wikkelde leven dat hij nu onverwacht leidt. 
Hij ziet zijn leven als mislukt. “Voor de 

meeste mensen is het leven van A naar B 
gaan. Ik heb een probleem met punt B.” 
Duitse filosofen zijn de enigen bij wie hij te 
rade kan gaan. Schopenhauer komt dan ook 
letterlijk naast hem zitten om hem een hart 
onder de riem te steken. “Het leven is als een 
borduurwerk, waarvan ieder in de eerste 
helft van zijn leven de voorzijde te zien krijgt, 
en in de tweede helft de achterzijde. Dat 
laatste is minder mooi, maar wel leerzaam, 
omdat het je in staat stelt te zien hoe de dra-
den met elkaar verweven zijn.”

Casse-tête chinois (‘Chinese hersenbre-
ker’) zit vooral in het begin vol met speelse 
intermezzo’s, waarin mensen uit papier 
gesneden figuren worden en zelfs de Playboy 
wellustig tot leven komt. Later wordt de ver-
telling wat conventioneler en moeten de ver-
schillende lijnen rond zijn donorkind, over-
spelige lesbiennes en zijn oude liefde (Au -
drey Tatou) aan elkaar geregen worden. Maar 
de melancholie overheerst bij de gescheiden 
vader die volgens een lotgenoot op het 
speelplein een trotse ‘warrior’ is, een vader 
die zijn kinderen niet loslaat. Over zijn eigen 
afwezige vader komt hij tot de conclusie dat 
hij vooral de lege momenten met hem heeft 
gemist, de momenten die geen entertain-
ment bevatten: “Lege momenten zijn ook 
leven.” Klapisch ruimt daar dan ook heel 
terecht genoeg plek voor in.

mariSka gravelaNd »»»»»

Casse-tête chinois FraNkrijk, 2013 |  regie 

cédric klapiSch |  117 miNuteN |  met romaiN du-

riS, audrey tautou, cécile de FraNce |  diStribu-

tie ciNéart |  te zieN vaNaF 8 mei

1: Life on the Limit
Paul Crowder | Documentaire over het gou-
den tijdperk van de Formule 1, toen coureurs 
nog wat vaker levensgevaarlijke capriolen 
uithaalden.  te zieN vaNaF 22 mei

X-Men Days of Future Past 3D
Bryan Singer | De groep wondermensen 
stuurt Wolverine terug in de tijd in een 
poging om de geschiedenis te veranderen en 
zo rampspoed voor Jan en alleman te voor-
komen.  te zieN vaNaF 22 mei

A Million Ways to Die in the West
Seth macFarlane | Komische western van de 
maker van Ted, de teddybeer met de riool-
bek. Arizona, 1882. MacFarlane speelt een 
laffe schapenboer die zijn moed hervindt als 

de wonderschone Charlize Theron in het 
stadje arriveert. De zaken worden ingewik-
kelder als blijkt dat haar echtgenoot (Liam 
Neeson) een beruchte crimineel is die niet 
van moedige schapenboeren houdt.   
 te zieN vaNaF 29 mei

Edge of Tomorrow 3D 
doug liman | Terwijl Tom Cruise zoals altijd 
verbeten z’n best doet, deze keer om aliens te 
verslaan, komt hij vast te zitten in een time 
loop en moet hij steeds opnieuw hetzelfde 
gevecht aangaan (mogelijk een kritische 
reflectie op Toms eigen filmografie). 

te zieN vaNaF 29 mei

Maleficent 3D 
robert Stromberg | Angelina Jolie als de 
boosaardige fee in deze prequel van Disneys 
Doornroosje, waarin we te weten komen hoe 
deze madam zo hardvochtig werd. 

te zieN vaNaF 29 mei

twitter @roNaldroverS

the weight of elephants

casse-tête chinois

edge of tomorrow

a million ways to die in the west
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alkmaar
k Filmhuis Alkmaar Verdron-
kenoord 12 | 072-5110136 | film-
huisalkmaar.nl | Raadpleeg verder 
de website | Diplomatie do 1 en ma 
5, 21.00 | za 3 en wo 7, 19.00 | Les 
garçons et Guillaume, á table! vr 
2 en di 6, 21.00 | zo 4, 19.00 | The 
Grand Budapest Hotel do 1 t/m 
za 3 en ma 5 t/m wo 7, 20.00 | zo 4, 
20.30 | La jaula de oro do 1, vr 2, 
ma 5 en di 6, 19.00 | za 3, zo 4 en 
wo 7, 21.00 

almelo
k Filmhuis Almelo Elisabethhof 
4 | informatie-reserveren 0546-
850264 | filmhuisalmelo.nl | Aan-
vang: 20.15 | 12 Years a Slave vr 16 
| August: Osage County wo 14 | 
The Grand Budapest Hotel wo 28 
| Nebraska wo 7 

almere
k Corrosia Stad/Theater, Expo 
& Film Stadhuisplein 2 | 036-
5215929 | corrosia.nl | Der Him-
mel über Berlin do 29, 20.00 | 
Inside Llewyn Davis do 8, 20.00 
k Het nieuwe filmhuis/De 
nieuwe bibliotheek Stadhuis-
plein 101 | 036-5486000 | denieu-
webibliotheek.nl /hetnieuwefilm-
huis | August: Osage County vr 
16 en di 20, 19.30 | wo 21, 11.00 | 
The Grand Budapest Hotel vr 2 
en di 6, 19.30 | wo 7, 11.00 | The 
Invisible Woman vr 30 en di 3 
jun, 19.30 | wo 4 jun, 11.00 | Miele 
vr 9 en di 13, 19.30 | wo 14, 11.00 | 
A Weekend in Paris vr 23 en di 27, 
19.30 | wo 28, 11.00 

alphen a/d rijn
k Parkfilmhuis Cornelis Geellaan 
2 (Park Rijnstroom) | 0172-493737 | 
parkfilmhuis.nl | 12 Years a Slave 
do 29, zo 1 jun en di 3 jun, 20.30 | vr 
30, 21.30 | American Hustle vr 23 
en za 24, 21.30 | zo 25 en di 27, 
20.30 | Die andere Heimat - Chro-
nik einer Sehnsucht vr 9 en za 10, 
19.00 | Dallas Buyers Club vr 2, 
21.30 | zo 4, di 6 en wo 7, 20.30 | De 
nieuwe wildernis vr 2, 19.30 | di 6, 
13.30 | Marina do 22, ma 26 en wo 
28, 20.30 | Nebraska vr 30, 19.15 | 
za 31, ma 2 jun en wo 4 jun, 20.30 | 
di 3 jun, 13.30 | Only Lovers Left 
Alive zo 11 t/m wo 14, 20.30 | The 
Selfish Giant do 1, za 3, ma 5 en do 
8, 20.30 | di 13, 13.30 | Wakker in 
een boze droom vr 23 en za 24, 
19.15 | di 27, 13.30 | Regenboog-
week | Chez nous vr 16, 19.30 | zo 
18, 20.30 | di 20, 13.30 | L’ inconnu 
du lac vr 16, 21.30 | ma 19 en wo 21, 
20.30 | La vie d’ Adèle do 15, za 17 
en di 20, 20.30 

amersfoort
k Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033-422 
6555 | lievevrouw.nl | Programma 
wordt wekelijks aangevuld, zie 
website | Premières | De 100-ja-
rige man die uit het raam klom 
en verdween vanaf do 1 | Anni fe-
lici vanaf do 8 | Ida vanaf do 22 | 
Starred Up vanaf do 22 | Tracks 
vanaf do 8 | Sneak Preview | Ver-
rassende voorpremière di 6, 21.00 
| Nog te zien | The Grand Buda-
pest Hotel | The Immigrant | A 
Weekend in Paris | Tom à la fer-
me | Yves Saint Laurent | Nieuwe 
Films | L’ inconnu du lac vanaf do 
8 | Kill Your Darlings vanaf do 22 
| Shell vanaf do 29 | CineSingle | 
Tracks zo 18, 12.00 | Filmparade 
Top 25 | De nieuwe wildernis ma 5 
| Night Train to Lisbon ma 19 | No 
Country For Old Men ma 26 | The 
Reader ma 12

amsterdam
k Cinema111
Arie Biemondstraat 111 | 020-616 
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl
k Cinema De Balie Kleine-Gart-
manplantsoen 10 | Informatie: 
020-5535151 | Reservering: 5535100 
| debalie.nl | Euromania zo 11 t/m 
wo 14, 19.30 | What Design Can 
Do! Film Festival | Ai Weiwei: 
The Fake Case vr 2, 21.15 | Design 
& Thinking ma 5, 21.15 | Google 
and the World Brain zo 4, 21.15 | 
The Human Scale za 3, 21.15 | If 
You Build It do 1, 21.15 | The In-
ternational Space Orchestra wo 
7, 21.15 | The Naked Brand do 8, 
21.15 | Paul Smith, Gentleman 
Designer di 6, 21.15 
k Filmhuis Cavia Van Hallstraat 
52-1 | 020-6811419 | filmhuisca-

via.nl | Themamaand : Litou-
wen | A Casa do 1 en vr 2, 20.30 | 
How We Played the Revolution 
do 29 en vr 30 | Redirected do 15 
en vr 16, 20.30 | Trys Dienos + 
Barzakh do 8 en vr 9, 20.30 en 
22.00 | Bloemetjes en Bijtjes 
Festival | vr 16 t/m zo 18 (zie t.z.t. 
de website voor het programma) | 
Litouwse studentenfilms | do 22 
en vr 23, 20.30 
k Cinecenter Lijnbaansgracht 
236 | 020-6236615 (vanaf 15.45) | 
cinecenter.nl | programmering is 
onder voorbehoud | Raadpleeg de 
website voor het complete progra-
mma | Premières | De 100-jarige 
man die uit het raam klom en 
verdween vanaf do 1 | Anni feli ci 
vanaf do 8 | Tracks vanaf do 8 
k Eye Filmmuseum IJpromena-
de 1 | 020-5891400 | eyefilm.nl | 
Premières | The Amazing Cat-
fish vanaf do 1 | Blue Ruin vanaf 
do 22 | Sacro GRA vanaf do 15 | 
Shirley – Visions of Reality 
vanaf do 29 (di 27, 19.15 voorpre-
mière + inleiding en za 31, 21.30 
met inleiding regisseur + Q&A) | 
Starred Up vanaf do 22 | The 
Wind Rises (Kaze tachinu) vanaf 
do 1 | Prolongaties (o.v.b.) | 12 
Years a Slave | Hartenstraat 
(Heart Street) | Ida | La jaula de 
oro | The Kid | The Missing Pic-
ture | Modern Times | Les sa-
lauds | Snowpiercer | Supernova | 
Vochtige streken (Feuchtgebiete) 
| Cinema Remake: Art & Film | 
All That Heaven Allows di 6, 
16.30 | De Avond van de Recut 
Trailer: Compilatieprogramma vr 
9, 21.00 | De battre mon coeur 
s’est arrêté ma 19, 19.30 | Cruel 
Intentions do 8 en wo 14, 21.30 | A 
Fistful of Dollars do 29, 21.30 | 
High and Low wo 28, 21.00 | King 
Kong za 17, 19.00 | The Last 
House on the Left wo 21, 21.30 | 
Phantom of the Opera zo 25, 
16.00 | Scarface (uit 1932) za 10, 
19.00 | Scarface (uit 1983) za 10, 
21.00 | Twelve Monkeys (+ La 
jetée) ma 5, 21.00 | Het laatste 
beeld | After Life za 3, 19.15 | Final 
Image (+ lezing) zo 4, 19.30 | 
Geschoten Dood (Compilatiepro-
gramma) do 1, 19.15 | Peeping 
Tom ( + presentatie Derek Ogbor-
ne) vr 2, 19.00 | Twelve Monkeys 
(+ La jetée) ma 5, 21.00 | €urovi-
sions: Live Cinema Performan-
ce | compilatieprogramma di 20 
(zie ook www.remappingeurope.
eu) | A Point in the Making - 

Drie dagen met Babette Man-
golte | The Sky on Location wo 
21, 19.00 | Filmquiz | De quizvra-
gen hebben betrekking op ar-
thouse- en genrefilms, Holly-
woodproducties en films van 
Nederlandse makelij vr 30, 21.00 | 
Cinema Concert | Kif Tebbi zo 4, 
16.00 (Live muzikale begeleiding 
door het Arifa Ensemble) | Phan-
tom of the Opera zo 25, 16.00 
(Live muzikale begeleiding door 
Yvo Verschoor en Marike Verheul) 
| Cinema Egzotik | Kiss Me 
Deadly + Lost Highway vr 16, 
21.00 | Dutch Movies English 
Subtitles | It’s all so quiet (Bo-
ven is het stil) wo 14, 19.15 | Heart 
Street (Hartenstraat) | E*Cine-
ma Academy | Absence & De-
parture, Departure & Absence 
(Compilatieprogramma) di 13, 
19.15 | Shirley – Visions of Reali-
ty di 27, 19.15 | CineSonic en 
ECinema | FILM IST. a girl & a 
gun za 31, 19.30 | The Gaze 
(LGBT Movies) | Mädchen in 
Uniform do 1, 21.30 | Het Schrijf-
paleis | Compilatieprogramma zo 
26, 19.00 
k Het Ketelhuis Westergasfa-
briekterrein | Pazzanistraat 4 
(bioscoop) | Pazzanistraat 27 
(filmcafé) | 020-6840090 | ketel-
huis.nl | Premières | De 100-jari-
ge man die uit het raam klom en 
verdween vanaf do 1 | Aftermath 
vanaf do 22 | Muppets Most 
Wanted vanaf do 8 | The Weight 
Of Elephants vanaf do 8 | Nog te 
zien | Les garçons et Guillaume, 
à table! | Hartenstraat | Lucia de 
B. | Spies & Glistrup | Supernova 
| Vochtige streken | Sneak Pre-
view | Amongst Friends, een 
sneak met personal touch ma 19 | 
VERS | Maandelijkse bijeenkomst 
voor en door nieuwe film– en 
televisiemakers ma 5 | Bevrij-
dingsfestival Het Vrije Westen | 
documentaires en speelfilms over 
vrijheid en verzet ma 5 | Food 
Film Festival | 3 dagen lang de 
beste Foodfilms vr 9 t/m zo 11 | 
Gay Film Night | Jongens di 20 | 
Deutsches Kino | Freier Fall di 27 
k Kriterion Roetersstraat 170 | 
020-6231709 | kriterion.nl | 
Raad pleeg de website voor het 
volledige programma | 4 & 5 mei: 
Film & Debat | Comedy Warri-
ors: Healing Through Humor ma 
5, 20.00 (met nagesprek) | Para-
graph 175 zo 4, 15.00 (met nage-
sprek) | 4 & 5 mei: Expositie | 

Wie kan ik nog vertrouwen? Ho-
moseksueel in nazi Duitsland en 
bezet Nederland nog te zien t/m 
zo 11 (gratis)
k Melkweg Cinema Lijnbaans-
gracht 234a | Info en reserverin-
gen: 020-5318181 | melkweg.nl | 
Filmprogramma rond Miyazaki 
en Studio Ghibli | Arrietty za 31 
en wo 4 jun, 13.30 | Castle in the 
Sky do 22, 19.00 | Howl’s Moving 
Castle wo 4 jun, 19.00 | My Neig-
hbour Totoro zo 18 en zo 25, 13.30 
| Nausicaä of the Valley of the 
Wind do 15, 18.45 | di 27, 19.00 | 
Pom Poko wo 7, 13.30 | Ponyo wo 
14, 13.30 | Porco Rosso za 24, 
16.00 | wo 28, 13.30 | Princess 
Mononoke wo 30 apr en ma 2 jun, 
20.00 | Spirited Away zo 11, 13.30 
| di 13, 19.00 | Tales from Earth-
sea di 3 jun, 19.00 | The Wind 
Rises vr 2, za 3, wo 7, vr 9, za 17, vr 
23, za 24, vr 30 en za 31, 19.00 | zo 
4, 13.30 | za 10 en vr 16, 18.45 | 
Concertregistratie | Legends of 
Ska do 1, 20.00 | Documentaires 
| Super Duper Alice Cooper za 10 
en vr 16, 21.00 | Tattoo Nation vr 
9, 21.15 | Club 35 - 35mm Klas-
sieker | Julio Iglesias: Me olvidé 
de vivir wo 14, 19.30 
k The Movies Haarlemmerdijk 
161 | 020-6386016 | themovies.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
pro gramma 
k Rialto Ceintuurbaan 338 | 
020- 6768700 | rialtofilm.nl | 
Premières | Anni felici vanaf do 8 
| Moebius vanaf do 8 | Sacro GRA 
vanaf do 15 | Starred Up vanaf do 
22 | Film na de Dam Klassiekers | 
Als twee druppels water ma 5 | 
Leedvermaak zo 4 | Cinema 
Arabe | 25 korte en lange films en 
documentaires, o.a. Bastardo, 
Fouad en Infiltrators di 6 t/m zo 
11 | Klassiekers | Gran Torino di 
20 en di 27 | Million Dollar Baby 
wo 7 en di 13 | Cracking the 
Frame | The Man Who Made 
Angels Fly wo 21, 19.30 | Podium 
| Parts of a Family za 24, 16.00 
(regisseur aanwezig) 
k Studio/K Timorplein 62 | 020- -
6920422 | studio-k.nu | Raadpleeg 
de website voor het reguliere pro-
gramma 
k Pathé Tuschinski Reguliers-
breestraat 26-34 | 0900-1458 | 
pathe.nl | Titels zijn onder voorbe-
houd, raadpleeg verder de website 
| Nieuwe films | De 100-jarige 
man die uit het raam klom en 
verdween vanaf do 1 | La bande à 
Picasso vanaf do 15 | Edge of 
Tomorrow vanaf do 29 | The Face 
of Love vanaf do 8 | Godzilla 
vanaf do 15 | Maleficent vanaf do 
29 | Muppets Most Wanted vanaf 
do 8 | The Railway Man vanaf do 1 
| Starred Up vanaf do 22 | Tracks 
vanaf do 8 | Docs | Fatsoenlijk 
land ma 5 | Opera | La Ceneren-
tola za 10 | Opera Encore | Cosi 
Fan Tutte zo 4 | Theater | Pathé 
Theatre: King Lear do 1 | Henry 
IV Part I Live - Royal Shake-
speare Company wo 14 
k Filmtheater De Uitkijk Prin-
sengracht 452 | 020-2232416 | 
uitkijk.nl | All Stars vr 2 (Ned. 
gesproken) | The Blair Witch 
Project vr 23 | Chopper vr 9 | 
Ghost World vr 16 | Ma Saison 
Preferee di 13 | Het meisje met het 
rode haar ma 5 | Pom Poko vr 30 | 
De slag in de Javazee zo 4 | Zon-
dagklassieker | In the Mood for 
Love zo 11, zo 18 en zo 25 

deze adaptatie 
van het gelijkna-
mige toneelstuk 
van Cyril gely is 
een intens ac-
teerduel tussen 
niels arestrup en 
andré dussolier 
maar vooral ook 
een spannende 
confrontatie tus-
sen morele, intel-
lectuele en emo-
tionele argumen-
ten. 
»»»»»
ivo de kock over 
diplomatie in de 
Filmkrant

Laatste 
beelden
Niet te lang wachten met een be-
zoek, want je weet maar nooit. we 
bedoelen het Nederlands uitvaart 
museum tot zover, dat gevestigd 
is op begraafplaats de Nieuwe 
ooster in amsterdam. Naast ten-
toonstellingen in het museum pre-
senteert tot zover onder de titel 
the last image een online-exposi-
tie met laatste foto’s van overlede-
nen (thelastimage.nl). te zien zijn 
in een intieme sfeer gemaakte fo-
to’s, maar ook gruwelijke geweld- 
en oorlogsfoto’s, zoals de foto van 
de in een rioolbuis doodgeschoten 
libische leider kadhaffi. de site 

attendeert ons er fijntjes op dat 
uiteindelijk “er van ons allemaal 
een laatste opname (zal) zijn, het 
beeld waarin de vergankelijkheid 
tot stilstand wordt gebracht.” eye 
presenteert naar aanleiding van 
the last image een filmprogramma 
waarin het laatste beeld van een 
stervende, of het laatste beeld dat 
een stervende ziet, centraal staat. 
te zien zijn onder meer peeping 
tom (michael powell) en after life 
(hirokazu kore-eda). vooraf-
gaand aan de vertoning van 
peeping tom presenteert derek 
ogborne zijn ‘museum of opto-
graphy’-project, dat gaat over de 
laatste beelden op ons netvlies 
voor we sterven. verder gaat op 1 
mei eye-programmeur ronald Si-
mons in het compilatieprogramma 
geschoten dood met filmfragmen-
ten in op de verbeelding van de 

dood in films. aan bod komen on-
der meer de romantische dood 
(wuthering heights van william 
wyler), de verwarring bij nabe-
staanden (birth van jonathan 
glazer), het zelf geregisseerde af-
scheid (bye van ed van der els-
ken), de dood in (film)sprookjes 
(het meisje met de zwavelstok-
jes), en de worsteling met de ac-
ceptatie van de dood (het zevende 
zegel van ingmar bergman).

eyeFilmiNStituut.Nl  

thelaStimage.Nl

agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van juni 
moeten vóór vrijdag 23 mei (schriftelijk of per e-mail 
agenda@filmkrant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. 
De Filmkrant is niet verantwoordelijk voor onjuiste 
vermeldingen of programmawijzigingen. De volgende 
Filmkrant verschijnt op donderdag 5 juni.

peeping tom
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apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-5216346 | 
gigant.nl | De 100-jarige man die 
uit het raam klom en verdween 
do 22 t/m za 31 | The Amazing 
Catfish do 29 t/m za 31 | August: 
Osage County do 1 t/m wo 7 | Di-
plomatie zo 4, 15.30 (speciale 
vertoning ivm 4 mei) v.a. do 29 
t/m za 31 dagelijks | Ida do 1 t/m 
do 6 | The Immigrant do 15 t/m 
wo 21 | The Invisible Woman do 1 
t/m di 13 | The Keeper of Lost 
Causes do 22 t/m za 31 | The Mis-
sing Picture za 10, 20.15 | zo 11, 
15.45 | di 13, 19.30 (met Filmkrant.
Live inleiding) | Nieuwe helden - 
in het hart van de Tour za 24, 
15.30 | zo 25, 15.45 | wo 28, 20.00 | 
Run & Jump do 15 t/m wo 21 | 
Viva la libertà do 15 t/m wo 28 | A 
Weekend in Paris do 8 t/m wo 21 | 
Yves Saint Laurent do 1 t/m wo 
14 | Film gemist?! | Philomena 
elke maandag in mei 15.15 en 
19.30 + extra op do 1, vr 2, za 3, wo 
7, do 8, zo 11, zo 18, vr 23, zo 25, ma 
26, wo 28 | Filmclub | Super-
condriaque zo 11, (ontbijt vanaf 
9.30, film 10.45) | Cinemaal | 
Viva la libertà za 17, ism Viva La 
Pizza) | Movies That Matter | 
#ChicagoGirl - The Social Net-
work takes on a Dictator ma 19, 
20.00 (met inleiding) | Boek & 
Film | The Weekend (Das wo-
chende) di 22, 15:15 & 19:30 (met 
inleiding) 

arnhem
k Focus Filmtheater Koren-
markt 42 | 026-4424283 | fo-
cusarnhem.nl | Premières | Anni 
felici vanaf do 8 | Blue Ruin vanaf 
do 22 | Starred Up vanaf do 22 | 
Tracks vanaf do 8 | Zombie: The 
Resurrection of Tim Zom:The 
Resurrection of Tim Zom vanaf 
do 15 | Verwacht | The Amazing 
Catfish | Nieuwe helden - in het 
hart van de Tour | Tom à la ferme 
| Threats in Focus | Ju Dou zo 15, 
16.00 (met inleiding) | Movies 
that Matter | #ChicagoGirl - 
The Social Network takes on a 
Dictator wo 21, 19.00 | Focus 40 
jaar - de favoriet van... | Babel di 

13, 19.00 (de keuze vanh Albert 
Hoex) | Melancholia di 20, 19.00 
(de keuze van Hedwig Saam) | 
People of the Forest di 6, 19.00 
(de keuze van Alex en Bertine van 
Hooff) | The Return di 27, 19.00 
(de keuze van Focus Arnhem) | 
Focus 40 jaar - de grote film-
quiz | za 24, 16.00 - 18.30 | Lite-
ratuurfestival: De geest moet 
waaien | Herenleed wo 14, 19.30 
(met inleiding) 

assen
k Bioscoop De Nieuwe Kolk 
Weiersstraat 1 | 088-0128560 | 
as serfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
In Bloom ma 5 en di 6 | Miele ma 
26 en di 27 | Nebraska ma 12 en di 
13 | The Selfish Giant ma 19 en di 
20 

bergen
k Fth CineBergen/Zwarte 
Schuur Eeuwigelaan 7 | 072-589 
6310 | cinebergen.nl | 12 Years a 
Slave do 1, ma 5 en wo 7, 20.00 | 

August: Osage County vr 9, 
14.30 | zo 11 t/m di 13, 20.00 | The 
Grand Budapest Hotel vr 16 t/m 
di 20, 20.00 | Ida do 15 en wo 21, 
20.00 | vr 16, 14.30 | The Immi-
grant vr 30 en za 31, 20.00 | La 
jaula de oro do 22 en wo 28, 20.00 
| Lucia de B. vr 23 t/m ma 26, 
20.00 | Philomena vr 2 en di 6, 
20.00 | Soof vr 2, 14.30 | Snow-
piercer vr 9 en za 10, 20.00 | Su-
zanne do 8 en wo 14, 20.00 | zo 11, 
15.30 | A Weekend in Paris vr 23, 
14.30 | di 27, 20.00 | The Wolf of 
Wall Street za 3, 20.00 | Yves 
Saint Laurent do 29, 20.00 | vr 
30, 14.30 | 3D Dag | Gravity zo 4, 
20.00 | Pina zo 4, 15.30 | Zwierig 
met beton | Sybold van Ra-
vesteyn, architect voor de eeu-
wigheid zo 25, 15.30 

borne
k Filmhuis Borne Marktstraat 
23 | informatie/reserveren 074-
2657200 | kulturhusborne.nl | 
Blancanieves wo 7 | Gloria wo 14 
(hierna zomerstop tot 3 sep)

breda
k Chassé Cinema Claudius 
Prin senlaan 8 | 076-5303131 | 
chasse.nl | Premières | The Wind 
Rises vanaf do 1 | Anni felici vanaf 
do 8 | Tracks vanaf do 8 | Zombie: 
The Resurrection of Tim Zom 
vanaf do 15 | Supercondriaque 
vanaf do 15 | Parts of a Family 
vanaf do 22 | Starred Up vanaf do 
22 | Voorfilm | Choir Tour | Nog 
te zien | Diplomatie | The Grand 
Budapest Hotel | Tom à la ferme | 
A weekend in Paris | Yves Saint 
Laurent | Filmontbijt | zo 25, 
11.00 (10.00 ontbijt) | Gay Film 
Night | Jongens di 20, 21.00 | 
Boek in Beeld | The Two Faces of 
January ma 12, 19.30 | Cracking 
the frame | Ai Weiwei: The Fake 
Case ma 19, 19.20 | Filmcollege | 
Botsende wereldbeelden di 27, 3 
jun en di 10 jun, 19.30 

bussum
k Filmhuis Bussum Brediusweg 
1 | 035-6938694 | filmhuisbus-
sum.nl | The Amazing Catfish do 
22, 21.15 | vr 23, 11.00 en 21.30 | za 
24, 19.00 | zo 25 en di 27, 20.00 | 
wo 28, 20.30 | August: Osage 
County vr 2, 10.45 | za 3, 21.15 | wo 
7 en ma 12, 20.00 | vr 9, 15.45 | za 
10, 18.45 | Diplomatie do 1 en za 3, 
21.30 | vr 2 en zo 4, 16.00 | zo 4, 
21.15 | di 6, 20.00 | The Grand 
Budapest Hotel do 1, za 3, do 8 en 
vr 16, 18.45 | vr 2, zo 4 en za 10, 
15.45 | vr 2 en za 10, 21.30 | ma 5, 
20.30 | wo 7 en wo 21, 14.30 | vr 9, 
do 15 en za 17, 21.15 | zo 11, ma 19 
en wo 21, 20.00 | Happily Ever 
After do 1 en do 8 (met na afloop 
een workshop), 19.00 | The Im-
migrant do 22 en za 31, 18.45 | vr 
23, 10.45 en 21.15 | za 24, 15.45 en 
21.15 | zo, 25 15.45 | ma, 26 20.00 | 
do, 29 21.30 | vr 30, 16.00 en 21.15 
| The Invisible Woman vr 2 en vr 
9, 18.45 | za 3 en zo 11, 15.45 | zo 4, 
21.00 | ma 12, 14.00 | La jaula de 
oro vr 9, 16.00 | za 10, 19.00 | zo 11 
en wo 14, 20.30 | The Keeper of 
Lost Causes do 15, 21.30 | vr 16, 
16.00 | zo 18, 20.30 | vr 23, 15.45 | 
za 24, 21.30 | zo 25, 16.00 | wo 28, 
20.00 | Kill Your Darlings do 15 

en za 17, 18.45 | vr 16, 21.15 | za 17, 
21.30 | zo 18, 15.45 | di 20, 20.00 | 
Lucia de B. do 8 en za 10, 21.15 | vr 
9, 10.45 en 21.30 | zo 11, 16.00 | wo 
14, 14.45 | vr 16 en za 17, 15.45 | zo 
18, 20.00 | di 20, 14.00 | Nieuwe 
helden - in het hart van de Tour 
zo 25, 20.30 | Spies & Glistrup do 
1 en vr 2, 21.15 | za 3, 19.00 | ma 5, 
20.00 | Supernova do 22 en vr 23, 
19.00 | za 24, 16.00 | ma 26, 20.30 
| Suzanne vr 2 en vr 9, 11.00 en 
19.00 | za 3 en za 10, 16.00 | wo 7 
en ma 12, 20.30 | do 8, 21.30 | di 13, 
20.00 | Tom à la ferme do 29, 
18.45 | vr 30, 21.30 | za 31, 21.15 | 
Viva la libertà vr 16, 10.45 en 
19.00 | za 17, 16.00 | ma 19 en wo 
21, 20.30 | A Weekend in Paris do 
15 en za 17, 19.00 | vr 16, 11.00 en 
21.30 | zo 18, 16.00 | di 20, 14.15 | 
do 22, 21.30 | vr 23, 16.00 en 18.45 
| za 24, 18.45 | wo 28, 14.45 | The 
Weight of Elephants vr 30, 11.00 
| vr 30 en za 31, 19.00 | The Wind 
Rises do 29, 21.15 | vr 30 en za 31, 
15.45 | Yves Saint Laurent do 29, 
19.00 | vr 30, 10.45 en 18.45 | za 
31, 16.00 en 21.30 | Sneak Pre-
view | Verrassende voorpremière 
elke di, 20.30 | Centrum voor 
Jeugd en Gezin | Suzanne di 13, 
20.00 

capelle a/d ijssel
k Isalatheater Stadsplein 5 | 
010- 4586300 | isalatheater.nl | 
Aanvang: 20.00 | 12 Years a Slave 
di 6 | Dallas Buyers Club di 20 | 
Hartenstraat vr 9 | Nebraska di 
13 | Twenty Feet From Stardom di 
27 

delft
k Filmhuis Lumen Doelenplein 5 
| 015-2140226 | filmhuis-lumen.nl 
| Raadpleeg de website voor de 
exacte data en tijden | After the 
Tone vanaf do 15 | Ana Ana vanaf 
do 8 | Episode in the Life of an 
Iron Picker vanaf do 8 | Ida vanaf 
do 1 | Miele vanaf do 15 | Starred 
Up vanaf do 22 | Suzanne vanaf 
do 22 | Tracks vanaf do 8 | We Are 
The Best! vanaf do 1 | The Best of 
Go Short | do 1 (met regisseur 
Mees Peijnenburg) | Klassieker | 
J’ entends plus la guitare ma 5 | 
Ma saison préférée ma 26 | Mo-
vies that Matter | #ChicagoGirl 
- The Social Network takes on a 
Dictator do 8 | Deutsches Kino | 
Freier Fall do 22 

den bosch
k Verkadefabriek Boschdijk-
straat 45 | 073-6818160 | verkade-
fabriek.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma | 
Filmcursussen | Alledaagse 
psychologie in film wo 7 en wo 21, 
19.45 | Déjà Vu do 8 en do 22, 
19.30 | Movies that Matter | 
#ChicagoGirl - The Social Net-
work takes on a Dictator zo 11, 
15.30 

den haag
k Filmhuis Den Haag Spui 191 | 
070-3656030/3459900 | film-
huisdenhaag.nl | Premières | The 
Amazing Catfish vanaf do 1 | 
Anni felici vanaf do 8 | Blue Ruin 
vanaf do 22 | Moebius vanaf do 8 | 
Nieuwe helden - in het hart van 
de Tour vanaf do 8 | Sacro GRA 

the immigrant is 
niet het demas-
qué van de ameri-
kaanse droom en 
het is ook geen 
verpletterend de-
licaat episch mi-
rakel. het is een 
saai historisch 
drama dat niet 
los komt van z’n 
overgeconstru-
eerde plot en 
plechtige toon.
»»»»»
ronald rovers in de 
Filmkrant

Cinéma Arabe
cinéma arabe presenteert van 6 
t/m 11 mei in rialto in amsterdam 
zo’n dertig speelfilms, documen-
taires en korte films. de openings-
film is the rooftops van de alge-
rijns-Franse filmveteraan merzak 
allouache, van wie vorig jaar in 
Nederland the repentant te zien 
was, een aangrijpend drama over 
een tot inkeer gekomen jihadter-
rorist en zijn slachtoffers. ook in 
the rooftops richt allouache de 
blik op de diepe tegenstellingen in 
de algerijnse samenleving en he-
kelt de algerijnse zwijgcultuur, die 
de verwerking van de gruwelijke 
burgeroorlog van de jaren negen-
tig in de weg staat. allouache: “de 
algerijnen zijn een getroebleerd 
volk, ook al geven ze het zelf niet 
toe.” dat cinéma arabel tien jaar 
bestaat, wordt gevierd met oud en 
nieuw werk van drie filmmakers. 
van de palestijn rashid mashara-

wi (aanwezig op het festival) staat 
palestine Stereo, over twee pales-
tijnse broers die na israëlisch ge-
weld naar canada willen emigre-
ren, op het programma. van hem is 
ook zijn vroegere festivalhit laila’s 
birthday (2008) te zien. van de 
marokkaan jilali Ferhati is zijn 
grootste succes la plage des en-
fantes perdus (1991) te zien, even-
als zijn nieuwe film pillow Secrets. 
in laatstgenoemde film onthult 
een hoer na jarenlang zwijgen aan 
haar dochter de waarheid over 
haar verleden. van de vorig jaar op 
37-jarige leeftijd verongelukte 
koerdisch-iraanse filmmaker taha 
karimi zijn 1001 apples (2013) en 
the Quandil mountains (2010) te 

zien. van de Nederlanders rob 
Schröder en gabrielle provaas 
staat plastic harem op het pro-
gramma, een portret van de Ne-
derlands-egyptische kunstenaar 
tarik Sadouma. de in groningen 
wonende cengiz Özkök maakte 
met cold breezes een film over 
een troosteloos stel in delfzijl, 
wiens leven een impuls krijgt door 
een Syrische vluchteling. rialto 
amsterdam is de thuislocatie van 
cinéma arabe, maar het festival 
doet van 8 t/m 11 mei ook lanta-
renvenster rotterdam aan. een 
selectie van het programma is te 
zien in Filmhuis den haag, Slieker 
Film in leeuwarden, lumière ci-
nema in maastricht en de verka-
defabriek in den bosch. Film-
krantmedewerker Sasja koetsier 
houdt op 8 en 9 mei in respectie-
velijk rialto en lantarenvenster 
een Filmkrant live inleiding bij 
rags and tatters, waarin door de 
ogen van een outsider naar de 
egyptische revolutie wordt geke-
ken. ciNemaarabe.Nl

rialTo in Mei advertorial

Rialto Podium
Za 24 mei | parts of a Family - do-
cumentaire in aanwezigheid van 
regisseur diego guterriez (2012) |
winnaar gouden kalf voor beste 
lange documentaire op het afge-
lopen Nederlands Film Festival. 
een bitterzoet liefdesverhaal dat 
laat zien wat er gebeurt tussen ge-
liefden als de passie is verdwenen, 
als de houdbaarheidsdatum van 
de liefde is verstreken. regisseur 
diego gutierrez durfde het aan om 
dit verhaal te vertellen aan de 
hand van zijn ouders gonzalo en 
gina. regisseur diego gutierrez is 
bij de voorstelling aanwezig en 
wordt na afloop geïnterviewd door 
hanneke groenteman. parts of a 
Family is vanaf 22 mei dagelijks in 
rialto te zien.

Rialto Klassiek
6 mei t/m 27 mei | clint eastwood 
maand: million dollar baby en 

gran torino | million dollar baby 
(clint eastwood | verenigde Sta-
ten | 2004) | regisseur clint east-
wood speelt zelf de hoofdrol in dit 
met oscars overladen boksdrama. 
Frankie dunn (eastwood), een 
bokstrainer op leeftijd, neemt de 
jonge en getalenteerde maggie 
(hillary Swank) onder zijn hoede. 
in het door hemzelf geregisseerde 

en veelbekroonde gran torino 
(clint eastwood | verenigde Staten | 
2008) speelt de dan 78-jarige clint 
eastwood een personage zoals al-
leen hij dat kan: een harde, onaan-
gename vent, die echter wel het 
juiste doet als het erop aankomt. 

meer informatie op
www.rialtoFilm.Nl

million dollar baby

the rooftops
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vanaf do 15 | Shirley vanaf do 29 | 
Starred Up vanaf do 22 | The 
Weight of the Elephants vanaf do 
8 | The Wind Rises vanaf do 1 | 
Zombie: The Resurrection of Tim 
Zom:The Resurrection of Tim 
Zom vanaf do 15 | Sneak Preview 
| verrassende voorpremière ma 12 
en ma 26, 21.45 | Amongst 
Friends | Luxe sneakpreview 
i.s.m. Kinderen van Den Haag ma 
19, 19.15 | Uitgelicht #28 | Werk 
van studenten van de KABK afde-
ling beeldende kunst wo 7, 19.30 | 
Special | Nieuwe helden - in het 
hart van de Tour do 8 t/m wo 14, 
17.00 | Movies that Matter | 
#ChicagoGirl - The Social Net-
work takes on a Dictator di 13, 
19.00 (met nagesprek) | Cinema 
Arabe | De beste hedendaagse 
cinema uit landen als Egypte, 
Tunesië, Irak en Palestina do 15 
t/m zo 18 | Herdenking WO I | 
War Horse ma 19, 19.00 | Gay 
Film Night | Jongens ma 26, 
19.30 | Babybabbels + Film | Met 
je baby naar de bios vr 30, 11.00 | 
The Hague African Festival | 
Sexy Money za 31, 15.30 
k Nutshuis Riviervismarkt 5 | 
070-3459090 | nutshuis.nl | The 
Arbor wo 28, 20.00 | Happiness 
wo 21, 20.00 | Rwanda 20 Years | 
As We Forgive + FC Rwanda 
(regisseur aanwezig) wo 14, 20.00 
| Rwanda: Beyond the Deadly Pit 

wo 7, 20.00 (regisseur en ambas-
sadeur van Rwanda aanwezig) 
k Pathé Buitenhof Buitenhof 20 | 
0900-1458 | pathe.nl | Titels zijn 
onder voorbehoud, raadpleeg 
verder de website | Nieuwe films | 
De 100-jarige man die uit het 
raam klom en verdween vanaf do 
1 | La bande à Picasso vanaf do 15 
| Edge of Tomorrow vanaf do 29 | 
The Face of Love vanaf do 8 | 
Godzilla vanaf do 15 | Maleficent 
vanaf do 29 | Muppets Most 
Wanted vanaf do 8 | The Railway 
Man vanaf do 1 | Starred Up vanaf 
do 22 | Supercondriaque vanaf do 
15 | Tracks vanaf do 8 | Opera | La 
Cenerentola za 10 | Opera Enco-
re | Cosi Fan Tutte zo 18 | Theater 
| Pathé Theatre: King Lear do 1 | 
Henry IV Part I Live - Royal 
Shakespeare Company wo 14 

den helder
k Cinema 7skoop Julianaplein 
43 | 0223-610941 | cinema7skoop.
nl | Aanvang: 20.30 | August: 
Osage County do 15 t/m ma 19 | 
The Invisible Woman do 8 t/m 
ma 12 | Suzanne do 1 t/m ma 5 | 
Twenty Feet From Stardom do 29 
t/m ma 2 jun | Viva la libertà do 
22 t/m ma 26 

deventer
k Filmhuis De Keizer Keizer-
straat 78 | 0570-618822 | filmhuis-
dekeizer.nl | De 100-jarige man 
die uit het raam klom en ver-
dween do 1, wo 7 en zo 18, 20.00 | 
vr 2, vr 16 en za 17, 19.00 | za 3, 
21.15 | zo 4 en zo 11, 16.15 | zo 4, 
20.15 | ma 5, do 8 en ma 12, 20.30 | 
di 6, vr 9, wo 14, zo 18 en wo 21, 
14.00 | di 6, di 13, di 20 en wo 21, 
17.15 | vr 9 en za 10, 21.30 | wo 14, 
17.45 | vr 16, 14.30 | L’ amour est 
un crime parfait vr 16, 14.00 | vr 
16 en za 17, 21.30 | zo 18, 16.15 | di 
20, 20.00 | Ana Ana vr 2, 14.30 | 
vr 2, 21.15 | za 3, 21.30 | di 6, 20.30 | 
wo 7, 17.45 | Diplomatie vr 23, 
14.30 | vr 23, 19.00 | zo 25, 16.15 | 
di 27, 20.00 | wo 28, 14.00 | wo 28, 
17.45 | Happily Ever After vr 9 en 
di 13, 14.30 | vr 9 en za 10, 19.00 | 
zo 11, 20.30 | wo 14, 20.00 | The 
Immigrant do 8, zo 11 en di 13, 
20.00 | vr 9 en za 10, 21.15 | di 13, 
14.00 | wo 14, 17.15 | La jaula de 
oro do 15, 20.00 | vr 16 en za 17, 
21.15 | zo 18 en di 20, 20.30 | di 20, 
14.00 | wo 21, 17.45 | The Keeper 
of Lost Causes do 15 en ma 19, 
20.30 | vr 16 en za 17, 19.30 | zo 18, 
16.45 | di 20, 14.30 | di 20, 17.45 | 
wo 21/5 20.00 | The Missing 
Picture vr 2, 14.00 | vr 2 en za 3, 
19.30 | zo 4, 20.45 | di 6, 20.00 | 
wo 7, 17.15 | Spies & Glistrup do 
22 en wo 28, 20.30 | vr 23, 21.30 | 
za 24, 19.00 | di 27, 14.30 | Starred 
Up do 22 en wo 28, 20.00 | vr 23 en 
za 24, 21.15 | zo 25 en ma 26, 20.30 
| di 27/5 14.00 | Vochtige streken 
vr 23, 14.00 | vr 23, 19.30 | za 24, 
21.30 | zo 25, 20.00 | di 27 en wo 
28, 17.15 | A Weekend in Paris do 
1, wo 7 en wo 14, 20.30 | vr 2, 21.30 
| za 3, 19.00 | zo 4 en zo 11, 16.45 | 
di 6, 14.30 | di 6, 17.15 | vr 9 en za 
10, 19.30 | di 13, 17.45 | Zombie: 
The Resurrection of Tim Zom: 
The Ressurection of Tim Zom za 
24, 19.30 | zo 25, 16.45 | di 27, 17.45 
| Horrornacht | De Poel za 10, 
23.59 | Sneak Preview | Koekmag 
Sneak di 13, 20.30 | Special | De 
brug die bleef za 10, 13.00 en 
15.00 | Avond van de Deventer 
Amateurfilm | Week van de 
Amateurkunst wo 21, 20.30 | Gay 
Film Night | Jongens di 27, 20.30 | 
Klassiekers | 4 Maanden, 3 We-
ken & 2 Dagen ma 5 en ma 12, 
20.00 | Die Salzmänner von 
Tibet ma 19 en ma 26, 20.00 

k De Kleine Keizerin/Openba-
re Bibliotheek Brink 70 | 0570-
675700 | obdeventer.nl /dekleine-
keizerin | Themafilms | raadpleeg 
de website voor het programma | 
Keuzefilm COC | elke eerste en 
laatste vrijdag van de maand 
gratis toegang voor leden Open-
bare Bibliotheek en leden van het 
filmhuis De keizer 

diemen
k Filmtheater De Omval Oud-
diemerlaan 104 | 020-6001897 | 
theaterdeomval.nl | Aanvang: 
20.00 | The Grand Budapest 
Hotel vr 30 en di 3 jun | Happily 
Ever After do 15 en di 20 (di 20 
met Q&A met filmmaakster) | The 
Missing Picture do 8 en zo 11 | 
Nebraska do 1 en di 6 | Spies & 
Glistrup do 22 en di 27 | Ontbijt-
bios | Nebraska zo 4, 11.00 (ont-
bijt om 10.00) 

doesburg
k Filmhuis | Het Meulenhuus 
Bergstraat 48 | 0313-482336 | 
filmhuis-doesburg.nl | Frances H 
zo 11 en wo 14, 20.00 | La grande 
bellezza zo 18 en wo 21, 19.00 | 
Jindabyne vr 2, 20.00 | Still Mine 
zo 25 en wo 28, 20.00 | Taking Si-
des zo 4, 20.30 | wo 7, 20.00 

doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort Hof-
straat 2 | 0314-340943 | gruit-
poort.nl | 12 Years a Slave vr 8, za 
10, ma 12 en di 13, 20.30 | di 13 ook 
14.00 | American Hustle do 1, za 
3, ma 5 en di 6, 20.30 | di 6 ook 
14.00 | The Butler do 15, za 17, ma 
19 en di 20, 20.30 | di 20 ook 
14.00 | Dallas Buyers Club do 22, 
za 24, ma 26 en di 27, 20.30 | di 27 
ook 14.00 | Nebraska do 29 en za 
31, 20.30 

dordrecht
k Cinema The Movies Nieuw-
straat 60-62 | info & reserveren: 
078-720077 (vanaf 11.00) | themo-
viesdordrecht.nl | Check de website 
voor exacte data en aanvangstij-
den | Verwacht | De 100- jarige 
man die uit het raam klom en 
verdween vanaf do 1 | Muppets 
Most Wanted vanaf do 1 (voor-
première) | The Selfish Giant 
vanaf do 8 | Supercondriaque 
vanaf do 15 | Tracks vanaf do 8 

drachten
k Filmhuis Drachten/De Bios
Noorderdwarsvaart 25/0512-
543806 (filmhuisdrachten.nl) | 
Aanvang: 20.00 | Raadpleeg de 
website voor het volledige pro-
gramma | Her ma 12 | Nebraska 
ma 26 | The Selfish Giant ma 5 | 
Venus in Fur ma 19 

eindhoven
k Pathé Eindhoven Dommel-
straat 27 | 0900-1458 | pathe.nl | 
Titels zijn onder voorbehoud, 
raadpleeg verder de website | 
Nieuwe films | De 100-jarige 
man die uit het raam klom en 
verdween vanaf do 1 | Bad Neigh-
bours vanaf do 8 | Brick Mansi-
ons vanf do 8 | Edge of Tomorrow 
vanaf do 29 | Godzilla vanaf do 15 

| A Haunted House 2 vanaf do 15 | 
Maleficent vanaf do 29 | A Milli-
on Ways to Die in the West vanaf 
do 29 | Muppets Most Wanted 
vanaf do 8 | De poel vanaf do 1 | 
The Quiet Ones vanaf do 8 | Walk 
of Shame vanaf do 22 | X-Men: 
Days of Future Past vanaf do 22 | 
Opera | La Cenerentola za 10 
k Plaza Futura/Natlab Kastan-
jelaan 500 | 040-2946848 | nat-
lab.nl | Raadpleeg de website voor 
het volledige programma | De 
100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween vanaf do 1 | 
Anni felici vanaf do 8 | The Rail-
way Man vanaf do 1 | Starred Up 
vanaf do 22 | Supercondriaque 
vanaf do 15 | Tracks vanaf do 8 | 
The Wind Rises vanaf do 1 
k Filmhuis De Zwarte Doos 
TU/e terrein | 040-2475348 of 
040-2474900 (di t/m do) | de-
zwartedoos.nl.nl | Aanvang: 
20.00, tenzij anders vermeld | 
Dallas Buyers Club ma 26 t/m wo 
28 | God Loves Uganda wo 7, 
12.40 | The Grand Budapest 
Hotel ma 19 t/m wo 21 | The Lego 
Movie 3D ma 12 t/m wo 14 | Robo-
cop di 6 en wo 7 

emmeloord
k Filmhuis Movieskoop Cine-
ma’s Beursstraat 3 | 0527-699868 
| filmhuisemmeloord.nl | movies-
koop.nl | Raadpleeg de website 
voor het programma

emmen
k Filmhuis Emmen Westeinde 
70 | 0591-668250 | filmhuisem-
men.nl | Aanvang: 20.15 | Raad-
pleeg de website voor het pro-
gramma

enschede
k Concordia K & C Cinema 
Oude Markt 15-17 | 053-4311089 | 
concordia.nl | Raadpleeg de web-
site voor het programma

goes
k ’t Beest Beestenmarkt 3 | 0113- 
228142 | tbeest.nl | Aanvang: 20.30 
| 12 Years a Slave do 1, vr 2, di 6 en 
wo 7 | After the Tone di 20 en wo 
21 | American Hustle do 15 en za 
17 | Her do 8, vr 9, di 13 en wo 14 | 
Nebraska za 31 | We Are The Best! 
do 22 en za 24 | 

gouda
k Filmhuis Lethmaetstraat 45 | 
0182-522200 | filmhuisgouda.nl | 
Ana Ana do 15 en wo 21, 20.30 | za 
17, 21.45 | August: Osage County 
di 6, 20.30 | za 10, 19.00 | The 
Book Thief do 8, ma 12, di 13 en zo 
18 t/m di 20, 20.30 | zo 11, 11.00 | 
vr 16, 15.30 | za 17, 19.00 | Les 
garçons et Guillaume, à table! vr 
23, 15.30 | za 24 en vr 30, 21.45 | zo 
25 en wo 28, 20.30 | The Grand 
Budapest Hotel do 22 en ma 26, 
20.30 | vr 23, 21.45 | za 19 en za 31, 
19.00 | zo 25, 11.00 | di 27, 14.00 | 
Ida do 1 en wo 4, 20.30 | vr 2, 
19.00 | za 3 en vr 9, 21.45 | zo 4, 
11.00 | di 13, 14.00 | The Invisible 
Woman vr 9 en vr 16, 19.00 | za 
10, 21.45 | zo 11, 20.30 | zo 18, 
11.00 | di 20, 14.00 | Lucia de B. vr 
30, 19.00 | za 31, 21.45 | The 
Lunchbox za 3 en vr 23, 19.00 | vr 

lucia de b. is een 
keurige gedrama-
tiseerde recon-
structie van de 
affaire, die iets 
teveel aan tv-dra-
ma doet denken. 
de film was in-
dringender ge-
weest als hij vol-
ledig vanuit het 
perspectief van 
de verpleegster 
was gemaakt.
»»»»»
jos van der burg in de 
Filmkrant

#ChiCaGoGirl
on Tour advertorial

in mei is de prijswinnende docu-
mentaire #chicagogirl – the Social 
Network takes on a dictator in mo-
vies that matter on tour te zien. 

Filmtheaters in vijftien steden ver-
tonen de documentaire in combina-
tie met een inleiding of naprogram-
ma. op het movies that matter Fes-
tival 2014, dat eind maart plaats-
vond in den haag, won de film de 
Students’ choice award. vanuit 
een buitenwijk in chicago onder-
houdt de negentienjarige ala’a ba-
satneh een online netwerk van re-
volutionairen in Syrië. terwijl de 
oorlog voortduurt, rijst de vraag 
welk middel het meest effectief is 
om een dictator te verdrijven: soci-
ale media of een ak-47? 

kijk voor meer informatie op
movieSthatmatter.Nl

Ondertussen 
bij de buren
zoals vaak bij buren houden ook 
Nederland en vlaanderen afstand 
tot elkaar, zodat we elkaars film-
cultuur slecht kennen. jammer, 
vinden jos Stelling van het louis 
hartlooper complex in utrecht en 
vpro-directeur lennart van der 
meulen. vooral omdat de vlaamse 
filmcultuur de laatste jaren ju-
weeltjes voortbrengt als the bro-
ken circle breakdown. hoog tijd 
dus voor een festival voor de 
vlaamse cinema. van 8 t/m 11 mei 
is het zover met de eerste editie 
van het vlaamse Film Festival in 
het louis hartlooper complex. op 
het programma staan elf vlaamse 

speelfilms, waarvan er overigens 
zeven, waaronder aanrijding in 
moscou, hasta la vista! en offline, 
eerder in Nederland te zien waren. 
zo onbekend is de vlaamse cine-
ma hier dus ook weer niet. reste-
ren vier premières, waaronder de 
openingsfilm violet, het debuut 
van bas devos, over het rouwpro-
ces van een tiener, die getuige is 
van de gewelddadige dood van 
een van de jongens met hij aan 
fietscrossen is. winnaar van de 
jeugdfilmcompetitie generation-
14plus van het filmfestival in ber-
lijn. Naast de speelfilms staan 
ruim tien kortfilms op het pro-
gramma, het genre waarin vlamin-
gen al jaren uitblinken. te zien is 
onder meer badpakje 46 van wan-
nes de Stoop, over de moeilijkhe-
den van een twaalfjarig mollig 
meisje. winnaar van de juryprijs 
voor beste kortfilm in cannes. ook 

te zien: de film noir the bloody 
olive van vincent bal (van minoes 
en Nono, het zigzagkind). een stel 
krijgt op kerstavond bezoek van 
een collega van de man die hem 
beschuldigt van diefstal op de 
zaak. het loopt niet goed af. Naast 
films zijn er afleveringen te zien 
van de tv-series het goddelijke 
monster, dat gebaseerd is op tom 
lanoyes epos over de ondergang 
van een machtige familie, en Quiz 
me Quick, over vijf underdogs die 
meedoen aan een superprestigi-
euze quiz.

vlaamSeFilmFeStival.Nl

badpakje 46

ala’a basatneh
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9, 15.30 | vr 16, 21.45 | di 27 en do 
29, 20.30 | The Monuments Men 
vr 2, 21.45 | zo 4 en ma 5, 20.30 | 
Suzanne vr 2, 15.30 | di 6, 14.00 | 
wo 7, 20.30 

groningen
k Groninger Forum Hereplein 73 
| 050-3120433 | groningerforum.nl 
| Raadpleeg de website voor exacte 
data en aanvangstijden | Premiè-
res | De 100-jarige man die uit 
het raam klom en verdween vanaf 
do 1 | Anni felici vanaf do 8 | Hap-
pily Ever After vanaf wo 14 | Star-
red Up vanaf do 22 | Supercond-
riaque vanaf do 15 | Tracks vanaf 
do 8 | Cinéclub | Le dernier metro 
ma 5 | On connaît la chan son ma 
19 | CinemaDiner | The Lunchbox 
wo 14 | Internationale Dag tegen 
Homofobie en Trans fobie | 5000 
Roebel za 17 (première) | Docs | 
#Alleman wo 28 
k Pathé Groningen Gedempte 
Zuiderdiep 78 | 0900-1458 | pathe.
nl | Titels zijn onder voorbehoud, 
raadpleeg verder de website | 
Nieuwe films | De 100-jarige 
man die uit het raam klom en 
verdween vanaf do 1 | Bad Neigh-
bours vanaf do 8 | Brick Mansi-
ons vanf do 8 | Edge of Tomorrow 
vanaf do 29 | Godzilla vanaf do 15 
| A Haunted House 2 vanaf do 15 | 
Maleficent vanaf do 29 | A Milli-
on Ways to Die in the West vanaf 
do 29 | Muppets Most Wanted 
vanaf do 8 | De poel vanaf do 1 | 
The Quiet Ones vanaf do 8 | The 
Railway Man vanaf do 1 | Reaso-
nable Doubt vanaf do 1 | Sabota-
ge vanaf do 15 | Walk of Shame 
vanaf do 22 | X-Men: Days of 
Future Past vanaf do 22 | Opera | 
La Cenerentola za 10 Theatre | 
Pathé Theatre: King Lear do 1 
k RKZ Bios Emmastraat 15-s101 | 
050-5262482 | rkzbios.nl | Aan-
vang: 20.30 | Her za 3 en ma 5 | 
The Missing Picture za 17 en ma 
19 (met inleiding) | Run & Jump 
za 24 en ma 26 | Spies & Glistrup 
za 10 en ma 12 | Viva la Libertà za 

31 en ma 2 jun 
k Vera Zienema Oosterstraat 44 
| 050-3134681 | vera-groningen.nl 
| Aanvang: 21.00 | Movies that 
Matter | #Chicagogirl - The 
Social Network takes on a Dicta-
tor di 13 | Zienema Klassiek | 
Adaptation di 20 | Afscheidsfilm 
| Fight Club di 27 

haarlem
k Filmschuur Lange Begijne-
straat 9 | 023-5173910 | film-
schuur.nl | Premières | Anni Felli-
ci vanaf do 8 | Blue Ruin vanaf do 
22 | Enemy vanaf do 29 | Starred 
Up vanaf do 22 | Tracks vanaf do 8 
| The Wind Rises vanaf do 1 | 
Voorpremière | Starred Up wo 7 | 
Nieuwe films | Diplomatie zo 4 | 
Ma saison préférée ma 19 | Nieu-
we helden - in het hart van de 
Tour za 10 | Sacro GRA za 17 en di 
20 | Les salauds di 6 | De weder-
opstanding van een klootzak za 
31

hardenberg
k Filmhuis Hardenberg Bad-
huisplein 3 | 0523-280353 | film-
huishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00 | Like Father, Like Son di 6 
en wo 7 

harderwijk
k Filmhuis Harderwijk/Catha-
rinakapel Klooster 1 | 0341-419 
500 | filmhuisharderwijk.nl | 12 
Years a Slave za 17 en ma 19, 20.15 
| di 20, 14.00 | American Hustle 
ma 12, 20.15 | di 13, 14.00 | The 
Grand Budapest Hotel za 31 en 
ma 2 jun, 20.15 | di 3 jun, 14.00 | 
Miele za 3, 20.15 | di 6, 14.00 | 
Nebraska ma 26, 20.15 | di 27, 
14.00 | A Touch of Sin za 10 en zo 
11, 20.15 

heemskerk
k Fh Heemskerk/Gebouw de 
Cirkel Cirkel 1 | 0251-214720 | 

filmhuisheemskerk.nl | Aanvang: 
20.30 | Raadpleeg de website voor 
het programma

heerenveen
k Filmhuis Heerenveen/De 
Bios Burgemeester Cuperusplein 
53 | 0513-654468 | filmhuisheeren-
veen.nl | Aanvang: 20.30 | Raad-
pleeg de website voor het volledige 
programma | Her di 13 | Nebraska 
di 27 | The Selfish Giant di 6 | 
Venus in Fur di 20 

heerlen
k Filmhuis De Spiegel De Bon-
gerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis | 
045-5772209 | filmhuisdespiegel.
nl | 12 Years a Slave do 29 t/m za 
31, 20.00 | zo 1jun en ma 2 jun, 
14.00 | After the Tone do 22 en vr 
23, 20.00 Ldo 22 Digna Sinke 
aanwezig) | The Congress ma 2 
jun, 20.00 | Her do 1 t/m za 3, 
20.00 | In the Fog zo 4, 14.00 
(met inleiding) | Kes ma 12, 20.00 
| Les salauds za 24 en ma 26, 
20.00 | zo 25, 14.00 | The Selfish 
Giant do 8 t/m za 10, 20.00 | zo 11, 
14.00 | Op locatie | Cosmopolis 
wo 14, 20.00 (locatie: oude HTS 
Bekkerveld, met inleiding) | La-
tijns-Amerika week | La jaula de 
oro do 15 en vr 16, 20.00 | Tanta 
Agua za 17, 20.00 | zo 18, 14.00 | 
Workers ma 19, 20.00 

helmond
k De Cacaofabriek Cacaokade 1 | 
0492-529009 | di t/m do van 9.00 
tot 17.00 | filmhuis-helmond.nl | 
Aanvang: 20.15 | Raadpleeg de 
website voor het programma

hengelo
k Filmhuis Hengelo Beursstr 44 | 
074-2556789 | filmhuishengelo.nl | 
Aanvang: 20.15, tenzij anders 
vermeld | 12 Years a Slave do 1 | 
August: Osage County vr 16, 
16.00 | za 17, vr 23 en wo 28 | Dal-
las Buyers Club za 3, vr 9 en do 15 | 
The Grand Budapest Hotel vr 16, 
wo 21, do 22 en za 24 | Ne me quit-
te pas za 10 en wo 14 | Only Lovers 
Left Alive vr 2, wo 7 en do 8 

hilversum
k Filmtheater Herenplein 5 | 
035-6235466 | filmtheaterhilver-
sum.nl | Raadpleeg de website voor 
het programma

hoogeveen
k Luxor-Theater JT Hoogeveen, 
van Echtenplein | 0528-234000 | 
filmhuishoogeveen.nl | Aanvang: 
20.15 | Raadpleeg de website voor 
het programma

hoorn
k Cinema Oostereiland Kren-
tentuin 25 | 0229-232296 | cine-
maoostereiland.nl | Aanvang: 
20.30 | De 100-jarige man die uit 
het raam klom en verdween do 1, 
vr 2, zo 4, ma 5, di 6, zo 11, vr 16, 
za 17 en zo 25, 20.30 | vr 2 en za 3, 
17.30 | za 3, ma 19 en wo 21, 19.30 | 
zo 4, 13.30 | ma 5 t/m wo 7, vr 16, 
zo 25 en vr 30, 16.30 | wo 7, vr 9, za 
10, do 15, di 20, vr 23, wo 28 en za 
31, 20.00 | do 8, ma 12, wo 14, do 

15, di 20, za 24 en di 27, 17.00 | vr 
9, ma 12, di 20, vr 23 en ma 26, 
14.00 | di 13 en do 22, 15.00 | ma 
19, 14.30 | The Amazing Catfish 
do 1, zo 4 en di 6, 19.30 | wo 7 en vr 
9, 17.00 | do 8, vr 9 en do 15, 15.00 
| ma 12, 20.30 | di 13, 20.00 | Anni 
felici do 8, vr 9, wo 14, do 15 en di 
20, 20.30 | vr 9, za 10 en di 13, 
16.30 | zo 11 en ma 19, 14.00 | ma 
12, 15.00 en 20.00 | di 13, 19.30 | vr 
16, 14.30 en 20.00 | za 17 en ma 19, 
20.00 | do 22, 14.30 en 17.30 | za 
24, 17.30 | zo 25, 14.30 | wo 28, 
17.00 | Diplomatie do 1, 17.30 | vr 
2 t/m ma 5, 17.00 | di 6, 15.00 | wo 
7, 20.30 | do 8, 14.30 | Enemy do 
29 en za 31, 20.30 | vr 30, 17.00 en 
20.00 | The Grand Budapest 
Hotel di 6, 14.00 | do 8, 16.30 | di 
12, 14.30 | Happily Ever After do 1 
en ma 5, 20.00 | zo 4, 17.30 | di 6, 
17.00 | za 10, 14.30 | di 13, 20.30 | 
The Missing Picture do 8, wo 14 
en za 24, 20.00 | za 10, zo 18 en wo 
28, 20.30 | di 13 en di 27, 14.30 | do 
15, 17.30 | wo 21, 16.30 | vr 23, 
15.00 | Nieuwe helden - in het 
hart van de Tour zo 11, 17.00 | 
Sacro GRA do 22 en vr 30, 19.30 | 
za 24, 15.00 | ma 26 en di 27, 20.30 
| do 29, 17.30 | za 31, 17.00 | Shir-
ley: Visions of Reality do 29, 
20.00 | za 31, 14.00 | Snowpiercer 
vr 2 en za 3, 20.00 | Starred Up do 
22 t/m za 24 en vr 30, 20.30 | vr 
23, zo 25 en ma 26, 17.00 | zo 25 en 
do 29, 19.30 | ma 26, 20.00 | di 27, 
15.00 | wo 28, 14.30 | za 31, 16.30 | 
Tracks do 8 t/m ma 12, wo 14 t/m 
zo 18, di 20, vr 23, za 24, wo 28 en 
za 31, 19.30 | vr 9, do 15, di 20, vr 
23 en ma 26, 14.30 | za 10, zo 11, vr 
16 en zo 25, 17.30 | ma 12, ma 19, vr 
23, ma 26 en wo 28, 16.30 | di 13, 
do 22 en di 27, 14.00 | di 13, wo 21 
en do 22, 17.00 | wo 14, 15.00 | ma 
19, 20.30 | do 22 en di 27, 20.00 | 
do 29 en vr 30, 13.30 | A Weekend 
in Paris ma 5, 15.00 | The Wind 
Rises do 1, 17.00 | vr 2, ma 5 en wo 
7, 19.30 | za 3, 20.30 | zo 4, 21.00 | 
di 6, 14.30 en 20.00 | do 8, 17.30 

kampen
k Filmhuis Burgwal 84 | reserve-
ren via website | filmhuiskampen.
nl | Aanvang: 20.30, zondagfilm: 
16.00 | The Book Thief vr 9 en za 
10 | Henri vr 2 en za 3 

leeuwarden
k Slieker Film Wilhelminaplein 
92 | reserveringen 058-2050320 
(tijdens kassa-uren) | sliekerfilm.
nl | Raadpleeg de website voor het 
volledige programma 

lelystad
k Filmtheater/Agora Agorabaan 
12 | 0320-239239 | agora-lelystad.
nl | Aanvang: 20.15 | Raadpleeg de 
website voor het programma

leusden
k De Filmtuin De Smidse 1b | 
033-4953107 | detuininleusden.nl 
| vertoning van sept t/m mei | 
Alceste à bicyclette ma 19 en di 
20, 20.00 | Le passé vr 9, 20.00 

lisse
k Filmhuis/Cultureel Centrum 
’t Poelhuys Vivaldistraat 4 | 
0252-213458 | filmhuis-lisse.nl | 

Aanvang: 20.30 | The Selfish 
Giant di 6 | Soof vr 16 | The Way 
Way Back di 20 

maastricht
k Lumière Bogaardenstraat 40b | 
043-3214080 | lumiere.nl | #Chi-
cagoGirl - The Social Network 
takes on a Dictator ma 12, 19.30 | 
De 100-jarige man die uit het 
raam klom en verdween vanaf do 
1 | Anni felici vanaf do 8 | An 
Episode in the Life of an Iron 
Picker vanaf do 22 | Jongens di 20, 
19.30 | Manuscripts don’t burn 
do 15, 20.00 | Moebius vanaf do 8 
| Les salauds vanaf do 29 | Shir-
ley: Vision of Reality vanaf do 29 
| Starred Up vanaf do 22 | Super-
condriaque vanaf do 15 | Tracks 
vanaf do 8 | The Wind Rises vanaf 
do 1 | Zombie: The Resurrection 
of Tim Zom: The Resurrection of 
Tim Zom vanaf do 15 | Cinema 
Arabe | Bastardo za 17, 21.30 | 
Palestine Stereo do 15, 19.30 | 
Plastic Harem za 17, 19.30 | The 
Proof wo 14, 19.30 | Rags and 
Tatters vr 16, 19.30 | The Roofto-
ps vr 16, 21.30 

middelburg
k Cinema Middelburg Achter de 
Houttuinen 30 | 0118-613482 | 
cinemamiddelburg.nl | August: 
Osage County vr 2 en za 10, 19.00 
| zo 4, 15.00 | di 6, do 8 en wo 14, 
20.00 | Happily Ever After vr 23, 
21.30 | ma 26, 20.00 | Ida vr 23 en 
za 31, 19.00 | za 24 en vr 30, 21.30 | 
zo 25, 15.00 | do 29, 20.00 | The 
Invisible Woman vr 9, 19.00 | zo 
11, 15.00 | ma 12, do 15 en ma 19, 
20.00 | vr 16, 21.30 | Kill Your 
Darlings do 1 en ma 5, 20.00 | za 
3, 21.30 | Marina vr 16 en za 24, 
19.00 | zo 18, 15.00 | do 22 en wo 
28, 20.00 | The Missing Picture 
vr 9 en za 10, 21.30 | di 13, 20.00 | 
Spies & Glistrup vr 2, 21.30 | za 3, 
19.00 | wo 7, 20.00 | The Tree di 
27, 20.00 | Yves Saint Laurent vr 
30, 19.00 | za 31, 21.30 | ma 2, 
20.00 | Wielerdocumentaire on 
Tour | Nieuwe helden - in het 
hart van de Tour zo 1, 15.00 | wo 
4, 20.00 | Roze Filmdag | Cloud-
burst za 17, 15.00 | Freier Fall za 
17, 19.00 | l’ inconnu du lac za 17, 
21.30 | Movies that Matter on 
Tour | Network Takes on a Dic-
tator di 20, 20.00 | Avond van de 
Franse Film | Suzanne wo 21, 
20.00 

middelharnis
k Fh Middelharnis (Het Diek-
huus) Beneden Zandpad 7 | 0187-
482400 | Aanvang: 20.00 | het-
diekhuus.nl | Hava Nagila do 22 | 
Hollands Licht do 29 | Michael 
Kohlhaas do 8 | Die Wand do 15 

Neerijnen
k Stroomhuis Neerijnen Van 
Pallandtweg 1 | 06-13473992 | 
stroomhuisaneerijnen.nl | Aan-
vang: 19.30 | L’ année dernière à 
Marienbad do 22 (met inleiding) | 
To Rome With Love do 15 (met 
inleiding) 

Nieuwegein
k FTN/Wolff Nieuwegein Pas-
sage 102 | 030-6045678 | filmthe-

deze film met su-
perlatieven aan-
bevelen zou vals 
voelen, want gro-
te woorden schie-
ten eigenlijk te 
kort. the missing 
Picture moet 
simpelweg beke-
ken en doorleefd 
worden. het is 
een van de essen-
tiële films van 
onze tijd.
»»»»»
dana linssen in de 
FilmkrantVoedsel  filmfestival

goede timing! drie jaar geleden 
ging in Studio k in amsterdam het 
eerste Food Film Festival van start, 
dat met films alle aspecten van 
ons voedsel belicht. het was me-
teen raak met meer dan driedui-
zend bezoekers. in de edities erna 
groeide het bezoek naar achtdui-
zend vorig jaar. teveel voor Studio 
k, zodat het festival dit jaar in de 
westergasfabriek wordt gehou-
den. aan de succesvolle formule is 
niets veranderd. op het program-
ma staan 35 foodfilms, 22 work-
shops, acht events en twee fees-
ten. en uiteraard kan er uitste-
kend worden gegeten. een bijzon-
dere film is hollandse Nieuwe, die 
ons uit de droom helpt dat hol-
landse haring nog door Neder-
landse vissers wordt gevangen. de 
documentaire volgt de laatste 
twee hollandse haringvissers-
schepen. van een andere orde is 
my Name is Salt, over het harde 
leven van een indiase zoutwinner 
in de woestijn. over de fnuikende 
invloed van globalisering gaat het 
in a river changes course, een 

portret van kleine cambodjaanse 
vissers en boeren in hun harde 
overlevingsstrijd. wie niet met zijn 
ogen maar ook met zijn handen 
aan de slag wil, kan terecht bij de 
vele workshops. van chinese 
dumplings tot roti, van couscous 
tot de Scandinavische keuken: de 
hele culinaire wereld komt langs. 
wie geïnteresseerd is in onze 
smaak, moet het seminar van 
‘smaakprofessor’ peter klosse be-
zoeken. verder zijn er debatten 
over kwesties als voedselzeker-
heid, verantwoorde visserij en be-
houd van biodiversiteit. geen goed 
festival zonder feesten. ook daar-
in voorziet het Food Film Festival 
met dj’s en bands.

FoodFilmFeStival.Nl

a river changes course
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aternieuwegein.tk | Aanvang: 
20.15 | Ida di 20 | Lucia de B. di 6 

Nijmegen
k Lux Mariënburg 38-39 | 0900- 
5894636 | lux-nijmegen.nl | Pre-
mières | De 100-jarige man die 
uit het raam klom en verdween 
vanaf do 1 | The Amazing Catfish 
vanaf do 1 | Anni felici vanaf do 8 | 
Blue Ruin vanaf do 22 | An Episo-
de in the Life of an Iron Picker 
vanaf do 29 | Feuchtgebiete vanaf 
do 8 | The Immigrant vanaf do 15 | 
Starred Up vanaf do 22 | Super-
condriaque vanaf do 15 | Tracks 
vanaf do 8 | The Wind Rises vanaf 
do 1 | Sneak Preview | Verrassen-
de voorpremière elke di | Speciale 
voorstellingen | Amour wo 7, 
19.30 (gratis vertoning) | Oor-
logswinter zo 4, 15.00 | What 
Richard Did do 22, 19.30 (met na-
bespreking) | 
Cursussen | De Kunst van het kij-
ken #12: les 1: Stijlanalyse di 6, 
19.30 | les 2: Slow down di 13, 
19.30 | les 3: Method madness di 
12, 19.30 | les 4: Coenesque di 27, 
19.30 | Cursus Première ma 12 en 
ma 26, 19.30 (de filmkeuze wordt 
t.z.t. bekendgemaakt op de site) | 
Filmconcert | Kevin Toma met 
7th Heaven do 15, 19.30 | Lux-
Docs | Imperfect Harmony wo 28 
| Verbroken stilte wo 14, 19.30 
(met Meet & Greet) | Zombie: The 
Resurrection of Tim Zom: The 
Resurrection of Tim Zom vr 9, 
20.00 (met Q&A Tim Zom en Bil-
ly Pols) | Roze Borrel | Jongens zo 
11, 14.15 | FilmFlirt | De 100-jari-
ge man die uit het raam klom en 
verdween wo 14, 19.30 | Nij-
meegse film in première | Wegen 
za 31 

Noorwolde
k Cinema Paradiso/SWW ’t 
Vlechtwerk Mandehof 13 | 0521-
320003 | sww.eu | Raadpleeg de 
website voor het programma

oirschot
k Filmclub/Rabotheater De 
Enck De Loop 67 | 0499-572691 | 
deenck.nl | Amour di 27, 20.15 

oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De 
Bond Molenstraat 25 | 0541-
511094 | filmhuisoldenzaal.nl | 
Elle s’ en va di 13 en wo 14, 20.00 

oosterhout
k Filmtheater De Bussel Toren-
plein 12 | 0162-428600 | reserve-
ren: filmtheateroosterhout.nl | 
Aanvang: 20.15, zo 14.00 | Het 
filmtheater wordt verbouwd. 
Raadpleeg de website voor de 
actuele informatie

oosterwolde
k Cinema Paradiso/Fletcher 
Hotel De Zon Stationsstraat 1 | 
info en reserveren: kunstwerf.com 
| Raadpleeg de website voor het 
programma

oss
k Cultuurpodium Groene En-
gel Kruisstraat 15 | 0412-405504 | 

groene-engel.nl | August: Osage 
County zo 25 t/m di 27, 20.30 | ma 
26 ook 16.00 | Her zo 11 t/m di 13, 
20.30 | ma 12 ook 16.00 | The 
Missing Picture zo 4 t/m di 6, 
20.30 | ma 5 ook 16.00 

oudenbosch
k Filmtheater Fanfare Pagne-
vaartweg 109 (Markland College) | 
0165-314503 | filmtheaterfanfare.
nl | Aanvang: 20.15 | Raadpleeg 
verder ook de website | August: 
Osage County do 1 | Ida do 22 | 
Miele do 8 | Twenty Feet From 
Stardom do 15 

purmerend
k Filmhuis Purmerend Kerk-
straat 11 | 0299-416506 (reserve-
ringen via internet) | filmhuispur-
merend.nl | Aanvang: 20.30 | 12 
Years a Slave za 10 en di 13 | All is 
Lost vr 23 | American Hustle za 
24 en di 27 | Dallas Buyers Club 
za 17 en di 20 | Kenau vr 30 en za 
31 | Marina vr 2 en di 6 | The Mo-
numents Men zo 4 (gratis voor-
stelling) | Ne me quitte pas vr 9 | 
A Touch of Sin vr 16 

roermond
k ECI Cultuurfabriek ECI 13 | 
0475-317171 | ecicultuurfabriek.nl 
| Amazonia zo 4 t/m wo 7, 15.30 | 
vr 9 en za 17, 19.00 | zo 11, 16.30 | 
August: Osage County vr 9 en, 
wo 14 t/m vr 16, 20.00 | za 10, 
19.30 | ma 12, 19.15 | za 17, 20.45 | 
zo 18, 16.30 | wo 21, 20.15 | Bras-
serie Romantiek di 6, di 13, di 20 
en di 27, 20.15 | Les garçons et 
Guillaume, à table! vr 23 en za 
24, 19.45 | ma 26, 19.15 | di 27, 
20.00 | do 29, 20.15 | vr 30 en za 
31, 21.45 | Her do 1 t/m za 3 en di 6 
t/m do 8, 20.00 | zo 4, 16.00 | za 
10, 21.30 | ma 12, 19.00 | Ida do 22 
en wo 28, 20.15 | vr 23 en za 24, 
21.45 | zo 25, 16.45 | vr 30 en za 31, 
19.45 | The Invisible Woman vr 
23 en za 24, 19.30 | zo 25, 16.30 | 

ma 26, 19.00 | do 29, 20.00 | vr 30 
en za 31, 21.30 | Lucia de B. vr 16 
en za 17, 19.30 | zo 18, 16.45 | ma 
19, 19.15 | di 20, do 22 en wo 28, 
20.00 | vr 23 en za 24, 21.30 | 
Marina vr 30 en za 31, 19.30 | 
Miele vr 2 en za 3, 10.30 | ma 5, 
19.15 | wo 7, do 8 en wo 14, 20.15 | 
za 10, 21.45 | zo 11, 16.45 | Only 
Lovers Left Alive vr 9, 20.30 | za 
10, 19.15 | di 13, 20.00 | do 15, 20.15 
| vr 16 en za 17, 21.30 | ma 19, 
19.00 | Touch of the Light do 1, 
20.15 | vr 2 en za 3, 21.30 | ma 5, 
19.00 | Voor de stilte wo 21, 19.15 

rotterdam
k Lantaren Venster Otto Reuch-
linweg 996 (gebouw New Orleans, 
Wilhelmina Pier) | 010-2772277 | 
lantarenvenster.nl | Aanvang: 
19.30 | Premières | De 100-jarige 
man die uit het raam klom en 
verdween vanaf do 1 | Anni felici 
vanaf do 8 | Blue Ruin vanaf do 22 
| Enemy vanaf do 29 | Starred Up 
vanaf do 22 | Tracks vanaf do 8 | 
The Wind Rises vanaf do 1 | Zom-
bie: The Resurrection of Tim 
Zom: The Resurrection of Tim 
Zom vanaf do 15 | Sneak Preview 
| Verrassende voorpremière elke 
ma | Docs | Last Hijack vanaf do 
15 | Nieuwe helden - in het hart 
van de Tour vanaf do 1 | Beefcake 
| Jongens di 6, 21.30 | Festivals | 
Cinéma Arabe do 8 t/m zo 11 | 
Rode Tulp Filmfestival zo 25 t/m 
za 31 | Cinema & Literatuur Club 
| Der Himmel über Berlin zo 18, 
10.30 en 12.00 
k Pathé De Kuip Cor Kieboom-
plein 501 | 0900-1458 | pathe.nl | 
titels zijn onder voorbehoud, 
raadpleeg verder de website | 
Nieuwe films | De 100-jarige 
man die uit het raam klom en 
verdween vanaf do 1 | Bad Neigh-
bours vanaf do 8 | Brick Mansi-
ons vanf do 8 | Edge of Tomorrow 
vanaf do 29 | Godzilla vanaf do 15 
| A Haunted House 2 vanaf do 15 | 
Maleficent vanaf do 29 | A Milli-
on Ways to Die in the West vanaf 

do 29 | Muppets Most Wanted 
vanaf do 8 | De poel vanaf do 1 | 
The Quiet Ones vanaf do 8 | The 
Railway Man vanaf do 1 | Reaso-
nable Doubt vanaf do 1 | Sabota-
ge vanaf do 15 | Starred Up vanaf 
do 22 | Walk of Shame vanaf do 22 
| X-Men: Days of Future Past 
vanaf do 22 | Zombie: The Resur-
rection of Tim Zom: The Resur-
rection of Tim Zom vanaf do 15 

Schagen
k Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) 
| 0224-213162 | filmtheaterdeluxe.
nl | Aanvang: do 20.00/vr 20.00 | 
12 Years a Slave do 15 en vr 16 | 
Her do 22 en vr 23 | In the Fog do 1 
en vr 2 | The Selfish Giant do 8 en 
vr 9 | Spies & Glistrup do 29 en 
vr 30 

Schiedam
k Wenneker Cinema Vijgen-
steeg 2 | 010-4733000 | wenneker-
cinema.nl | American Hustle do 8 
t/m za 10, 20.30 | The Grand 
Budapest Hotel do 8, za 10, do 15 
en vr 16, 21.00 | zo 11 en zo 18, 
15.00 | Her do 1 t/m za 3, 20.30 | 
Lucia de B. vr 30 en za 31, 21.00 | 
zo 1 jun, 15.00 | The Monuments 
Men do 22 t/m za 24, 20.30 | Phi-
lomena vr 2 en za 3, 21.00 | zo 4, 
15.00 | The Selfish Giant do 15 
t/m za 17, 20.30 | We Are The 
Best! do 29 t/m za 31, 20.30 | 
Celluloid Classics | La dolce vita 
zo 25, 15.00 

Schiermonnikoog
k Cinema Paradiso/Filmhuis 
aan Zee Torenstreek 18-A (Dorps-
huis) | 0519-531456 | uitzinnig.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
programma

Schijndel
k Filmclub Schijndel/City 
Theater Hoofdstraat 145 | 073-

tamar van den 
dops tweede 
speelfilm  is een 
licht surreële, 
zinderende, sterk 
geacteerde film. 
(…) de hele film 
tintelt van oor-
spronkelijkheid 
en poëzie. een 
must-see voor ci-
nefielen die mok-
ken dat er in de 
nederlandse film 
te weinig interes-
sants gebeurt.
»»»»»
janna reinsma over 
Supernova in de 
Filmkrant

Hommage animatie maestro 
de japanse animatiemeester ha-
yao miyazaki kondigde onlangs 
aan dat er na the wind rises geen 
nieuwe film van hem meer zal ko-
men. de 73-jarige regisseur gaat 
het rustig aan doen. wie wil zien 
wat voor geweldig talent met pen-
sioen gaat kan t/m 4 juni terecht in 
de melkweg voor onder meer de 
hoogtepunten uit zijn oeuvre. als 
het woord hoogtepunten een bel-
letje doet rinkelen, klopt dat, want 
vorige maand vertoonde eye vier 
hoogtepunten uit miyazaki’s werk. 
de melkweg doet echter meer dan 
dat, want het vertoont ook andere 
films uit Studio ghibli, de anima-
tiestudio die miyazaki’s films pro-
duceerde en waarvan hij het boeg-
beeld was. miyazaki begon zijn 
loopbaan in de jaren zestig als ani-
matiemedewerker van films en 
tv-series. zijn fabuleuze tekenta-
lent en filmideeën trokken meteen 
de aandacht. in 1979 maakt hij zijn 
eerste eigen film. het succes van 
deze en volgende films leidde in 
1984 tot de oprichting van Studio 
ghibli. miyazaki’s internationale 

doorbraak kwam met princess 
mononoke, die in 1997 in japan 
met 150 miljoen dollar de succes-
volste film ooit van eigen bodem 
was. melkweg vertoont de film 
naast miyazaki’s andere klassiek-
ers howl’s moving castle (2004), 
Spirited away (2001), ponyo 
(2003), my Neighbour totoro 
(1998), porco rosso (1992). ook 
is uiteraard the wind rises te 
zien. wie miyazaki’s werk wil ver-
gelijken met dat van anderen kan 

terecht bij tales from earthsea 
(2006), een in de mythische we-
reld van magie en hekserij spelend 
sprookje van miyazaki’s zoon goro 
miyazaki. ook staat arrietty 
(2010) van hiromasa yonebayashi 
op het programma. in de verfil-
ming van een engels fantasieboek 
leven kleine kinderen onder de 
vloer van een landhuis. tenslotte 
kan er worden gekeken naar de 
eerste ghibli-film, Nausicaä of the 
valley of the wind (1984), waarin 
een prinses twee strijdende lan-
den tot vrede probeert te brengen. 
dat valt niet mee. melkweg.Nl

 
Nog meer over film 
weten? De Filmkrant 
komt nu ook live in de 
filmtheaters bij u in de 
buurt. Filmkrantmede-
werkers verzorgen 
elke maand inleidingen 
bij de Must See-films 
van de Filmkrantre-
dactie en andere films 
uit het actuele aanbod. 

The Wind Rises Must See | 
Met dank aan Lumière
k Cinema Oostereiland 
Hoorn 1 mei, 17 uur | Kees 
Driessen
k Filmschuur Haarlem  
3 mei 16.15 uur | Kees Driessen 
k De Melkweg Amsterdam 
3 mei 19 uur | Kees Driessen 
k Chassé Cinema Breda 
6 mei 19.20 uur | Kees Dries-
sen

The Missing Picture 
Must See | Met dank aan Con-
tact Film
k Cinema Oostereiland 
Hoorn 8 mei 20 uur  | Jos van 
den Burg
k Gigant Apeldoorn 13 mei 
19.30 uur | Jos van den Burg
k RKKZ bios Groningen 
17 mei 20.30 uur | Jos van den 
Burg

Festival Cinéma Arabe 
2014 | Rags and Tatters 
www.cinemaarabe.nl
k Rialto Amsterdam 8 mei 
22.00 uur | Sasja Koetsier
k LantarenVenster Rotter-
dam 9 mei 21.30 uur | Sasja 
Koetsier

Episode in the Life of an 
Iron Picker Must See
k Lumen Delft 12 mei | Jos 
van den Burg 

Sacro GRA Must See
k Cinecitta Tilburg 13 mei 
14 uur | Gerlinda Heywegen  
k Filmschuur Haarlem 
17 mei 16.30 uur | Gerlinda 
Heywegen
k Cinema Oostereiland 
Hoorn 22 mei 19.30 uur | 
Gerlinda Heywegen 

Tracks
k Cinema Oostereiland 
Hoorn 19.30 uur | Sasja Koet-
sier 

Starred Up Must See
k Cinecitta Tilburg 20 mei 
14 uur | Joost Broeren
k Filmtheater Hilversum 
22 mei 20.15 uur | Joost Broe-
ren

Shirley - Visions of  
Reality
k Cinema Oostereiland 
Hoorn 29 mei  20 uur | Sasja 
Koetsier 

raadpleeg ook de ageNda 

vaN uw Filmtheater |  

voor meer iNFormatie eN  

boekiNgeN filmkrant.nl > 
filmkrant.live

howl’s moving castle
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5474837 | schijndelfilm.nl | Aan-
vang: 20.30 | The Butler di 6 

Sittard
k Filmhuis Het Domein Kapit-
telstraat 6 | 046-4514384 | film-
huishetdomein.nl | Aanvang: 
20.00, matinee: 15.00 | Ana Ana 
ma 5 en di 6 | August: Osage 
County ma 12 en di 13 | Dallas 
Buyers Club vr 2 t/m zo 4 | Les 
garçons et Guillaume, à table! vr 
16 t/m zo 18 | Her vr 23 t/m zo 25 | 
Ida vr 30 t/m zo 1 jun | Miele ma 
19 en di 20 | Nebraska vr 9 t/m zo 
11 | Touch of the Light ma 26 en di 
27 | Matineevoorstelling | Au-
gust: Osage County ma 12

Sneek
k Filmhuis Sneek/CineSneek
Leeuwenburg 12 | 058-2165619 | 
filmhuissneek.nl | Aanvang: 20.00 
| Raadpleeg de website voor het 
volledige programma | Her wo 14 | 
Nebraska wo 28 | The Selfish Gi-
ant wo 7 | Venus in Fur wo 21 

Soest
k Filmhuis Artishock Steen-
hoffstraat 46a | 06-43870112 | 
artishock-soest.nl | Aanvang: 
20.15 | Buitenkampers wo 7 | Lore 
ma 5 | The Lunchbox ma 12 en wo 
14 | The Selfish Giant ma 26 en 
wo 28 | Shell ma 19 en wo 21 

Stadskanaal
k Filmliga Stadskanaal Menis-
tenplein 9 | 0599-610777 | smoky.
nl | Aanvang: 20.15 | 12 Years a 
Slave di 6 | All is Lost di 20 | Ne 
me quitte pas di 13 | Philomena di 
27 

Stiens
k Cinema Paradiso/Dorpshuis 
De Skalm Pyter Jurjensstrjitte 17 | 
058-2575220 | regiostiens.nl /
filmhuis | Raadpleeg de website 
voor het programma

tiel
k Filmtheater Agnietenhof St. 
Agnietenstraat 2 | 0344-673500 | 
agnietenhof.nl | Raadpleeg de 
website voor actuele informatie

tilburg
k Cinecitta Louis Bouwmeester-
plein 1 (tijdelijk) | 06-83698775 | 
cinecitta.nl | Premières | De 
100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween vanaf do 1 | 
Supercondriaque vanaf do 15 | 
Voorpremières | In the Name Of 
di 27, 14.00 | Sacro GRA di 13 (met 
lezing) | Starred Up di 20, 14.00 
(met lezing) | Tracks di 6, 14.00 | 
Nog te zien | August: Osage 
County | The Grand Budapest 
Hotel | Verwacht | Ida | Nebraska 
| FilmKoffieKonsert | Ballet 
Mechanique, Un chien Andalou, 
Entr’ acte en L’ etoile de mer zo 
25 (met live muziek en lezing) | 
Film & Levensbeschouwing | 
Stalker di 27, 19.00 (met inleiding 

uden
k Filmhuis De Pul Kapelstraat 
13 | 0413-265091 | filmpul.com | 
Raadpleeg de website voor het 
programma

utrecht
k ’t Hoogt Hoogt 4 | 030-232 
8388 | hoogt.nl | Nieuwe Films | 

The Amazing Catfish vanaf do 1 | 
Anni felici vanaf do 8 | Moebius 
vanaf do 8 | Sacro GRA vanaf do 
15 | Starred Up vanaf do 22 | The 
Wind Rises vanaf do 1 | Zombie: 
The Resurrection of Tim Zom: 
The Resurrection of Tim Zom 
vanaf do 15 | Cineville voorpre-
mière | Starred Up do 1, 21.30 | 
Groene maandag | Growing 
Cities ma 12, 19.15 (met nage-
sprek) | The month of the brain | 
di 13 en di 20, 19.00 en 21.00 met: 
Amour | The Experiment | Requi-
em | When Medicine Got it 
Wrong (alle films met inleiding) | 

Roze maandag | Jongens ma 19, 
19.15 | Culturele zondag | Metro-
polis zo 25, 17.00 | Film & debat | 
Refugees: Who Needs Them? di 
28, 19.00 
k Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-2320452 | 
hartlooper.nl | Raadpleeg de web-
site voor het wekelijkse program-
ma
k Springhaver 1 en 2 Springweg 
50 | 030-2313789 | Raadpleeg de 
wekelijkse filmladder en Uitloper

veendam
k Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317730 | 
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
August: Osage County di 6 | The 
Invisible Woman ma 19 | Ne-
braska ma 12 | A Weekend in Pa-
ris ma 26 

veenendaal
k Filmhuis Veenendaal Kees 
Stipplein 72 (Spectrum) | Alleen 
info 0318-582669 | filmhuisveen-
endaal.nl | 12 Years a Slave za 3, 
20.00 | zo 11 en zo 18, 15.15 | The 
Grand Budapest Hotel za 24, 
20.00 | The Invisible Woman zo 
25, 15.15 | za 31, 20.00 | Kenau zo 
4, 15.15 | za 10, 20.00 | zo 18, 13.15 | 
Lore zo 4, 13.15 | Suzanne za 17, 
20.00 | zo 25, 13.15 | Touch of the 
Light zo 1, 13.15 

venlo
k Filmtheater De Nieuwe Scene 
Nieuwstraat 13 | 077-351 8183 | 
nieuwescene.nl | After the Tone do 
15 t/m za 17, 19.15 | zo 18, 16.00 | 
ma 19 t/m wo 21, 21.10 | Ain’t 
Them Bodies Saints do 15 t/m za 
17, 21.00 | zo 18 t/m za 24, 19.15 | 
zo 25, 16.00 | ma 26 t/m wo 28, 
21.15 | The Invisible Woman do 
29 t/m za 31, 19.15 | zo 1 jun, 16.00 
| ma 2 jun en di 3 jun, 21.05 | Miele 
do 1 t/m za 3, 21.25 | zo 4 t/m wo 7, 
19.15 | The Missing Picture do 29 
t/m za 31, 21.20 | zo 1 jun t/m di 3 
jun, 19.15 | Nebraska do 1 t/m za 3 
en zo 11 t/m wo 14, 19.15 | zo 4, 
16.00 | ma 5 t/m wo 7, 21.10 | do 8 

t/m za 10, 21.20 | Touch of the 
Light do 8 t/m za 10, 19.15 | zo 11, 
16.00 | ma 12 t/m wo 14, 21.25 | We 
Are The Best! do 22 t/m za 24, 
21.10 | zo 25 t/m wo 28, 19.15 | 
Seniorenmatinee | Ain’t Them 
Bodies Saints vr 16, 14.30 | The 
Invisible Woman vr 30, 14.30 | 
Nebraska vr 2, 14.30 | Touch of 
the Light vr 9, 14.30 | We Are The 
Best! vr 23, 14.30 

vlaardingen
k Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine 
zaal) | info@hetzeepaard.nl | het-
zeepaard.nl (info & reserveren) | 
Raadpleeg de website voor het 
complete programma | Suzanne 
do 8, 20.30 | zo 11, 16.15 | We Are 
The Best! do 1, 20.30 | zo 4, 16.15 

vlissingen
k Cine City Spuikomweg 1 | Zie de 
bioscoopladder en de agenda in de 
dagbladen

voorburg
k Theater Ludens
Burgemeester Feithplein 95 | 070-
3864880 | theaterludens.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
programma

wageningen
k Filmhuis Movie W Generaal 
Foulkesweg 42a (’t Venster) | mo-
vie-w.nl | Raadpleeg de website 
voor het programma | Ain’t Them 
Bodies Saints do 15, za 17, di 20, 
zo 25 en di 27, 20.30 | zo 18, 16.00 | 
In the Fog do 1, za 3, zo 4 en di 6, 
20.30 | La jaula de oro do 29 en za 
31, 20.30 | Ne me quitte pas vr 16, 
21.30 | zo 18, ma 19 en wo 21, 20.30 
| Nymphomaniac I vr 2, wo 7 en 
vr 9, 20.30 | zo 11, 16.00 | Nymp-
homaniac II do 8, za 10, zo 11 en 
wo 14, 20.30 | Only Lovers Left 
Alive do 22, ma 26, wo 28 en vr 
30, 20.30 | The Selfish Giant zo 4, 
16.00 | Soul Kitchen za 17, 17.00 | 
When Elephants Dance di 13, 
20.30 
k Heerenstraattheater Molen-
straat 1b | 0317-414029 | heeren-
straattheater.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma

wassenaar
k Filmhuis Langstraat 40 | 070-
5113397 | obvw.nl /filmhuis-was-
senaar | 12 Years a Slave vr 2, wo 
7, za 10, ma 12, wo 14 en za 17, 
20.00 | di 6 en di 20, 14.00 | zo 18, 
15.15 | August: Osage County vr 
23, wo 28 en za 31, 20.00 | zo 25, 
15.15 | The Book Thief vr 16, wo 
21, za 24 en ma 26, 20.00 | di 27, 
14.00 | Elle ‘s en va di 13, 14.00 | 
ma 19, 20.00 | Her za 3, ma 5 en vr 
9, 20.00 | zo 4 en zo 11, 15.15 | Toen 
was geluk heel gewoon vr 30, 
20.00 | Docu | Buitenkampers ma 
5, 15.30 

weesp
k Theater City Of Wesopa He-
rengracht 23 | 0294-458093 | 
wesopa.nl | Aanvang: 20.30 | 
Raadpleeg de website voor het 
programma

les salauds is  
ijzingwekkend 
goed. een thriller 
die in het diepste 
eenzame zwart 
geëtst is dat de 
cinema kan 
voortbrengen. 
hoe hard de re-
gen die de film 
opent ook in vuil-
gouden vegen de 
zonden weg pro-
beert te wassen.
»»»»
dana linssen in de 
Filmkrant

4 en 5 mei anders
wie op bevrijdingsdag iets anders 
wil dan voor een buitenpodium 
naar muziek luisteren en waterig 
bier en zure wijn uit plastic beker-
tjes drinken, kan terecht in kriteri-
on. het amsterdamse filmtheater 
presenteert in samenwerking met 
het Nationaal comité 4 en 5 mei 
een film- en verdiepingsprogram-
ma. het klinkt looiig, maar dat is 
het niet. zeker op 5 mei niet, want 
dan gaat het over de verwerking 
van oorlogstrauma’s met behulp 
van humor. te zien is de documen-
taire comedy warriors: healing 
through humor (john wager, 
2013), die vijf gehandicapte ame-
rikaanse afghanistan/irak-vetera-
nen portretteert, die als stand-up 
comedians een nieuw leven willen 
opbouwen. Na de film praten ‘hu-
mor en psychologie-deskundige’ 
Sibe doosje en de voorzitter van 
wounded warriors Nederland ed 
brouwer over humor en trauma’s. 
een dag eerder, 4 mei, gaat het 

over andere trauma’s. de docu-
mentaire paragraph 175 (rob ep-
stein en jeffrey Friedman 2010) 
schetst een beeld van de homo-
vervolging in Nazi-duitsland. er 
wordt nagepraat door lonneke 
van den hoonaard, directeur van 
het internationaal homo/lesbisch 
informatiecentrum en archief, en 
anna tijsseling, die een proef-
schrift schreef over homoseksuele 
‘delicten’ in de bezettingstijd. ook 
is in de foyer van kriterion t/m 11 
mei de expositie ‘wie kan ik nog 
vertrouwen? homoseksueel in 
Nazi-duitsland en bezet Neder-
land’ te zien. kriterioN.Nl

lezersaCTies Mei 2014  

Gratis downloads  
Ben Wheatley
vanaf 6 mei is a Field in england, 
de nieuwste film van ben wheat-
ley, gedurende één maand  exclu-
sief verkrijgbaar via itunes. whe-
atley regisseerde eerder kill list 
en Sightseers. distributeur twin 
pics stelt voor lezers van de Film-
krant gratis 3 x 3 downloads op 
itunes beschikbaar van alledrie 
deze films van ben wheatley 
a Field in england is gesitueerd tij-
dens de burgeroorlog in engeland, 
anno 1648. een groepje mannen 
probeert te ontkomen aan een 
slachting en belandt op een over-
woekerd veldje. daar worden ze 

door een alchemist gedwongen op 
zoek te gaan naar een verborgen 
goudschat. al snel ontaardt a 
Field in england in een psychedeli-
sche filmtrip vol magie en waan-
zin.
voor meer informatie
www.ciNeart.Nl

Met korting naar Bug  
van Jakop Ahlbom
het toneelstuk bug is een psycho-
ligische thriller van tracy letts 
(killer joe, august: osage coun-
ty) onder regie van jakop ahlbom 
(lebensraum, vielfalt) met in de  
hoofdrollen tamar van den dop en 
bram coopmans. 
bug is nog te zien tot en met half 

mei. lezers van de Filmkrant kun-
nen ¤ 2,50 korting krijgen voor 
voor de volgende voorstellingen:
k do 1 mei, 20.30 uur, hoofd-
dorp, Schouwburg de meerse
k vr 2 mei, 20.15 uur, Stads-
schouwburg groningen
k di 6 t/m zo 11 mei, 20.30, zo 11 
mei ook om 15 uur, amsterdam, 
theater bellevue
voor deze actie zijn in totaal 50 
kaarten beschikbaar. reageer dus 
snel, want op is op.
de pers over bug:
‘hun subtiele spel past bij een 
spannende sciencefiction, hun 
steeds grotesker strijd bij een aan-
stekelijke komedie.’ (Nrc »»»»)
‘ahlboms surrealistische beelden 
blijven bij.’ (het parool »»») 
‘tamar van den dop schittert in 
psychologische rol.’ (haarlems 
dagblad)
‘verwarrende en ongrijpbare beel-
den waarin niets is wat het lijkt.’ 
(theaterkrant »»»)

voor meer informatie over bug: 
www.jakopahlbom.Nl

Interesse?
Stuur een email met naam en tele-
foonnummer naar info@filmkrant.
nl en geef duidelijk aan in welke 
actie (en welke voorstelling) u ge-
interesseerd bent.

comedy warriors

bug (foto Sanne peper)

mailto:info@filmkrant.nl
mailto:info@filmkrant.nl


winterswijk
k Filmhuis/Servicetheater 
Skopein Meddosestr 4-8 | 054-
3521515 | filmhuiswinterswijk.nl | 
Aanvang: 21.00 | Her di 20 | Ne-
braska di 13 (ook 18.30) | Philo-
mena di 6 | The Selfish Giant di 27 

woerden
k AnnexCinema Rosmolenlaan 1 
| 0348-436510 | annexcinema.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
programma

zaandam
k Filmtheater De Fabriek Jan 
Sijbrandsteeg 12 | 075-6311993, 
reserveren via belbios | de-fabriek.
nl | 12 Years a Slave vr 2, za 3, zo 4 
en di 6 | August: Osage County 
do 1 t/m ma 5, wo 7 t/m za 10, di 
13, do 15, zo 18, ma 19 en wo 21 | 
The Grand Budapest Hotel do 8 
t/m wo 14, vr 16 t/m di 20 en do 22 
t/m ma 26 | Ida do 8 t/m zo 11, wo 
14 t/m zo 18 en wo 21 | Kenau do 15 
t/m zo 18, di 20, do 22 t/m za 24 en 
di 27 | Nebraska do 1 t/m ma 5 en 
wo 7 | Spies & Glistrup vr 23, za 
24, zo 25, di 27 en wo 28 | Suzanne 
do 1 t/m zo 4, di 6 en vr 9 t/m ma 
12 | We Are The Best! vr 16 t/m zo 
18, vr 23 t/m ma 26 en wo 28 | 
Moederdagfilm | Mamma Mia zo 
11 | Film met Q&A | Kenau zo 18 | 
Special | Nieuwe helden - in het 
hart van de Tour zo 25 

zaltbommel
k Filmtheater Cinemaarten In 
Theater de Poorterij Nieuwstraat 3 
| reserveren via e-mail cinemaar-
ten@planet.nl | Aanvang: 20.15 | 
August: Osage County di 27 | Her 
di 20 | The Selfish Giant di 13 | 
Venus in Fur di 6 

zevenaar
k Filmhuis Zevenaar Witten-
burgstr 14 | 0316-331527 | Reserve-
ringen 0316-344250 (na 19.15) | 
filmhuiszevenaar.nl | Amazonia 
do 1 en vr 2, 14.30 | Hava Nagila 
zo 11, 14.30 | Kenau di 6, 10.30 | do 
8, vr 9, do 15 en ma 19, 14.30 | di 1, 
vr 2, di 6, wo 7, za 10 en zo 11, 
20.15 | The Last Sentence zo 4 en 
ma 5, 20.15 | Lucia de B. di 13, 
10.30 | ma 12, wo 14, di 20 en do 
22, 14.30 | ma 12, di 13, do 15 t/m 
zo 18 en wo 21, 20.15 | Nebraska di 
20, 10.30 | zo 18, wo 21, 14.30 | ma 
19, di 20 en do 22, 20.15 | De Su-
perheld zo 4 t/m wo 7, 14.30 | 
Touch of the Light di 13, 14.30 | do 
8, vr 9 en wo 14, 20.15 

zierikzee
k Filmtheater Zierikzee Korte 
Nobelstraat 37-39 | 0111-411223 | 
fizi.nl | Raadpleeg de website voor 
het programma

zoetermeer
k Fth Cine Utopia/bioscoop 
Utopolis Oostwaarts 70 | 079-
3300366 | cine-utopiazoetermeer.
nl | Aanvang: 20.00 | La grande 
bellezza di 20 | Nebraska di 27 | 
The Young and Prodigious T.S. 
Spivet di 13 

zutphen
k Filmtheater Luxor Houtmarkt 
64 | 0575-513750 | filmtheater-
luxor.nl | Ana Ana vr 9, 17.00 | 
August: Osage County do 8, vr 9, 
zo 18 en wo 21, 20.30 | zo 11, 15.00 | 
Barbara ma 12, 20.00 | The Book 
Thief vr 16, 17.00 | zo 18, 15.00 | di 
20, vr 23, za 24 en ma 26, 20.30 | 
Les cheveaux de dieu za 24, 17.00 
| zo 25 en wo 28, 20.30 | Diploma-
tie vr 30, 19.00 | za 31, 21.00 | 
Enough Said za 31, 18.30 | Fran-
ces Ha zo 11 en di 13, 20.30 | Her 
do 15, vr 16 en ma 19, 20.30 | Kill 
Your Darlings vr 2 en ma 5, 20.30 
| di 6, 14.30 | Much Ado About 
Nothing do 29, 20.30 | vr 30, 
21.00 | The Selfish Giant do 22 en 
di 27, 20.30 | vr 23, 17.00 | zo 25, 
15.00 | wo 14, 20.00 | Susanne do 
1, za 3, di 6 en wo 7, 20.30 | vr 2, 
17.00 | V. Someren wo 14, 20.00 | 
Besloten voorstellingen | 25 jaar 
Luxor Theater za 10 | Vrienden 
maken Vrienden za 17 | Speciaal | 
Open Huis za 3, 11.00 

zwolle
k Filmtheater Fraterhuis |Blij-
markt 25 | reserveren via website | 
filmtheaterfraterhuis.nl | De 
100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween do 1, di 6, do 8, 
di 13 en wo 28, 14.00 | do 1, wo 7, 
ma 12, di 20 en do 29, 20.30 | vr 2, 
16.00 | vr 2 en za 3, 18.45 | zo 4, 
11.15 en 17.00 | ma 5, do 8 en wo 
14, 19.45 | wo 7, do 15, wo 21, do 
22, zo 25, zo 1 jun en wo 4 jun, 
14.30 | vr 9, za 10, vr 16 en za 17, 
21.00 | zo 11, 11.15 | zo 11 en zo 18, 
20.00 | vr 23 en vr 30, 15.30 | za 24 
en za 31, 16.30 | 12 Years A Slave 
do 15, wo 21 en do 29, 14.00 | vr 16, 
15.30 | za 17, 16.30 | zo 18, 14.30 | 
zo 25 en zo 1 jun, 11.15 | ma 2 jun, 
19.45 | Ana Ana vr 9, 16.00 | zo 11, 
16.30 | ma 12, 14.30 | Anni felici vr 
30, 19.00 | za 31, 19.30 | zo 1 jun, 
17.00 | ma 2 jun, 14.30 | di 3 jun, 
20.30 | The Book Thief vr 2 en vr 
9, 15.30 | za 3 en za 10, 16.30 | zo 4, 
do 8 en zo 11, 14.30 | di 6 en di 13, 
19.45 | Diplomatie do 1 en wo 7, 
19.45 | vr 2 en za 3, 19.30 | zo 4, 
11.45 | ma 5 en di 6, 14.30 | Les 
garçons et Guillaume, à table! vr 
9 en za 10, 19.30 | zo 11, 11.45 | di 
13, 20.30 | wo 14, 14.30 | The 
Grand Budapest Hotel do 1, 
14.30 | vr 2 en za 3, 21.00 | zo 4 en 
di 6, 20.30 | ma 5 en wo 7, 14.00 | 
Happily Ever After vr 30, 16.00 | 
zo 1 jun, 16.30 | ma 2 jun, 20.30 | 
The Immigrant vr 9 en za 10, 
21.30 | zo 11, 19.30 | ma 12, 14.00 | 
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de 100-jarige man die uit het raam klom...  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

the amazing Catfish  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

the amazing Spider-man 2  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

la belle et la bête  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»  » »»»»» »»»»» »»»»»

diplomatie  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Feuchtgebiete   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

the immigrant  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»  »» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

la jaula de oro  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

last Hijack  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

love eternal  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

lucia de B.  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

metro manilla  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

noah  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Pim & Pom – Het grote gevaar  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

de poel  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

the railway man  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»  » »»»»» »»»»» »»»»»

Sexy money  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Snowpiercer  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»   »»»»» »»»»» »»»»» »»»  » »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Supernova  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

les salauds  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

tom à la ferme  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

viva la libertà  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

a Weekend in Paris  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

the Wind rises  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»  » »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Yves Saint laurent  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»  »» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

  
»»»»» is zeer goed | »»»»» is goed | »»»»» is redelijk | »»»»» is matig | »»»»» is slecht | »»»»» is zeer slecht | »»»»» is niet gezien

Vrijheid en 
verzet 
Naast kriterion (zie pagina 31) 
grijpt ook het ketelhuis 5 mei aan 
voor reflectie op vrijheid en verzet. 
in samenwerking met de vpro 
zijn acht afleveringen van tegen-
licht in aanwezigheid van de ma-
kers te zien. in Q&a’s zullen zij hun 
werk  toelichten. het draait in de 
afleveringen niet om vrijheid en 
verzet in historische context, maar 
in onze tijd. zoals in bananenmaf-
fia (Fedrik gertten), dat laat zien 
hoe fruitfabrikant dole Food in 
2009 gerttens film bananas!, dat 
een weinig flatterend beeld van de 
multinational schetst, probeerde 

te laten verbieden. in kolonisten 
(esther hartog) gaat het over vrij-
heid en verzet van 800 kolonisten 
versus die van 120 duizend pales-
tijnen in hebron. de regenmakers: 
het groene verzet in china (Floris 
jan van luyn) toont het verzet 
van vier chinese burgeractivisten 
die opstaan tegen de teloorgang 
van het milieu. Naast de tegen-
licht-vertoningen is er een door 
movies that matter samengesteld 
programma. het bevat vijf films, 
waaronder het in Saoedi-arabië 
spelende wadjda, waarin een 
meisje een fiets wil hebben, miele, 
waarin een studente terminale pa-
tiënten aan een waardig leven-
seinde helpt, en the act of killing, 
de veelbekroonde documentaire 
over het indonesische gruwelver-
leden van de jaren zestig.
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de regenmakers



L’ inconnu du lac zo 4, 16.30 | ma 
5, 20.30 | Miele vr 16 en za 17, 
19.30 | zo 18, 11.45 | ma 19, 14.30 | 
di 20, 19.45 | The Railway Man vr 
30, 21.00 | za 31, 21.30 | zo 1 jun, 
20.00 | di 3 jun, 14.00 | wo 4 jun, 
19.45 | Starred Up do 22, wo 28 en 
wo 4 jun, 20.30 | vr 23, za 24 en vr 
30, 21.30 | zo 25 en zo 2 jun, 19.30 | 
ma 26 en di 3 jun, 14.30 | di 27 en 
ma 2 jun, 14.00 | do 29, 19.45 | za 
3, 20.15 | Supercondriaque do 15, 
wo 21 en ma 26, 20.30 | vr 16, za 
17, vr 23 en za 24, 19.00 | zo 18 en 
zo 25, 17.00 | ma 19, do 22, wo 28 
en di 3 jun, 19.45 | di 20, di 27 en 
do 29, 14.30 | vr 30, 19.30 | za 31, 
18.00 | zo 1 jun, 11.45 | wo 4 jun, 
14.00 | Tracks do 8, wo 14, ma 19 
en di 27, 20.30 | vr 9 en za 10, 18.45 
| zo 11, 17.00 | ma 12, do 15 en wo 
21, 19.45 | di 13 en wo 28, 14.30 | vr 
16 en za 17, 21.30 | zo 18, 11.15 en 
19.30 | di 20 en do 22, 14.00 | vr 23 
en za 24, 21.00 | zo 25, 20.00 | 
Viva la libertà vr 23 en za 24, 
19.30 | zo 25, 11.45 | ma 26, 14.00 | 
di 27, 19.45 | Het vonnis vr 2 en za 
3, 21.30 | zo 4, 19.30 | The Wind 
Rises vr 23, 16.00 | zo 25, 16.30 | 
ma 26, 19.45 | Verwacht | Grace 
of Monaco | Les Salauds | Super-
nova | Tom à la ferme | Vochtige 
streken | Klassieker | Breakfast 
At Tiffany’s vr 16, 16.00 | zo 18, 
16.30 | ma 19, 14.00 | De Frater-
huis Academie | Lezing • 
Filmfilosofie: Filmlicht op het 
Noorden za 3, 11.00-14.00 | Café 
Zinnema | Zombie: The Resur-
rection of Tim Zom za 31, 22.30 

Jeugdfilm
Overzicht van vertonin-
gen van kinder- en jeugd-
films in de Nederlandse 
filmtheaters en filmhui-
zen. Adressen van de 
betreffende theaters zijn 
te vinden in het eerste 
deel van deze agendaru-
briek.

almere
k Het nieuwe filmhuis/De 
nieuwe bibliotheek De super-
held 6+ vr 2 en za 3, 14.00 

amersfoort
k Fth De Lieve Vrouw De drie 
rovers 5+ vanaf za 26 apr | Mees 
Kees op kamp 6+ vanaf do 8 | Nog 
te zien | Stip & Vlek doen weer 
gek 3+ 

amsterdam
k Eye Filmmuseum Nog te zien 
| Minuscule (3D) 6+ | Pim & Pom: 
Het grote avontuur 3+ | EYEwalk 
(www.eyefilm.nl/kids) | wo. 12.00 
- 17.00; za. + zo. 10.00 - 17.00 | 
Daring Dantes Stuntworkshop 
(7 t/m 12 jaar) t/m 3 mei 14.00 - 
15.30
k Het Ketelhuis Nog te zien | 
Flits & het magische huis 6+ | 
Pim & Pom: Het grote avontuur 
3+ | Rio 2 6+ | Stip & Vlek doen 
weer gek 3+ 
k Rialto Nog te zien | Minuscule 
en de mierenvallei 6+

apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Stip & Vlek doen weer gek 3+ do 1 
t/m zo 4, 13.45 | De superheld 6+ 
do 1 t/m zo 4, zo 11 en zo 18, 13.30 | 
za 10, za 17, za 24 en za 31, 15.15 

arnhem
k Focus Filmtheater Nog te 
zien (elke za en zo) | Stip & Vlek 
doen weer gek 3+ | De superheld 
6+ 

bergen
k Fth CineBergen/Zwarte 
Schuur Het regent gehaktballen 
2 (3D) 6+ zo 18, 15.30  

breda
k Chassé Cinema Bobby en de 
geestenjagers 8+ zo 18, wo 21, zo 
25 en wo 28, 14.30 | Dolfje Weer-
wolfje 6+ do 8, vr 9, zo 11 en wo 
14, 14.30 | De drie rovers 5+ do 1, 
vr 2 en zo 4 t/m wo 7, 14.30 | 
Knoes ter 4+ do 8, vr 9, zo 11 en 
wo 14, 14.15 | Knoester en Berke-
lientje 5+ zo 18, wo 21, zo 25 en wo 
28, 14.15 | Stip & Vlek doen weer 
gek 3+ do 1, vr 2 en zo 4 t/m wo 7, 
14.15 

bussum
k Filmhuis Bussum De Lego 
Film (3D) 6+za 10, zo 11, za 17 en 
zo 18, 13.00 | wo 14, 14.30 | Pim & 
Pom: Het grote avontuur 3+ za 
31, 13.30 | Het regent gehaktbal-
len 2 (3D) 6+ za 24, zo 25 en za 31, 
13.00 | wo 28, 14.30 | Stip & Vlek 
doen weer gek 3+ za 3, zo 4, za 10, 
zo 11, za 17, zo 18, za 24 en zo 25, 
13.30 | wo 7 en wo 21, 14.45 | De 
superheld 6+ za 3 en zo 4, 13.00 

delft
k Filmhuis Lumen Verwacht | 
Paniek in het dorp 6+ | Reis naar 
Melonia 6+ | Sunshine Barry 6+ 

deventer
k Fh de Keizer De drie rovers 5+ 
do 1, za 3, zo 4 en wo 7, 14.30 | vr 2, 
11.30 | De superheld 6+ do 1, za 3, 
zo 4 en wo 7, 14.00 | vr 2, 11.00 | 
wo 14, 14.30 | Once Upon a Forest 
6+ zo 18, wo 21 en wo 28, 14.30 

gouda
k Filmhuis Pelle en de dieren-
rovers 4+ zo 27 apr, wo 30 apr en 
zo 4, 13.30 

harderwijk
k Filmhuis Kooky 7+ zo 11, 11.30 

heerlen
k Filmhuis De Spiegel Ernest & 
Celestine 4+ zo 18, 14.30 (locatie: 
Theater Landgraaf) 

hoorn
k Cinema Oostereiland Flits & 
het magische huis (3D) 6+ do 1 t/m 
zo 4, wo 7, za 10 en wo 14, 14.00 | 
ma 5, 17.30 | zo 11, 14.30 | Minuscu-
le 6+ za 17, 17.30 | wo 21, 14.30 | za 
24 en vr 30, 14.00 | zo 25, wo 28 en 
za 31, 15.00 | do 29, 13.00 | Muppe-
ts Most Wanted 6+ za 10 en zo 11, 
15.00 | zo 11 en wo 14, 16.30 | wo 14, 
za 24 en za 31, 14.30 | ma 19, 17.00 | 
wo 21, zo 25, wo 28 en do 29, 14.00 | 
vr 30, 13.00 | Pim & Pom: Het 
grote avontuur 3+ do 1 t/m za 3 en 
ma 5, 13.30 | Rio 2 (3D) 6+ do 1 t/m 
zo 4, 16.30 | Tinkerbell en de pira-
ten (3D) 4+ do 1 t/m ma 5, 13.00 

middelburg
k Cinema Middelburg Pelle en 
de dierenrovers 4+ do 1 en vr 2, 
14.00 

oudenbosch
k Fth Fanfare Kooky 7+ zo 4, 14u 

purmerend
k Filmhuis Mees Kees op kamp 
6+ zo 18, 13.30 

rotterdam
k Lantaren Venster Pim & Pom: 
Het grote avontuur 3+ elke za, zo 
en wo en dagelijks in de meivak. 

Schiedam
k Wenneker Cinema De LEGO 
film 6+ do 1 t/m za 3, 15.00 | zo 4, 
13.00 | De superheld 6+ ma 5 t/m 
za 10, 15.00 | zo 11, 13.00 

Soest
k Filmhuis Artishock Zarafa 
6+ vr 2, 16.00 

utrecht
k Fth ’t Hoogt Verwacht | Mi-
nuscule 6+ 

wassenaar
k Filmhuis Mr. Peabody & 
Sherman 6+ zo 11 en zo 18, 13.15 | 
wo 14 en wo 21, 15.00 | Het regent 
gehaktballen 2 (3D) 6+ vr 2, 15.30 
| zo 4, 13.15 | wo 7, 15.00 | Tinker-
bell: The Pirate Fairy 4+ zo 25, 
13.15 | wo 28, 15.00 

zaandam
k Fth De Fabriek Pelle en de 
dierenrovers 4+ do 1, vr 2, zo 4, zo 
11, zo 18 en zo 25 | Kinderknutse-
lactiviteit | zo 11, reserveren via: 
kinderfilmdefabriek@gmail.com 

zwolle
k Fth Het Fraterhuis Once Upon 
a Forest 6+ za 10 en za 17, 15.45 | 
zo 11, wo 14 en zo 18, 14.00 | Otto 
is een neushoorn 5+ za 3, 15.45 | 
zo 4, 14.00 | Pim & Pom: Het 
grote avontuur 3+ za 24 en za 31, 
15.45 | zo 25 en zo 1 jun, 14.00 

last hijack ver-
telt het verhaal 
van de somali-
sche zeepiraten 
via een film en 
een website, met 
animaties en da-
tavisualisaties en 
vooral via de ge-
dachten en getui-
genissen van pi-
raat mohamed 
nura.
»»»»»
dana linssen in de 
Filmkrant

Litouwse tragedie
als de russische beer gromt, bib-
bert litouwen. het land dat zich 
na de val van de Sowjet unie los 
worstelde van rusland, maakt 
zich grote zorgen over de koude 
oorlog 2.0. moet litouwen, dat 
twee keer zo groot is als Neder-
land en 3,5 miljoen inwoners telt, 
net als oekraïne bang zijn dat 
rusland gaat stoken in het land? 
gaat de russische minderheid 
(6% van de bevolking) zich roe-
ren? dat litouwen door de crisis 
in oekraïne weer in de aandacht 

staat, komt goed uit voor Filmhuis 
cavia, want dat presenteert een 
themamaand over het land. het is 
niet te hopen dat in de toekomst 
een litouwse filmmaker weer een 
documentaire als how we played 
the revolution zal moeten maken. 
de film, die in cavia is te zien, gaat 
over de rol van muziek in de li-
touwse bevrijding van rusland in 
1990. halverwege de jaren tachtig 
leverde de door architecten opge-
richte theatrale rockband anti een 
stevige bijdrage aan de revolutio-

naire sfeer in het land. Niet met 
wapens en geweld, maar met vro-
lijk-ondermijnende satirische en 
rebellerende liedjes werden de 
communistische autoriteiten uit-
gedaagd. de litouwse onafhanke-
lijkheidsstrijd wordt dan ook wel 
de zingende revolutie genoemd. 
dat na de revolutie het paradijs 
niet aanbrak, was in de jaren erna 
te zien in het werk van de litouw-
se filmmaker Sharunas bartas. 
zijn debuutfilm trys dienos (drie 
dagen), waarin twee litouwse jon-
gens door de russische haven-
stad kaliningrad dolen, maakte in 
1992 als schets van nationale lam-
lendigheid veel indruk. de film, die 
ook in cavia is te zien, betekende 
de doorbraak voor de russische 
actrice yekaterina golubeva, die 
met bartas trouwde, van hem 
scheidde en later een stel vormde 
met leos carax. drie jaar geleden 
pleegde de actrice in Frankrijk 
zelfmoord. haar tragische dood 
lijkt symbool te staan voor de des-
illusie na een hoopvolle filmperio-
de. bartas zette de litouwse cine-
ma met veel elan op de internatio-
nale kaart, maar het vuur lijkt ge-
doofd. er wordt weer gebibberd 
voor rusland.

FilmhuiScavia.Nl
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loach’ invloed is 
zeker merkbaar 
in de geëngageer-
de toonzetting 
van de film, maar 
gelukkig niet al-
leen daarin. de 
brandende zon, 
de daken van de 
overvolle treinen 
richting grens-
streek en de ver-
vallen rangeer-
terreinen vormen 
het decor voor 
een mooi verhaal 
over een puber 
die vrienden 
maakt en ook 
weer verliest.
»»»»»
barend de voogd over la 
jaula de oro in de 
Filmkrant

how we played the revolution
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Het zou Ben Verbongs terugkeer in de Nederlandse ci-
nema zijn geweest: een film over Anne Frank, op basis 
van herinneringen van haar jeugdvriendin. De regis-
seur had een gedurfde insteek bedacht, en nam ook 
een flinke zak geld mee. Toch zou De afscheidsbrief 
nooit gemaakt worden.  door mark vaN deN tempel 

Ben Verbong is even over uit München. De regisseur die 
in Nederland naam maakte met films als Het meisje met 
het rode haar (1981) en De schorpioen (1984) woont en 
werkt alweer sinds 1996 fulltime in Duitsland. Daar 
scoorde hij flinke hits met vooral familiefilms en kome-
dies. Misschien niet altijd de gedroomde ambitieuze 
projecten, maar wel veel prijzen en, belangrijker nog, 
continu brood op de plank. “Het grote verschil met 
Duitsland is dat je daar naarmate je ouder wordt meer 
gewaardeerd wordt. Hier is het precies andersom. Hier 
hopen ze dat de oude garde maar niet meer naar het 
Filmfonds komt, want we hebben al zo weinig geld en 
zoveel jonge mensen. En dat is natuurlijk ook zo.” 

De film waarvoor we hebben afgesproken droeg als 
werktitel De afscheidsbrief. Uitgangspunt waren de her-
inneringen van Anne Franks jeugdvriendin Jacqueline 
van Maarsen: Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank. Jacqueli-
ne is twaalf als in oktober 1941 Anne bij haar in de klas 
op het Joods Lyceum komt. Deze middelbare school aan 
de Voormalige Stadstimmertuin is de verplichte onder-
wijsinstelling voor Joodse scholieren in bezet Amster-
dam. “Een klein sprietig meisje met een spits gezichtje 
en glanzend zwart haar”, zo beschrijft Van Maarsen in 
haar boek de eerste indruk van Anne. De twee sluiten 
vrijwel direct vriendschap. Waarom Anne haar precies 
leuk vindt, weet Jacqueline niet. “Zij praat honderduit 
en ik zeg niet veel.” Later zou Anne haar toevertrouwen 
dat ze zo goed bij elkaar pasten, juist omdat ze zo ver-
schillend waren. Een indicatie van het voor haar leeftijd 
opmerkelijk ontwikkelde menselijk inzicht. 

Van Maarsen herinnert zich de alledaagse dingen die 
de twee Joodse meisjes bezighouden: huiswerk maken, 
Monopoly spelen, in elkaars poëziealbum schrijven. 
Jacqueline is erbij als Anne voor haar verjaardag het fa-
meuze rode  dagboek ontvangt. Het meisje belooft dat 
ze erin ook over ‘Jopie’ zal schrijven. Maar ze zegt ook 
dat niemand haar dagboek mag lezen. Het is alleen voor 
haar zelf bedoeld. In juni 1942 duiken de Franks onder 
op de Prinsengracht. 

Uitgesproken mening
Via een vriendin ontving Verbong een Duitse vertaling 
van Van Maarsens boek, en was direct verkocht. “Een 
beroemd iemand laten zien door de ogen van iemand 
anders is altijd spannender, omdat je dan vrijer bent en 
kritischer kunt zijn. Maar het belangrijkste element was 
voor mij dat je jonge mensen kunt laten zien en voelen 

wat discriminatie betekent.” Hij schreef een treatment, 
waarmee er steun kwam van het Filmfonds. Terwijl Ben 
zich op het script wierp, kwam producent Dennis Wig-
man aan boord. En Verbong ontmoette Jacqueline van 
Maarsen. Overheersende indruk: “Iemand met een op-
merkelijk uitgesproken mening voor haar leeftijd.” 

Ben Verbong: “Voor mij moest de film over twee 
vriendinnen gaan, waarbij de een de ander verliest. Eén 
overleeft de oorlog omdat haar moeder naar de Gestapo 
gaat en zegt dat haar man ten onrechte haar kinderen 
als Joods heeft laten registreren. De moeder van Jacque-
line was katholiek, en ze heeft tegen de Duitsers ver-
klaard dat het tegen haar wil was gebeurd. Een leugen, 
maar zo heeft ze wel haar kinderen voor transport kun-
nen behoeden. Daardoor werd Jacqueline gered terwijl 
Anne haar leven verloor. Die tragiek vond ik interessant, 
want geen van beiden kon er iets aan doen dat ze wel of 
niet Joods waren. Het was gewoon volstrekte willekeur. 
Hoe belangrijk die discriminatie op dat moment was en 
wat het betekende voor die vriendinnen, daar moest die 
film voor mij over gaan.”  

Emotioneel hoogtepunt zou het moment worden 
waarop Otto Frank zich na de bevrijding aandiende bij 
de Van Maarsens, dagboek in de hand. Verbong: “Otto 
wilde Jacqueline de afscheidsbrief laten lezen die Anne 
voor haar jeugdvriendin had opgesteld. Dat hadden de 
meisjes zo afgesproken. Als een van hen moest onder-
duiken of vertrekken, zou ze voor de ander een af-
scheidsbrief achterlaten. Otto Frank had het aanvanke-
lijk verboden. Hij zei: ‘Dat gaat niet, dan verraden we 
onszelf. We zijn zogenaamd het land uit gevlucht.’ Wel 
heeft hij Anne toegestaan de brief op het onderduikadres 
te schrijven, en die is dan ook opgenomen in Het Achter-
huis. Jacqueline van Maarsen wilde uit respect voor 
Anne het dagboek en de brief niet lezen. Maar Otto 
drong aan: het was immers voor haar bestemd. Als je die 
afscheidsbrief leest hou je het niet droog. Dat is echt 
hartverscheurend.” 

Inschattingsfout 
Ondertussen had Ben Verbong via zijn Duitse connec-
ties een flink gedeelte van het beoogde budget bij elkaar 
gekregen. Duitse fondsen, film en televisie, samen goed 
voor vijf miljoen euro. De reden voor de Duitse interes-
se: Verbong had een verrassende insteek. “Ik heb tegen 
de Duitsers gezegd: ik breng jullie Anne Frank terug. Het 
is best raar dat in Nederland gedacht wordt dat Anne 

Nederlands was. Dat heeft er alles mee te maken dat in 
de jaren dertig de uit Duitsland gevluchte Joden niet 
Nederlands konden worden. Ze werden er daar uitge-
trapt en hun nationaliteit werd hen ontnomen, maar 
ook hier werden ze niet geaccepteerd. Na de oorlog is 
dat natuurlijk snel gecorrigeerd, was het plotseling 
‘onze’ Anne Frank. Ja, dikke toeter. De Joden werden 
maar mondjesmaat het land in gelaten.” 

Een flinke zak Duits geld voor een Nederlandstalige 
film, een script: De afscheidsbrief lag op koers. Alleen 
had Verbong een inschattingsfout gemaakt. “Omdat 
het Jacquelines levensverhaal was, zei ik haar: ‘Je krijgt 
alles te lezen.’ Dat moet je natuurlijk nooit doen. Dat 
kun je van geen enkel auteur verwachten,  en zeker niet 
van iemand die haar eigen levensverhaal heeft opge-
schreven. Ik dacht dat ik het moest doen omdat het haar 
leven en haar werkelijkheid was. Zij zei nog: ‘Je mag er 
alles mee doen.’ En dat zal ze ook best gemeend hebben, 
maar mensen kunnen nooit overzien wat dat betekent.” 

Van Maarsen las verschillende versies, maar was 
nooit tevreden. Verbong: “Als ik zei: ‘Dan verplaatsen 
we dit daar naartoe’, dan zei ze: ‘Dat kan niet, want daar 
zijn we nooit geweest.’ Toen begonnen voor mij de pro-
blemen. Iedere goede dramatische scène werd zo’n 
beet je afgeserveerd, omdat het in werkelijkheid niet 
precies zo was gegaan.”

De doodsteek voor het project kwam echter uit on-
verwachte hoek. Het Filmfonds zegde geen financiering 
toe. De reden: het project bevatte geen nieuwe feiten 
over Anne Frank. Ben Verbong: “Je komt inderdaad 
niets nieuws over Anne te weten, maar je leert haar wel 
kennen zoals ze volgens mij geweest is. Ik vroeg wat ze 
dan wilden zien: dat ze het overleefd heeft? Toen een 
van de commissieleden begon over Anne als ‘een Ne-
derlands meisje’ had ik het helemaal gehad. Zelfs dat 
wisten ze niet eens! En dan maar oreren dat er niets 
nieuws te melden viel.”

Westerbuur
En dus bleef Ben Verbong in Duitsland werken, en zal de 
opvolger van De onfatsoenlijke vrouw (1991) nog wel 
even op zich laten wachten. Spijtig vindt hij het wel, en 
vreemd. “Ik heb nooit kunnen begrijpen waarom je een 
project afwijst terwijl iemand al vijf miljoen euro uit het 
buitenland heeft opgehaald – voor een Nederlandstali-
ge film! Al doe je het maar uit economische motieven. 
Maar afgezien daarvan zei Jacqueline toen het Fonds het 
afwees: ‘Ik ben blij dat die film niet gemaakt wordt, 
want ik vind niet dat het weer over Anne Frank moet 
gaan, maar over mijn familie.’ Waarop ik haar ant-
woordde: ‘Dan heb ik hier drie jaar met een verkeerd be-
grip gezeten.’ Daarna is Maria Peters er mee aan de slag 
gegaan. En dat is ook stukgelopen op hetzelfde pro-
bleem.” 

Tot slot wil Ben Verbong nog wel wat kwijt over zijn 
landgenoten die hij na al zoveel jaren als westerbuur 
heeft. “Je moet niet zozeer een verhaal over Joden ver-
tellen, maar over Nederlanders. Ik wilde aan het begin 
van mijn loopbaan drie films maken, en dan stoppen. 
Over de oorlog, over Indië en over het koningshuis. De 
eerste twee (Het meisje met het rode haar en De schorpi-
oen, MvdT) zijn gelukt, de derde niet. Die heette De 
prins. Het verhaal van de tragische prins-gemaal Hen-
drik van Mecklenburg, de man van Wilhelmina. Maar 
bij alle drie de onderwerpen was steeds mijn focus: 
waarom waren die Nederlanders zo? Of liever gezegd: 
waarom zijn Nederlanders zoals ze zijn? Die vraag 
wordt hier helaas te weinig gesteld. Maar het is wel pre-
cies deze vraag die mij blijft fascineren.”  o

afsCheid van 
anne niet te FiLMen
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thuiskijken
Hoedje, pijp, paraplu, en die veel te lange benen in die hoog-
waterbroek. Ooit was het silhouet van Jacques Tati’s  
Monsieur Hulot even bekend als dat van Charlie Chaplin, 
Buster Keaton of Laurel en Hardy. Nooit vergeten door 
cinefielen biedt de gedigitaliseerde uitgave van zijn werk een 
nieuwe kennismaking.  door daNa liNSSeN

Het grote zoeken kan beginnen. Naar onbe-
kend materiaal van de Franse filmkomiek 
Jacques Tati (1907-1982). Nu al zijn speel-
films, korte films, het bekende ach-
ter-de-schermenmateriaal en een schat aan 
oude en nieuwe documentaires over zijn 
werk gedigitaliseerd en wel in een dvd-box 
zijn verzameld, speelt de cinefiele honger op. 
Is er niet nog ergens een filmpje, iets geks, 
iets wat de filmgeschiedenis tot nu toe over 
het hoofd heeft gezien?

Jacques Tati (geboren Tatischeff, een 
naam die zijn Russische voorouders ver-
raadt) is waarschijnlijk de filmmaker die met 
het kleinst mogelijke oeuvre toch de grootst 
mogelijke invloed op de filmgeschiedenis 
heeft gehad. Zes speelfilms en een handvol 
korte films telt het. Maar zijn alter ego Mon-
sieur Hulot staat synoniem voor een heden-
daags archetype van een sympathieke stun-
telaar die met hoedje, pijp en paraplu en die 
veel te lange benen in een hoogwaterbroek 
door het moderne leven struikelt. Vanaf het 
moment dat Tati in 1947 met Jour de fête 
doorbrak, verbeelden zijn personages hoe in 
die naoorlogse jaren de wereld begint te 
razen van hoop en vooruitgang, en de levens 
van mensen daar soms niet helemaal syn-
chroon mee lopen.

Maar Tati is geen echte conservatief, al is 
het hem vaak verweten. De postbode in Jour 
de fête die in een Frans dorpje de post rond-
brengt is gefascineerd door de dynamiek en 
efficiëntie van zijn Amerikaanse collega’s die 
hij op een filmpje in de rondreizende bio-
scoop aan het werk ziet. De Hulot die in Mon 
Oncle (1958) vanuit zijn bric-à-brac-buurtje 
in het centrum van Parijs op zijn VeloSoleX 
naar de hypermoderne villa van zijn neefje 
tuft is geen reactionair, zoals critici destijds 
dachten (en snel weer inslikten toen ze zagen 
wat voor immens succes de film werd). Hij is 
nieuwsgierig, onbevangen, al is hij eerder 
rationeel dan speels. Als een waterkan van 
hightech plastic terugstuitert wanneer hij 
hem per ongeluk op de grond laat vallen, dan 
zal dat wel voor al het servies gelden, denkt 
hij. En zo ontstaan de komische situaties: 
deadpan, en door alles heel letterlijk te 
nemen, maar zonder moraal. Als je zijn films 

meer dan vijftig jaar na dato ziet, zie je vooral 
het werk van iemand die uiting geeft aan het 
gevoel niet compatibel te zijn met de moder-
niteit. En precies dat gevoel van vervreem-
ding is eigenlijk heel essentieel gebleken 
voor de modernistische cinema zoals die na 
de Tweede Wereldoorlog opkwam. Maar 
nostalgisch is het niet.

Hij hield niet van de strakke lijnen van de 
moderne buitenwijken die na WOII in rap 
tempo rondom Parijs werden opgetrokken. 
Uit strakke lijnen kunnen geen aardige men-
sen ontstaan, zei hij. Misschien was hij zelf 
ook wel niet zo’n aardig mens. Want hij 
bracht zichzelf op de rand van een faillisse-

ment toen hij voor Playtime (1967) zijn eigen 
Tativille bouwde, een glas- en staalstad waar 
alles klikt en klakt en glanst en spiegelt en 
mensen stipjes zijn in eindeloze perspectie-
ven van herhalende geometrische patronen. 
Het is zijn meesterwerk, met Hulot als autis-
tische antropoloog. Meticuleus. Maniakaal. 
Om te laten zien hoe de mens de weg kwijt-
raakt in een wereld die gedicteerd wordt door 
consumentisme en efficiëntie, offert hij zelfs 
zijn hoofdpersoon op. Ook Hulot zelf raakt 
zoek. Het laatste half uur van de film zien we 
hem nog maar sporadisch, als figurant door 
het beeld lopen. 

Die spanning tussen stijl en personage, 

tussen fysieke en visuele humor vinden we 
ook terug bij zijn (zelfverklaarde) erfgena-
men, of het nu acteur Peter Sellers, komiek 
Rowan Atkinson, animatiefilmer Sylvain 
Chomet (die The Illusionist maakte aan de 
hand van een filmplan van Tati), het huis van 
The Powerpuff Girls, of filmmakers zijn als 
David Lynch, Steven Spielberg en Wes 
Anderson. 

Jacques Tati: De complete collectie 
»»»»» FilmS FraNkrijk 1934-1978/dvd-uit-

gave belgië/NederlaNd 2014 |  lumière |  op dvd 

eN blu-ray

Jacques Tati 

TeruGsTuiTeren  
in de ModerniTeiT

De grote oorlog, deel 3
la grande 
illusion
Omdat het dit jaar honderd jaar gele-
den is dat de Eerste Wereldoorlog uit-
brak, besteden we in dit herdenkings-
jaar maandelijks aandacht aan een 
klassieke film over de Grote Oorlog.

Zodra de krijgsgevangene Maréchal (Jean 
Gabin) hoort dat het plaatsje Douaumont, 
nabij Verdun, in handen van de Fransen is 
gevallen, zet hij de Marseillaise in. Het komt 
hem op een langdurige opsluiting in de iso-
leercel te staan. Bovendien blijkt zijn ver-
zetsdaad futiel als enige tijd later het nieuws 
volgt dat de Duitsers Douaumont, waar in 
WOI hevig werd gevochten, hebben her-
overd. Zo vat La grande illusion de Eerste 
Wereldoorlog mooi samen: vechten om de 
vierkante meter, en de ene dag ben je win-
naar, de andere dag verliezer.

De titel ‘grote illusie’ slaat op het idee dat 
er nooit meer oorlog zou komen na het eind 
van de Eerste Wereldoorlog. Regisseur Jean 
Renoir maakte zijn beroemde pacifistische 

statement in 1937 en voelde aankomen dat 
het weer mis ging. Hij toont zelfs een boek-
verbranding, als niet mis te verstane verwij-
zing naar toen actuele gebeurtenissen.

Oorlogstaferelen blijven buiten beeld in La 
grande illusion, de handeling speelt zich af in 
twee Duitse krijgsgevangenissen, waar een 
groep gevangen genomen Fransen een ont-
snappingspoging voorbereidt. Maar die ont-
snapping is voor Renoir slechts aanleiding 
voor een prikkelende bespiegeling over nati-
onaliteit en klasse. De film stelt dat er niet 
zozeer een scheiding loopt tussen verschil-
lende nationaliteiten en rassen, maar vooral 
tussen klassen. De twee afgezanten van de 
adel, de Duitse kapitein Rauffenstein (een 
slim gecaste Erich von Stroheim) en zijn 
Franse evenknie De Bouldieu (Pierre Fre-
snay), kunnen het gezien hun beider afkomst 

uitstekend met elkaar vinden. De uit de 
arbeidersklasse afkomstige Maréchal res-
pecteert zijn kapi -tein, maar vindt De Boul-
dieu eigenlijk maar een rare aristocratische 
snuiter. Rauffenstein en De Bouldieu besef-
fen beiden dat de oorlog het nekschot bete-
kent voor de adelstand.  
Heel rauwig zijn ze er trouwens niet om.

Renoir stopte ook nog een intellectueel in 
zijn film, een clownstype en een Joods per-
sonage. De regisseur speelt hier gevaarlijk 
spel maar maakt van deze Rosenthal bewust 
eerst een stereotype (de Joodse bankier) om 
dit beeld later bij te stellen. Bovendien is het 
juist Rosenthal die in de climax op profeti-
sche wijze waarschuwt voor een volgende 
oorlog, eentje die nog geen drie jaar na de 
première van La grande illusion in juni 1937 
de Duitse schande om het verlies in WOI 
moest uitwissen.

Een paar jaar geleden diende het originele 
cameranegatief, dat jarenlang in een Rus-
sisch filmarchief lag, als basis voor een 
nieuwe digitale restauratie. Ter gelegenheid 
van de 75ste verjaardag van Renoirs mees-
terwerk werd die fraaie versie in 2012 op blu-
ray en dvd uitgebracht.

aNdré waardeNburg

La grande illusion FraNkrijk, 1937 |  regie 

jeaN reNoir |  op dvd eN blu-ray (StudiocaNal, 

r2)
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wOrLd wideAngLe

Wanneer ik weer eens een ‘Beste Films Aller 
Tijden’-lijstje zie, moet ik denken aan de 
filmmakers – vast en zeker goede en belang-
rijke filmmakers – die, in de meeste gevallen, 
niet in aanmerking komen voor de heiligver-
klaringen van zulke canons. Die vallen al heel 
vroeg af. Zoals Brian De Palma, Mario Bava, 
John Carpenter, Dario Argento, William 
Friedkin, zelfs Sergio Leone: het zijn slechts 
een paar van de regisseurs (ieder van ons kan 
er veel meer noemen) die ons werk hebben 
gegeven waar we van genieten en waarover 
we doceren en schrijven, dat we analyseren 
en koesteren.

Maar de lijstjes eren voor het grootste deel 
altijd dezelfde Grote Namen. Ambitieuze 
epische-visiefilmmakers zoals Welles, Cop-
pola, Fellini en Kubrick. De Grote Humanis-
ten, waaronder Ozu, Renoir, Mizoguchi en 
Ophüls. Hitchcock, wiens Vertigo (1958) 
sommige critici slechts vier of vijf decennia 
kostte om te herkennen als een meesterwerk 
(net als John Fords The Searchers (1955). 
Sommige stukken uit de Film-als-Kunst-
vleugel van de oude kunstmusea: Dreyers 
The Passion of Joan of Arc (1927), Vertovs 
Man with a Movie Camera (1929). Uit de 
post-jarenzeventigcinema misschien net 

Kieslowski of Haneke.  Maar alleen net: de 
jaren zeventig lijken voor veel van die lijstjes 
de onbewuste grens.

Meestal is er veel minder Komedie dan 
Drama op te vinden, behalve een politiek 
correcte Chaplin of (minder vaak) Keaton – 
hoewel, als het een hardcore cinefiel lijstje is, 
zouden Lubitsch, McCarey, Tashlin en Jerry 
Lewis kunnen opduiken, naast een minder 
terechte Billy Wilder voor Some Like It Hot 
(1959).

Sommige regisseurs zijn gewoon te veel-
zijdig voor hun eigen bestwil. Godard, Fass-
binder, Ruiz: geen twee critici zullen over-
eenstemming bereiken over wat hun mees-
terwerken zijn, en dus worden hun complete 
oeuvres weggezet als Godardiaans, Fassbin-
deriaans en Ruiziaans, zaak gesloten. Korte 
films halen de lijst heel zelden, tenzij er fans 
van Maya Derens Meshes of the Afternoon 
(1943) of Humphrey Jennings Listen to Bri-
tain (1942) in de buurt zijn. Experimentele 

film, animatie, documentaire, tv… we heb-
ben allemaal onze stokpaardjes als het gaat 
om dat deel van de wereldcinema dat routi-
neus buiten deze selecties valt.

Maar terug naar die namen die het eerst in 
me opkwamen: vooral die van De Palma. Als 
het gaat om het belang van een regisseur als 
De Palma in de wereldcinema, is er een 
andere manier om naar de vraag te kijken. In 
het kort: sommige filmmakers zijn niet 
zozeer belangrijk vanwege de rijkdom van 
hun kunst (in conventionele termen), maar 
vanwege de rol die ze spelen in, en het belang 
dat ze hebben voor het leven van een kijker.

Wat er echt toe doet is de ontmoeting, op 
een belangrijk moment in je biografische 
ontwikkeling, met het werk van een 
bepaalde regisseur. Dus er is een tijd voor De 
Palma (bijvoorbeeld), in veel van onze auto-
biografieën, een tijd voor David Bowie, een 
tijd voor Sylvia Plath of een tijd voor Philip 
K. Dick. 

Verschillende generaties cinefielen en 
aspirant-filmmakers vormden hun gevoel 
voor wat cinema kan zijn door het zien, voor 
de eerste keer, van Carrie (1976), Dressed to 
Kill (1980), Blow Out (1981), Carlito’s Way 
(1993) en Femme Fatale (2002). Het doet er 
niet toe of je vijftien was in 1976 of twintig 
jaar oud vandaag, of het een scherm in de 
Cinémathèque was of op een laptop: die vor-
mende, opwindende ervaring is hetzelfde.

Voor de eerste keer een De Palma-film 
ontdekken en z’n schitterende uitgewerkte 
formele trouvailles in je opnemen, is alsof je 
ogen geopend worden door een grenzeloos 
vindingrijk spel met tijd, ruimte, narratief en 
perspectief. Cinema is meer dan De Palma, 
maar iedereen kan cinema beginnen te ont-
dekken via De Palma, zoals velen van ons 
gedaan hebben. En dat is geen kleinigheid.

Net zo min doet het er toe als we ons er op 
latere leeftijd van overtuigen dat we over die 
adolescente voorliefde heen gegroeid zijn, 
als je die achteraf zo kunt noemen: die heeft 
zich toch in ons vastgezet en heeft geholpen 
onze sensibiliteiten te vormen. En De Palma 
is een van de grote vormers van sensibiliteit 
van de moderne cinema.  o

een Tijd 
voor filM 
De Australische filmcriticus Adrian Martin kijkt naar 
opvallende discussies en tendensen rond filmmakers.
 door adriaN martiN
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actie!
Nieuwstad 30,  
1381 CC Weesp 
Donderdag 13 oktober 
2013, 13.08 uur
Normaal komt er Amstel uit de tap van Café 
Amstelstroom. Maar nu moet het bedompte 
interieur van het eetcafé in het hart van 
Weesp doorgaan voor een Limburgse bruine 
kroeg. En wordt er dus Alfa Bier geschonken 
(‘’t Beer van Limburg… Dat preuf ste!’). 

Althans, op de tap zijn Alfa-logo’s beves-
tigd, op de bar liggen Alfa-bierviltjes, en 
achter de toog hangt een Alfa-postertje 
‘Natuurzuiver bier uit Limburgs bron’. Elders 
in het etablissement hangen nog een vaantje 
van Roda JC, een VI Junior-poster van Roda 
JC-speler Pierre Blattler en een ingelijst 
shirt van Eric van der Leur. De setdresser 
heeft zijn best gedaan.

Gluckauf (een mijnwerkersgroet: ‘kom 
goed boven!’) heet de film die Remy van 
Heugten opneemt in Weesp, een in Limburgs 
dialect gesproken sociaal drama over de ver-
stikkende liefde tussen vader Lei (de 
Vlaam se acteur Bart Slegers) en zijn zoon 
Jeffrey (Vincent van der Valk), die zich als 
moderne outlaws staande proberen te hou-
den in het sinds de mijnsluitingen verarmde 
Limburg. Van Heugten, geboren in Schin-
veld, schreef het scenario samen met schrij-
ver-redacteur Gustaaf Peek. 

Gluckauf wordt gerealiseerd in het kader 
van De Oversteek, een samenwerking tussen 
NTR, VARA, VPRO, het Filmfonds en het 
Mediafonds, bedoeld om aanstormend 
talent de kans te geven een artistieke speel-
film te maken. Het budget is beperkt; na zes-
tien opnamedagen in Limburg worden de 
interieurscènes dus dichter bij huis – Van 

Heugten woont inmiddels in Amsterdam – 
opgenomen.

Op straat wordt met lampen en grote 
schermen gesjouwd. In het café worden de 
figuranten aan de bar geposteerd. Zodra ze 
zitten staat er bier voor hun neus. Het is één 
uur ’s middags, maar het eerste glas is al leeg 
voor de repetities goed en wel zijn begonnen. 
“Rustig aan”, zegt 1st A.D. Dirk Achten. “Het 
is een lowbudgetfilm.”

“Komen jullie biljarten?” vraagt Achten 
aan twee andere mannen. “Bij het teken 
‘actie’ graag aanleggen en stoten. Maar niet 
knalhard.” “Maak je niet druk”, antwoordt 
een van de mannen. Wij biljarten hier iedere 
dag.” Van Heugten staat naar de monitor te 
kijken, naast de gokkast in de hoek van het 

café. “Laten we repeteren met de camera”, 
zegt hij. “Goed”, zegt Achten. “Jongelui, 
graag stilte op de set. We gaan repeteren.”

Vincent van der Valk, een magere jongen 
met een smal gezicht, een oorbelletje en een 
staart,  komt het café binnenlopen. In één 
hand heeft hij een gestroopte haas. “Je kijkt 
rustig om je heen”, instrueert Van Heugten. 
“Je zegt gedag, loopt naar de toog, en bestelt 
een biertje.” Van der Valk doet wat hem 
wordt opgedragen. “Pilske, Tjeu!” Camera-
man Mark van Aller, die eerder de fotografie 
deed van Valentino, Van Heugtens romkom 
met Najib Amhali, zit Van der Valk met zijn 
steadycam dicht op de huid. 

De barman (Jacques Lucassen) loopt naar 
de tap. De barvliegen nippen van hun bier-
tjes, op de achtergrond lopen de biljarters om 
de tafel. “Nog één keer repeteren,” zegt Van 
Heugten. “De timing moet net iets anders.”

De bierglazen worden bijgevuld. De biljar-

ters staan geroutineerd te krijten. “Dat was 
een waardeloze stoot”, zegt de een tegen zijn 
maat. “Ik dacht dat jij hier vaker kwam?!”

jaN pieter ekker
Foto bob broNShoFF

 
Gluckauf NederlaNd 2014 |  regie remy vaN 

heugteN |  SceNario guStaaF peek |  productie 

biNd Film (joram williNk eN piet-harm Sterk) 

i  iN coproductie met vara |  uitvoereNd produ-

ceNt marije hoNdeliNk |  camera mark vaN  

aller |  moNtage moek de groot |  productioN 

deSigN miNka mooreN |  klediNg moNica petit  

|  make-up daphNe zwaNeNburg |  muziek jorrit 

kleijNeN eN alexaNder reumerS |  geluid oliver 

pattiNama eN victor horStiNk |  caStiNg kemNa 

caStiNg eN martha mojet kiNdercaStiNg 

|  met bart SlegerS, viNceNt vaN der valk, joy 

verberk, johaN leySeN |  leNgte 90 miN. |  diStri-

butie wild buNch |  te zieN eiNd 2014/begiN 2015

Volgende maand  Deux jours, une nuit
Watermark   Die Frau Des Polizisten   Heli
joe  BorDers    
nigHt moves
tHe DouBle   

op de foto: regisseur remy van heugten overlegt met ac-
teur vincent van der valk en cameraman mark van aller.

enemy   in the name of   das woChenende   the two faCes of january
dans la Coeur  una via a Palermo  love PunCh
Pioneer  transCendenCe  faith ConneCtions 

City of violenCe (zulu)  heksen bestaan niet
 The philosophers  walkinG on sunshine  devil’s knoT  pieTer 

posT – de filM  koeMba: de zebra die zijn sTrepen kwijT is  
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De F i lmkrant   steunt het

Bio Vakantieoord
jij toch ook?

sms BIO naar 4333 en doneer 1 euro

www.stichtingbio.nl

In het Bio Vakantieoord kunnen gezinnen met kinderen 
met een complexe handicap onbeperkt genieten.  
Jouw hulp is onmisbaar! 

‘INTRIGUING’ 
VARIETY

★★★★
DE FILMKRANT

★★★★
NRC

‘ILLUMINATING … 
POWERFUL’ 

THE HOLLYWOOD REPORTER

NU TE ZIEN IN DE FILMTHEATERS
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Paul  Ruven & Marian Batavier

BEKENDE FILM
M

AKERS PAUL RUVEN 

EN M
ARIAN BATAVIER W

ERKTEN 

O.A. M
EE AAN ‘ALASKA’, DAT EEN 

OSCAR VOOR BESTE BUITENLANDSE 

STUDENTENFILM
 W

ON.

LEES HET
VANDAAG!

Iedereen kan door 1 zinnetje schatrijk worden. Vandaag nog. Het enige dat je nodig 
hebt is een gouden film-idee. Dan staat Hollywood in de rij om dat ene zinnetje van je 
te kopen, vaak voor miljoenen dollars. 

Je hoeft er niets eens voor naar Hollywood, je kunt het gewoon vanuit je luie stoel 
doen. En het maakt ook niets uit of je nog nooit iets in de film gedaan hebt. Als dat 
zinnetje maar goud is. 

Een man verkocht het volgende zinnetje voor 600.000 dollar: “Een politieagent, die in 
1985 per ongeluk is ingevroren in ijs, ontdooit nu en denkt dat alles nog als in 1985 is.”

Dezelfde man las in de krant een artikel over een bloemen-man, die in het geheim 
discreet bloemen aflevert aan maitresses van overspelige filmsterren. Hij noemde het 
THE FLOWER GUY en verkocht het voor 2,5 miljoen dollar. 

Het lijkt simpel, en dat is het ook, als je weet uit welke elementen een gouden 
film-idee bestaat. Dan kun je het ook zelf verzinnen, en daarna heel eenvoudig verkoop-
baar maken. 

Hollywood-kenners Paul Ruven en Marian Batavier schreven na hun succesvolle 
boek HET GEHEIM VAN HOLLYWOOD deze unieke handleiding over hoe je je idee kunt 
testen en omwerken tot een gouden film-idee.

RIJK DOOR 1 ZIN: HET GOUDEN FILMIDEE staat vol met succes-voorbeelden, trucs, tips, 
en speciale adressen. Als extra een hoofdstuk over Nederlandse gouden film-ideëen. 

Paul Ruven & Marian Batavier het gouden
FILMIDEE

IEDEREEN
KAN HET !
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29 MEI IN DE BIOSCOOP

One of the most 
exciting new voices 

in cinema today 
- INDIEWIRE
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