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R E DAC T I O N E E L  Nooit gedacht dat 
ik het nog eens op zou schrijven, maar ik zit met 
een dilemma. En ik kan er wel een beetje sjiek 
over blijven glimlachen, maar het moet er maar 
eens uit: filmliefhebbers kunnen niet meer zon-
der piraterij.

Boem. De bom is gevallen. Grote stilte.
Linssen! Als filmjournalist kun je toch geen 

‘illegale’ praktijken verdedigen?!
Ik weet het, ik weet het. En daar begint ’t pro-

bleem.
Eerst even de nuances. Natuurlijk vind ik dat 

je alle films in een bioscoop moet bekijken en 
makers betaald moeten worden voor hun werk. 
Dat is ook niet de kwestie. Ik kijk films in de bio-
scoop en ben waarschijnlijk een van de laatste 
drie grootverbruikers van dvd’s in Nederland. 
Maar waar blijven films nadat ze gemaakt en be-
taald zijn? Een aantal blijft beschikbaar via offi-
ciële kanalen: dvd’s (wat nog van die markt over 
is) en online platforms. In dat geval is het mak-
kelijk ervoor te betalen. Maar wat doe je met 
films die niet ‘legaal’ beschikbaar zijn? Mag je 
die dan niet bekijken?

Wie die vraagt beantwoordt met: ‘Nee, inder-
daad niet’, die denkt aan film alleen als markt.

Maar film is ook cultuurgoed, geschiedenis, 
bepalend voor wie wij zijn, de wereld ervaren. 
Kun je op grond van financiële en auteursrech-
tenkwesties bepalen of en hoe, en wie daar toe-
gang toe hebben? Snijd je mensen zo niet af van 
hun wortels? Beslist zo niet eens de markt, 
maar vooral de aanbieder wat erfgoed is?

Auteurs- en naburige rechten zijn op dit mo-
ment de grote kwestie op filmgebied. Van wie is 
een film? De hervorming van die rechten zou ge-
richt moeten zijn op beschikbaarheid. Heeft cul-
tuur immers niet hetzelfde recht als nieuws op 
een ‘free flow of information’?

Ik schrijf dit in de week dat de Pirate Bay (nu 
echt?!) uit de lucht is gehaald en een Neder-
landse distributeur (of moeten we zeggen rech-
tenexploitant) het voor elkaar heeft gekregen 
dat Amazon geen dvd’s aan Nederland mag ver-
kopen waar hij de rechten van heeft. Niet dat die 
films in een Nederlandse editie te koop zijn. 
Maar het gaat om het principe hè.

Het doet me een beetje denken aan die dis-
cussie over medicijnen en patenten, waardoor 
het vaak onnodig duur is om mensen te behan-
delen. Genezen, troosten, denken, zijn; allemaal 
uit de markt geprijsd. 
 DANA LINSSEN

TWITTER @DANALINSSEN
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Niet te missen 
Ga deze maand in ieder geval naar:
1  P’tit Quinquin  11
2  Black Coal  25
3  The Imitation Game  9
4  The Kidnapping of Michel  

Houellebecq  20
5  Gone With the Wind  14
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DRIE NEDER-
LANDSE  
TOPFILMS 
CADEAU? 
 
Word nu donateur van de Filmkrant 
en ontvang De Neder landse 
Collectie als welkomst geschenk!

 

Word nu donateur van de Filmkrant en 
ontvang als welkomstgeschenk De  
Nederlandse Collectie, een dvd-box met 
Boven is het stil, Borgman en Hemel. Bent 
u zelf al donateur en brengt u een nieuwe 
donateur aan? Dan ontvangt u beiden het 
welkomstgeschenk.* 

De Filmkrant schreef over deze films:
“Met de verfilming van de roman Boven is het 

stil slaat Nanouk Leopold een nieuw pad in, met 
behoud van haar sterke, observerende stijl.”

“De strak gecomponeerde indringers thriller 
Borgman is, omdat er in Nederland maar één 
filmmaker is die dat compliment kan ontvan-
gen, een echte Alex van Warmerdam.”

“Op zoek naar liefde is de jonge vrouw Hemel 
het spoor kwijtgeraakt. Dit ambitieuze debuut 
van Sacha Polak werd geselecteerd voor de 
Forum-sectie van Berlijn en won daar de 
FIPRESCI-prijs van de internationale filmkri-
tiek.”

* Stort € 30,– (of meer) op rekeningnummer 
NL51 ABNA 0438 6553 70 t.n.v. Stichting Fuur-
land te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en 
uw adresgegevens. Deze aanbieding is geldig 
tot 14 januari 2015. Met dank aan Twin Pics.
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White People Racisme is geen party 
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INTERVIEWS
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‘In de vervreemding gebeurt iets  
essentieels’  13 Veiko Õunpuu over  
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filmkrant.nl 
Elke maand is er veel meer Filmkrant dan 
er in de Filmkrant past. Zie filmkrant.nl 
voor nieuws, rubrieken en extra lange 
interviews en recensies.

 Wereldprimeur voor Eindhoven
Eindhoven heeft een dijk van een primeur waar ze 
tot in Hollywood over praten. Op de website van 
JT Bioscopen wordt afgeteld en abri’s op het sta-
tion van de Brabantse lichtstad prenten het de 
lokale bevolking in: op 18 december opende de 
eerste bioscoop ter wereld met Dolby Cinema. 
IMAX heeft er een serieuze concurrent bij.

De redacties van het Eindhovens Dagblad en 
nieuwswebsite Eindhoven Dichtbij waren not 
amused. Om het nieuws wereldkundig te maken 
stapte JT Bioscopen niet naar hen maar meteen 
naar The Hollywood Reporter. Die kopt lekker met 
‘Sensory Assault: Dolby Takes on Imax With 
Mega-Theater Rival’. 

Het in het geheim ontwikkelde bioscoopsys-
teem is een totaalconcept. Een Dolby Cinema- 
zaal is speciaal gevormd en helemaal zwart. 
Doek, speakers, belichting, projector, zelfs de 
stoelen — alles komt uit de koker van het bedrijf 
uit San Francisco. Het vernieuwende zit in de 
laserprojectietechniek, het zogeheten Dolby 
Vision. Twee Christie 6P laserprojectoren zorgen 
voor een breder kleurenspectrum, een scherper 
beeld en beter contrast dan tot nog toe mogelijk 
was. Voor het geluid wordt Dolby Atmos, het 
meest geavanceerde systeem van Dolby, ingezet. 

 Zwerfbioscoop trekt door Utrecht
Kaartjes worden verkocht via internet en pas op  
de dag van vertoning krijg je te horen waar de film 
draait. Maar nog niet wát er draait. De pop-up 
film avond Opgedoekt, die begin december zijn 
eerste editie beleefde in Utrecht, is een evene-
ment voor liefhebbers van verrassingen. En van 
films die buiten de mainstream-distributie vallen.

Organisator Janneke van Laar is, samen met 
Avital de Rooze, al vanaf begin 2014 bezig met 
Opgedoekt. “Ik wilde iets verzinnen waar ik zelf 
graag naar toe zou gaan en dat er nog niet is in 
Utrecht. We hebben veel door de stad gefietst om 
lege of rare panden te spotten. Dat leert je wel 
anders naar je stad kijken.”

Als voormalig assistent-programmeur van het 
vorig jaar opgedoekte Latin American Film Festi-
val heeft Van Laar een zwak voor films zonder 
reguliere distributie, die weinig aandacht hebben 
gehad maar die dat wel verdienen. 

Een belevenis of ‘experience’ wil Van Laar 
Opgedoekt per se niet noemen. “Als het alleen 
maar een evenement is dan raakt het veel te snel 
uitgehold. Wij willen ook echt inhoud bieden. 
Daarom hebben we ook een expert die de film 
inleidt en duidt.”

Het is de bedoeling dat Opgedoekt om de twee 
maanden wordt georganiseerd, maar veel hangt 
af van beschikbare locaties en logistiek. De eerste 
editie was in ieder geval uitverkocht - vijftig 
kaartjes in totaal. “We kunnen nog wel groeien tot 
100-150 bezoekers maar veel groter dan dat wil-
len we het niet maken”, stelt Van Laar. “Intimiteit 
is belangrijk.”
 EDO DIJKSTERHUIS

KIJKEN  
ZONDER 
GRENZEN
Kun je die grote frustratie uit het dvd-tijdperk nog 
herinneren? Je krijgt een gloednieuwe net op dvd 
verschenen film. Vol verwachting stop je hem in je 
dvd-speler. Vervolgens weigert je het apparaat het 
schijfje af te spelen vanwege ‘geografische beper-
kingen’. Hij doet het alleen in Amerikaanse 
dvd-spelers, zelfs als er keurig voor je schijfje 
betaald is. Een illegaal kopietje doet het natuurlijk 
wel zonder morren. Zo heeft de filmindustrie de 
wereldmarkt voor thuisvideo jarenlang kunstma-
tig verdeeld, tot frustratie van miljoenen kijkers. Je 
zou verwachten dat dit soort hindernissen in deze 
tijd van on demand online video tot het verleden 
behoren. Maar waar je computer staat is tegen-
woordig net zo beperkend als het continent waar 
je een dvd kocht. Neem Netflix. De Amerikaanse 
Netflix bibliotheek is vele malen uitgebreider dan 
de Nederlandse. Als Nederlandse Netflix abonnee 
wil je ook graag van dit rijke aanbod profiteren. 
Daar heb ik wel een extra euro per maand voor 
over. Hetzelfde geldt voor programma’s van de 
BBC. Ook de Britse omroep heeft een uitzending 
gemist-achtige site, iPlayer, waar je naar harte-
lust zou willen kijken naar Top Gear, Snog Marry 

Avoid, The Apprentice en MasterChef. “BBC iPlayer 
TV programmes are available to play in the UK 
only” zegt het scherm bits. Je kunt niet even je 
creditcardgegevens opgeven om de blokkade op te 
heffen. Geweigerd bij de grens. Geen discussie 
mogelijk. Om van on demand van buitenlandse 
top-TV te genieten moet je je toevlucht nemen tot 
misleiding. Doen alsof je computer in een ander 
land staat. Daar zijn manieren voor. Een verbin-
ding met een ‘proxyserver’ waar je abonnements-
geld voor betaalt bijvoorbeeld. Of een browser-ex-
tensie van twijfelachtig allooi gebruiken die al je 
internetdata via een ander land laat lopen. Zen-
Mate bijvoorbeeld, of MediaHint. Je hebt geen idee 
wie er meegluurt en het gaat bepaald niet snel. Je 
zit weer tegen zandlopertjes en korrelige plaatjes 
aan te kijken, alsof het weer 1999 is. Alleen zo krijg 
je de beelden te zien waar je als moderne wereld-
burger zin in had. Zullen de irreële virtuele lands-
grenzen ooit worden opgeheven? Ik hoop het als 
kijker van harte.

EBELE WYBENGA
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De ellende van clichés is dat ze vaak kloppen. Neem 
deze: er is geen creativiteit in Hollywood, alleen sequels 
en boekverfilmingen. De studiobazen zetten hun geld 
alleen in op formules die zich al bewezen hebben. Ik zou 
het graag tegenspreken. En wijzen op blockbusters die 
wél oorspronkelijk en origineel zijn. Maar dat zijn er 
steeds minder. En als ze al gemaakt worden floppen ze. 
Zoals het Tom Cruise-vehikel Edge of Tomorrow – de 
beste actiefilm van het afgelopen jaar. In plaats daarvan 
is 2014 het jaar van de tweede Planet of the Apes-pre-
quel, de derde Hunger Games, de vierde Transformers 
en de zevende X-Men.

Zelfs de twee meest verrassende hits kwamen alles-
behalve uit het niets. De ruimteavonturen van Guardi-
ans of the Galaxy zijn het zoveelste fenomeen uit het 
almaar uitdijende filmuniversum van stripgigant Mar-
vel. En The LEGO Movie kapitaliseerde het succes en de 
reputatie van de Deense speelgoedfabrikant.

Steeds minder van deze prequels, sequels, en requels 
vertellen op zichzelf staande verhalen. Ze zitten vol 
referenties naar eerdere delen en vooruitwijzingen naar 
wat gaat volgen, en ze eindigen vaak in cliffhangers die 
bedoeld zijn om de kijker naar de volgende film te trek-
ken. Serieel filmmaken is de nieuwe realiteit van de 
blockbuster. Het betekent dat het publiek precies weet 
wat het krijgt - en dus nooit meer verrast zal worden.

Reclamezuil
Het uitdijende universum van Marvel is het toonbeeld 
van dit seriële filmmaken, waarbij de studio zich onge-
twijfeld liet inspireren door decennialang strips maken 
met dezelfde superhelden. Marvel maakte de weg vrij 
voor veel andere spelers in het veld. Sinds de eerste Iron 
Man film in 2008 bouwt de studio (inmiddels onderdeel 
van Disney) met twee films per jaar aan zijn superhelde-
nuniversum. Daarbij staat elke film grotendeels op 
zichzelf maar fungeert tegelijk als reclamezuil voor alle 
andere titels in de reeks. Ook Guardians of the Galaxy, 
het grote succes van het jaar en een prima op zichzelf 
staand ruimteavontuur, is onderdeel van die strategie: 
de film introduceert ruimteslechterik Thanos, die vol-
gende zomer groots verschijnt in de tweede Aven-
gers-film.

Explicieter is The Hobbit, Peter Jacksons tweede tri-
logie in het Lord of the Rings universum, waarvan het 
derde en laatste deel bij het ter perse gaan van deze 
krant in première ging. Deel twee eindigt met een 
enorme cliffhanger: de draak Smaug komt aanvliegen 
om de stad te verwoesten. In deel drie wordt die span-
ning in de eerste tien minuten weggewerkt: draak ver-
slagen, helden gered. De gigantische spanningsopbouw 
die twee films in beslag nam, wordt dus haastig opzij 
geschoven, zodat we door kunnen naar iets nieuws. Iets 

wat vooral bedoeld lijkt om deze trilogie te verbinden 
aan de eerder verschenen Lord of the Rings-films.

Nog opzichtiger gebeurt dat in de vierde film rond 
Katniss Everdeen, voluit getiteld The Hunger Games: 
Mockingjay Part 1. Zoals die omslachtige titel aangeeft, 
werd het derde en laatste boek in Suzanne Collins’ tie-
ner-fantasy-reeks opgesplitst in twee films, zoals dat 
eerder ook bij Twilight en Harry Potter gebeurde. Een 
kwestie van marketing, die de film niet ten goede komt. 
Omdat deel één slechts opbouw is naar wat in deel twee 
een conclusie moet gaan krijgen, voelt het alsof het eer-
ste uur van een goed avonturenverhaal is uitgesmeerd 
over twee uur film waarin veel te weinig gebeurt. En 
erger: om de film toch een slotakkoord te geven, wordt 
afgesloten met een actiescène waarbij de heldin van de 
film niet betrokken is. Katniss, feministisch boegbeeld 
van een nieuwe generatie, kijkt passief toe terwijl de 
mannen vechten.

Verdienen
Zal het tij keren? Hollywood-analist Scott Mendelson 
berichtte onlangs op zakensite Forbes dat studio Uni-
versal in 2014 een recordomzet heeft gedraaid zonder 
een echte blockbuster in zijn portfolio te hebben. Dat 
was deels toeval – de geplande sequel Jurrasic World 
werd bijvoorbeeld uitgesteld naar 2015. In plaats van 

Als de grote successen van 2014 
iets bewijzen, is het dat geen 
blockbuster meer op zichzelf 
staat. Sequels, prequels en 
requels beheersen de markt: 
welkom bij het seriële film-
maken. DOOR JOOST BROEREN

Blockbusterjaar 2014

SEQUELS BLIJVEN DE MARKT BEPALEN
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grote hits, boekte de studio bescheidener successen met 
Bad Neighbors, actiekomedie Ride Along en Luc Bessons 
verrassingshit Lucy. Allemaal gemaakt voor een fractie 
van het budget van de Marvel-knallers, maar op de 
Amerikaanse markt elk afzonderlijk goed voor meer dan 
$100 miljoen winst.

Maar ere wie ere toekomt: die twee Marvel-succes-
sen staan wél met afstand bovenaan de ranglijsten van 
best verdienende films van het jaar. Zo krijgen de con-
servatieve studio-directies dus gelijk: serieel filmma-
ken werkt. Voor we op die lijst van best-verdienende 
films uitkomen bij een film die niet gebaseerd is op een 
bewezen waarde, moeten we naar de (op het moment 
van dit schrijven) nummer 16, ruim voorbij de teleur-
stellende tweede Amazing Spider-Man, de veelbelo-
vende nieuwste Godzilla-remake en de abominabele 
Teenage Mutant Ninja Turtles-reboot. Zelfs nog voorbij 
David Finchers verrassend succesvolle boekverfilming 
Gone Girl. En wat is dan die nummer 16? Christopher 
Nolans Interstellar. En hoe verwierf Nolan zich de 
artistieke vrijheid om in Hollywood iets eigens te doen? 
Juist ja: door het immense succes dat hij boekte met een 
trilogie stripverfilmingen. 

Blockbusterjaar 2014
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En dit zijn onze favorieten 
Joost Broeren

1  Boyhood RICHARD LINKLATER

2 The Grand Budapest Hotel WES ANDERSON

3  Heli AMAT ESCALANTE

4  Under the Skin JONATHAN GLAZER 

5 Her SPIKE JONZE

6  Night Moves KELLY REICHARDT

7  Ida PAWEL PAWLIKOWSKI

8  Brozer MIJKE DE JONG

9  Wolf of Wall Street MARTIN SCORSESE

10  The LEGO Movie PHIL LORD & CHRIS MILLER

Jos van der Burg

1  Leviathan ANDREJ ZVYAGINTSEV

2  The Missing Picture RITHY PANH

3  Die Andere Heimat: Chronik einer 
Sehnsucht EDGAR REITZ

4  Die Frau des Polizisten PHILIP GRÖNING

5  Stray Dogs TSAI MING-LIANG

6  Ida PAWEL PAWLIKOWSKI

7  Le grand cahier JÁNOS SZÁSZ

8  Deux jours, une nuit JEAN-PIERRE EN LUC 

DARDENNE

9  Boyhood RICHARD LINKLATER

10  12 Years a Slave STEVE MCQUEEN

Mariska Graveland

1  Under the Skin JONATHAN GLAZER

2  Die Frau des Polizisten PHILIP GRÖNING

3  Kreuzweg DIETRICH BRÜGGEMANN

4  Stray Dogs TSAI MING-LIANG

5  Boyhood RICHARD LINKLATER

6  Mommy XAVIER DOLAN

7  What We Do In the Shadows TAIKA WAITITI, 

JEMAINE CLEMENT

8  Leviathan ANDREJ ZVJAGINTSEV

9  The Reunion ANNA ODELL

10  Clouds of Sils Maria OLIVIER ASSAYAS

Dana Linssen

1  Boyhood RICHARD LINKLATER 

2  The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 

FRANCIS LAWRENCE 

3  Stray Dogs TSAI MING-LIANG 

4  Les salauds CLAIRE DENIS 

5  Mommy XAVIER DOLAN 

6  Locke STEVEN KNIGHT 

7  The Grand Budapest Hotel WES ANDERSON 

8  Ida PAWEL PAWLIKOWSKI 

9  Only Lovers Left Alive JIM JARMUSCH 

10  The Missing Picture RITHY PANH 

Ronald Rovers

1  Under the Skin JONATHAN GLAZER

2  Maidan SERGEI LOZNITSA

3  Winter Sleep NURI BILGE CEYLAN

4  The Missing Picture RITHY PANH

5  Het Nieuwe Rijksmuseum: de film  

OEKE HOOGENDIJK

6  Mommy XAVIER DOLAN

7  The Grand Budapest Hotel WES ANDERSON

8  Venus in Fur ROMAN POLANSKI

9  Only Lovers Left Alive JIM JARMUSCH

10  Interstellar CHRISTOPHER NOLAN

 
… en wil je weten 
waarom? Ga dan naar 
filmkrant.nl 



vanaf 8 januari in de filmtheaters

THE 
KIDNAPPING

OF
 
 

MICHEL
HOUELLEBECQeen film van 

Guillaume nicloux

met michel houellebecq i luc Schwarz i mathieu Nicourt

“I hesItate to say It, but... a star Is born.”
                                                                                (the GuardIan)

best screenplay 
narrative winner

2014 tribeca 
Film Festival

www.michelhouellebecq.nl

nu te zien in de filmtheaters

“Bedwelmend filmdebuut. 
Fraaie cinema.”

De Volkskrant 

“Een filmgedicht om in onder te dompelen.”
Trouw 

“Stijlvast debuut. Silent Ones maakt indruk  
door de vorm.”

Het Parool 



The Imitation Game en The Theory of Everything

HELDENVERERING
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Twee biopics over twee grote mannen: Stephen 
Hawking en Alan Turing. De één een held, de 
ander chemisch gecastreerd en waarschijnlijk 
tot zelfmoord gedreven. DOOR HEDWIG VAN DRIEL

De geschiedenis van de wetenschap wordt vaak versim-
peld tot de geschiedenis van een lange reeks belangrijke 
mannen. Je weet dat ze belangrijk zijn, want er is iets 
naar ze vernoemd. De komende maand brengt ons maar 
liefst twee biopics over zulke wetenschappers: The The-
ory of Everything over Stephen Hawking (van de 
Hawking -straling) en The Imitation Game over Alan 
Turing (van de Turing-test en Turing-machines).

Van beide mannen is het duidelijk wat er in hun ver-
haal aansprak. Stephen Hawking werd toen hij begin 
twintig was gediagnosticeerd met ALS, maar liet zich 
niet weerhouden door zijn immer aftakelende lichaam. 
Alan Turing decodeerde de Enigma-encryptiemachine 
van de nazi’s, maar werd vanwege zijn homoseksualiteit 
tot chemische castratie veroordeeld en stierf een aantal 
jaar later, vermoedelijk door zelfmoord. 

De één triomfeert dus over tegenslag, terwijl de 
ander na heldhaftige daden door de maatschappij werd 
verraden en verstoten. Het zijn twee bekende Holly-
wood- sjablonen, waar de verhalen van Hawking en 
Turing met wisselend succes in zijn gepropt.

God
The Theory of Everything heeft het nadeel dat zowel 
Stephen Hawking als zijn ex-vrouw Jane, op wier boek 
de film gebaseerd is, nog leven. Er is dan ook geen 
scherp randje te bekennen in het verhaal, dat zich con-
centreert op het huwelijk tussen de twee: in één van de 
eerste scènes, voordat enige natuurkundige theorie ter 
sprake komt, ontmoeten de ogen van Stephen (Eddie 
Redmayne) en Jane (Felicity Jones) elkaar tijdens een 
studentenfeestje. Na zijn diagnose weigert ze gedumpt 
te worden, en het is grotendeels vanuit haar perspectief 
dat we zien hoe het lichaam van Hawking hem beetje bij 
beetje in de steek laat. 

In het boek dat de echte Jane net na haar scheiding 
schreef, meldt ze dat haar rol aan het einde eigenlijk 
alleen was “Stephen eraan te herinneren dat hij God 

niet was”. Aan de film is dit niet af te lezen – God komt 
alleen ter sprake in vrij knullige theologische gesprek-
ken. Wat vooral jammer is, is dat het liefdesverhaal de 
natuurkunde naar de achtergrond verdringt. We zien 
alleen de successen, die lijken te zijn veroorzaakt door 
spontane ingevingen – visioenen haast. Hoe Hawking 
dat nou eigenlijk doet, natuurkunde bedrijven zonder 
met pen en papier te kunnen kliederen, wordt niet dui-
delijk. De kijker moet het met een bijzin doen.

The Imitation Game geeft een veel beter idee van hoe 
het is om wetenschap te bedrijven, zelfs als genie – en 
dat Alan Turing een genie is, wordt ons zowel door 
anderen als door hemzelf veelvuldig verteld. Hij heeft 
ook briljante ideeën, maar dat blijkt niet genoeg: ze ten 
uitvoer brengen kost tijd, frustratie en, jawel, samen-
werking. 

Dat samenwerken, vooral met de knappe Hugh Alex-
ander (Matthew Goode), daar is Turing niet zo goed in. 
Hij wordt gespeeld door de huidige specialist in sociaal 
onhandige genieën: Benedict Cumberbatch, die overi-
gens in 2004 ook al eens Stephen Hawking speelde in 
een tv-film. In de tijd van Turing noemden ze zijn 
gedrag “excentriek”; in de film wordt gesuggereerd dat 
hij een of andere vorm van autisme heeft. 

Schaamteloos
The Imitation Game speelt zich af in drie door elkaar 
gemonteerde tijdsperioden: de obligate flashbacks naar 
de kindertijd, een zeer vermakelijk gedeelte dat zich 
afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, en de tijd 
rond de arrestatie van Turing in 1952. Het script is zorg-
vuldig geconstrueerd, soms zelfs iets té. Een zin die 
alleen door een scriptschrijver zou kunnen worden 
bedacht (“sometimes it is the people who no one  
imagines anything of who do the things that no one can 
imagine”) komt netjes in elke tijdsperiode terug, de 
kindertijd geeft pop-psychologische achtergrond, en de 
historische werkelijkheid wordt nogal gemasseerd om 
in het stramien te passen.

Toch werkt de film. Er wordt veel humor geput uit de 
sociale onhandigheid van Turing; via het levendige per-
sonage van Keira Knightley wordt nog even aangestipt 
dat we er niet alleen in homorechten op vooruit zijn 

gegaan sinds de jaren 40; en aan het einde kunnen een 
paar zakdoekjes van pas komen. Ook helpt het dat de 
bijrollen met verve worden ingevuld, onder andere door 
Mark Strong als een MI6-agent en Charles Dance als 
Turings ongeduldige commandant.

Er is veel kritiek geweest op de vrij afstandelijke 
manier waarop de seksualiteit van Turing wordt behan-
deld. De enige verliefdheid zit in het flashback-seg-
ment, en verder is het een kuise bedoening. Het thema 
wordt echter alles behalve geschuwd, en wat uiteinde-
lijk belangrijker blijkt is dat de film het verschrikkelijke 
onrecht dat Turing is aangedaan invoelbaar maakt. De 
ziekte van Hawking is niemand aan te rekenen. De 
schaamteloze afbraak van Turing daarentegen wel. 

Beide films bieden een jonge Britse acteur een 
prachtrol, en zowel Redmayne als Cumberbatch maken 
er het meeste van. Redmayne weet, vooral later in de 
film, met zeer beperkte bewegingsmogelijkheden toch 
veel over te brengen. Cumberbatch speelt Turing als 
een verzameling tics, maar de moeilijke, eenzame man 
eronder blijft zichtbaar.

Beide films verzanden helaas een beetje in hagiogra-
fie. Ze lijken te denken dat het extra benadrukken van 
het belang van hun hoofdpersoon indirect ook de film 
belangwekkend zal maken. Daarom blijft The Theory of 
Everything, mooi gefilmd en knap geacteerd als die is, 
aan het oppervlak. The Imitation Game heeft een bre-
dere blik, en blijft je ondanks de vrij conventionele 
structuur en manier van filmen daardoor veel meer bij. 
Het toont maar weer dat je meer nodig hebt dan een 
belangrijke man alleen. 

 
The Imitation Game  GROOT-

BRITTANNIË/VERENIGDE STATEN, 2014 |  REGIE MORTEN 

TYLDUM | 114 MINUTEN |  MET BENEDICT 

CUMBERBATCH, KEIRA KNIGHTLEY, MATTHEW GOODE, 

MARK STRONG| DISTRIBUTIE PARADISO |  TE ZIEN 

VANAF 8 JANUARI    

 

The Theory of Everything  GROOT-

BRITTANNIË 2014 |  REGIE JAMES MARSCH |  123 

MINUTEN |  MET EDDIE REDMAYNE, FELICITY JONES, 

TOM PRIOR| DISTRIBUTIE UPI |  TE ZIEN VANAF 15 

JANUARI   

THE IMITATION GAME THE THEORY OF EVERYTHING
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U bent niet racistisch? De campus comedy 
Dear White People, die eigenlijk een open brief 
aan de Amerikaanse samenleving is, laat zien 
dat niemand er vrij van is. DOOR RONALD ROVERS

Dat zwart en wit na Obama’s verkiezing tot president in 
Amerika niet gezellig zijn gaan samenleven in een 
‘post-raciaal’ paradijs zal weinig mensen zijn ontgaan. 
Voor een intelligente kijk daarop, raad ik iedereen de 
columns van Ta-Nehisi Coates aan in het Amerikaanse 
tijdschrift The Atlantic, waarin hij de pijnpunten en 
hypocrisie blootlegt van de moderne multiculturele 
samenleving.

Wie toch nog droomde van vreedzame co-existentie 
moet de afgelopen tijd wakker zijn geworden door de 
consistente vrijspraak van een aantal agenten en buurt-
wachten die op straat ongewapende zwarte mannen 
doodschoten. Of door de verontwaardiging en de pro-
testen die daarop volgden. Of door die zwarte pieten-
discussie hier in Nederland. Of door het racisme dat 
voor de zoveelste keer naar voren kwam in de documen-
taire Zwart als roet van Sunny Bergman waarin oplet-
tende landgenoten meteen ingrepen als een zwarte man 
een fietsslot openbrak maar een witte man rustig z’n 
gang lieten gaan. Of door de reacties van bepaalde blogs 
daarop, die racisme en beledigingen tot nieuwe poli-
tieke correctheid hebben verheven. 

Timing
De timing van Dear White People, een komedie over het 
systemische racisme op een elitaire Amerikaanse uni-
versiteit, is daarom akelig perfect. Dat zal cynisch 
genoeg ook de reden zijn dat dit slimme debuut van Jus-

tin Simien hier versneld wordt uitgebracht.
Wat is er dan zo slim aan Dear White People? Eigen-

lijk bijna alles. Simien gebruikt het vertrouwde format 
van de campus comedy om een verhaal te vertellen dat 
mensen liever niet willen horen. Een verhaal, niet alleen 
over ‘wit racisme’ en ‘white privilige’, maar over de ste-
reotypen die we allemaal gebruiken om makkelijk over 
anderen te oordelen. Niet alleen wit over zwart maar 
ook hetero over homo en man over vrouw. En vooral ook 
andersom. Niemand komt er makkelijk vanaf. Wat ook 
opvalt is dat zelfs met zo’n grote cast bijna alle persona-
ges tot hun recht komen. Daaraan merk je dat er lang 
over is nagedacht. 

Bruggen
De plot doet er nauwelijks toe want het is een tamelijk 
rechtlijnig verhaal over de cultuurclashes van een groep 
zwarte studenten op een witte universiteit. Sommige 
komen in opstand, anderen denken vooral aan hun car-
rière en willen geen vijanden maken. 

Speak softly, moet Simien hebben gedacht in navol-
ging van Roosevelt, want het is geen agressieve politieke 
film geworden. Breng het licht – de film grossiert in 
komische oneliners – en denk goed na over wat je wilt 
zeggen. Veel grappen postte de regisseur bijvoorbeeld 
op Twitter om te zien hoe ze zouden vallen. 

Humor is altijd al een ernstige zaak geweest en een 
van de dingen die Simien laat zien is dat humor vaak als 
excuus wordt gebruikt voor het in stand houden van 
racistische stereotypen. Als je mensen daar op aan-
spreekt – denk maar aan de zwarte pietendiscussie – 
dan is het antwoord dat het maar een geintje is. Of een 
cultuurhistorisch geintje met een respectabele achter-

grond. In Dear White People komt dat geintje in de vorm 
van een feest van een witte elitaire studentenclub waarin 
iedereen verkleed als zwart stereotype moet verschij-
nen. Het verschil met Simien, die ook humor gebruikt 
om zijn kant van het verhaal te vertellen, is dat hij humor 
gebruikt om bruggen mee te slaan. Om te ontwapenen. 
Niet om bruggen mee te verbranden, en te bewapenen.

Een andere vorm van hypocrisie die de film bloot-
legt, is dat de universiteiten die zich laten voorstaan op 
hun ‘affirmative action’ of positieve discriminatie net 
zo goed geregeerd worden door kortzichtigheid als 
blijkbaar een politieagent in Ferguson of een buurt-
wacht in Sanford. Lid worden van bepaalde studenten-
clubs of van de redactie van het universiteitsblad blijkt 
voor zwarte studenten nog steeds niet op basis van hun 
eigen merites te gebeuren, maar alleen als daar een 
politiek doel mee gediend is.

Voorbij stereotypen kijken
Dat is het cruciale probleem dat Simien op tafel legt: dat 
we als individuen, maar ook als professionals en insti-
tuten nog steeds niet voorbij iemands ras kunnen kij-
ken. Dat stereotypen of het bewust zijn van stereotypen 
nog altijd ons denken en handelen ten opzichte van 
elkaar bepalen. En dat er heel wat meer nodig is dan een 
handvest over gelijkheid met keurige uitgangspunten en 
prachtige intenties om dat te laten veranderen. Om te 
beginnen een film als deze.

Dear White People   VS, 2014 |  REGIE 

JUSTIN SIMIEN |  108 MINUTEN |  TYLER JAMES 

WILLIAMS, TESSA THOMPSON, KYLE GALLNER | 

DISTRIBUTIE FILMFREAK |  TE ZIEN VANAF 15 JANUARI

Dear White People
OVER DE AMERIKAANSE KOUDE  
BURGEROORLOG. EN DE ONZE.
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Is het een film of een tv-serie? Bruno Dumont (La vie de 
Jésus, L’humanité, Camille Claudel) kan het niets sche-
len. P’tit Quinquin is gemaakt voor televisie, maar alsof 
het een film was en “het werkt vermoedelijk beter als je 
de vier delen achter elkaar in een donkere zaal bekijkt, 
omdat dan het gevoel van vervreemding z’n werk kan 
doen.” Het is ook een onverwachte tragikomedie van de 
regisseur die bekend staat als ernstig. Al is de lach het 
addertje onder het duingras van de Noord-Franse 
Opaalkust, waar een serie surrealistische of moeten we 
zeggen ‘beestachtige’ moorden plaatsvindt. Laat het 
maar aan Commandant Van der Weyden over om op 
onderzoek uit te gaan. Snuivend, hikkend en met zijn 
oog trekkend. En zo heeft elk personage in de film wel 
wat. Een hazenlip, een horrelvoet, een mentale handi-
cap. Zoals Van der Weydens sidekick Carpentier, die 
Inspecteur Clouseau meets Stan Laurel. Zoiets. En als 
de slapstick z’n ondermijnende werk heeft gedaan dan 
ligt er een heel onaangenaam landschap bloot: xeno-
foob, gewelddadig, overspelig. De kleine Quinquin en 
zijn vriendjes dwalen er doorheen. Als aanstichters, 
wraakengelen, getuigen, en de gezichten der onschuld.

Uw ensemble bestaat weer grotendeels uit amateurac-
teurs, mensen die zichzelf spelen, uitvergroten, inclu-
sief hun fysieke eigenaardigheden, ongemakken en 
tics. Hoe cast u hen, naar wat voor soort spelers zoekt 
u en hoe werkt u met hen? “Ik zoek mijn acteurs altijd in 
de omgeving waar ik de film wil opnemen, omdat ik ge-
loof dat er een eenheid moet zijn tussen het landschap 
en de mensen. Vervolgens organiseer ik ongeveer een 
jaar van tevoren een casting. Daarvoor werk ik vaak sa-
men met het arbeidsbureau. Ik ben op zoek naar men-
sen die werk zoeken, want ik geef hen immers een job. Ik 
vind dat een goede manier om over de verhouding met 
mijn acteurs na te denken: zij hebben werk en ik ben hun 
werkgever.

“De personages die ik in mijn scenario heb beschre-
ven, bestaan natuurlijk niet in werkelijkheid. Die 
bestaan alleen in mijn hoofd. Maar er zijn mensen die 
erbij in de buurt komen. En soms lijken ze er helemaal 

niet op. Alane Delhaye die P’tit Quinquin speelt is hele-
maal niet zoals ik hem in mijn scenario heb beschreven. 
Maar toen ik hem zag wist ik toch meteen dat hij het 
was. Het was iets in zijn blik. Hoe hij zijn hoofd een 
beetje scheefhield. Casting is nooit een optelsom. En de 
personages ontstaan pas echt als de acteurs gevonden 
zijn. Er zit iets paradoxaals in. Ik heb de acteurs nodig 
om de personages te creëren, te begrijpen, maar als ik ze 
film is het geen documentaire. Ze spelen echt.”

En dan gaat ieder weer zijns weegs? “Misschien. Het is 
een sociaal contract. Je moet niet vergeten dat deze men-
sen vaak geïsoleerd en in de marge van de maatschappij 
leven. Door het spelen van een rol krijgen ze weer meer 
zelfvertrouwen. Ze hebben gewerkt. Het maken van de 
film is meer dan een kunstwerk. Het is een gemeen-
schappelijk project, met een sociale functie en een sa-
menbindende functie voor een gemeenschap. Maar het 
is de kunst die dat mogelijk maakt, die dat overstijgt.” 

Tegelijkertijd bekritiseert u die gemeenschap ook, met 
z’n inherente racisme en geweld. “Dat is geen directe 
kritiek op deze mensen, het is een transgressief proces. 
Er worden grenzen overschreden, maar dat is ook een 
onderdeel van onze natuur. Transgressie is iets noodza-
kelijks in ons nadenken over goed en kwaad.”

En zo komen we bij het genre van de policier. U heeft al 
vaker dood en geweld en getroebleerde gezagsdragers 
opgevoerd in uw films, maar nooit zo sterk gethemati-
seerd (en er de draak mee gestoken) als in P’tit Quin-
quin. “Genres zijn bij uitstek geschikt om die trans-
gressieve, grensoverschrijdende processen zichtbaar te 
maken. P’tit Quinquin is een grensverkenning van het 
instituut van de wetshandhaving. Ik laat het politieon-
derzoek zien als een ritueel, als een gestandaardiseerd 
proces waarin iedereen zijn rol heeft. Wat zegt dat over 
sociale processen? En ja, uiteindelijk is het ook mijn be-
doeling om je erom te laten lachen. Ik doe dat door het 
grotesk te maken, door de lach te mixen met de pijn. De 
film is een melange van verschillende emoties, maar al-

les wat in de film gebeurt gaat een grens over. Niets is 
wat het lijkt. In die zin sluit het aan bij bepaalde archa-
ische theatervormen zoals het théatre du grotesque, dat 
verdubbelingen, metamorfoses en hybride vormen ge-
bruikt om maatschappelijke veranderingen uit te leggen 
en zichtbaar te maken.”

U gaat ook bij de toeschouwer soms een grens over. 
Bijna alle personages hebben een tic, of een handicap, 
die door de film enorm wordt uitvergroot, en soms is 
het moeilijk te bepalen of je daarom moet lachen, en 
hoe, omdat het door de herhaling ook een slapstickef-
fect heeft. “Absoluut! Dat ongemak zorgt voor cathar-
sis. De toeschouwer moet zich niet comfortabel voelen. 
Ik meng komedie, en drama en melodrama om de din-
gen vreemd te maken. In dat moment van vervreemding 
gebeurt iets essentieels, je hersenen begrijpen het ver-
schil tussen lachen en huilen niet meer en in die ver-
warring voel je, zie je in waar het om gaat.”

Waar gaat het om? “Dat iedereen gevangen is in socia-
le en morele gewoontes.”

Exploiteert u mensen met een handicap? “Nee, want 
niemand is ongelukkig. Ik provoceer om de dubbelzin-
nigheid, de hypocrisie van de menselijke natuur te laten 
zien. Maar iedereen die aan mijn films meewerkt, weet 
dat hij speelt en voelt zich op zijn gemak. Het theater 
kent een lange geschiedenis van outsider art. Maar ik 
zie niemand als een outsider. Hooguit geef ik de toe-
schouwer een ervaring van diversiteit, van anders-zijn. 
Ik gebruik niemand voor een effect, om hem schattig te 
maken, zoals in de Amerikaanse film. Uiteindelijk zul je, 
als je lang genoeg kijkt en tijd met mijn personages 
doorbrengt, hun schoonheid zien.”

 
 
P’tit Quinquin   FRANKRIJK 2014 |  REGIE 

BRUNO DUMONT |  200 MINUTEN |  MET ALANE DELHAYE, 

LUCY CARON, BERNARD PRUVOST |  DISTRIBUTIE 

LUMIÈRE |  TE ZIEN VANAF 15 JANUARI EN VANAF 3 

FEBRUARI OP DVD   

Bruno Dumont over P’tit Quinquin
MOORDMYSTERIE MET ZENUWTICS

Voor de fans van Bruno Dumont is het 
misschien even wennen: de groteske komische 
politieserie P’tit Quinquin. Maar ergens tijdens 
die 200 minuten komt het beest in de mens 
toch weer naar boven. DOOR DANA LINSSEN



 Highlights
januari 
2015

Rebel Without a Cause 
(Nicholas Ray)
De fi lm die James Dean onsterfelijk 
maakte als archetypische rebel. 
Gerestaureerde klassieker.
Vanaf 22 januari

P’tit Quinquin 
(Bruno Dumont) 
De Franse auteur Bruno Dumont 
toont zijn komische kant in deze 
vierdelige tv-serie over een 
merkwaardig dorp. 
Vanaf 15 januari

Amour fou 
(Jessica Hausner)
Intens en humoristisch 
liefdesverhaal speelt zich af in 1811 
in de kringen rond Heinrich von 
Kleist. 
Vanaf 29 januari

Tentoonstelling
Jean Desmets 
droomfabriek 
Beleef de avontuurlijkste jaren van 
de fi lm.
t/m 12 april

 Highlights
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on tour

The best of

Een dagprogramma met 
drie festival favorieten. 
Vanaf januari 2015 te zien in een theater bij u in de buurt.
Kaarten kosten € 25 en zijn verkrijgbaar bij de deelnemende 
theaters. Kijk op www.idfa.nl voor het volledige tourschema.

 Something Better to Come
Hanna Polak (Denemarken, Polen, 110 min.)

Prijswinnende documentairemaker  
Polak volgt veertien jaar lang het tienermeisje Yula en haar 
lotgenoten, die vlak bij Moskou leven op de grootste vuil-
stortplaats van Europa, een plek die niet van deze wereld lijkt. 
Samen met haar moeder, een handvol andere kinderen, dronk-
aards en outcasts slijt Yula hier haar dagen, dromend van een 
betere toekomst. Winnaar Special Jury Award en genomineerd 
voor de IDFA DOC U Award.

 Those Who Feel the Fire Burning 
Morgan Knibbe (Nederland, 74 min.)

De geest van een oude man die tijdens de gevaarlijke oversteek 
naar Europa verdronk en nu vanuit een andere dimensie de 
harde realiteit aanschouwt, zweeft langs de vele gedesillusio-
neerde mensen die wél de overkant haalden. Onconventionele, 
poëtische documentaire over een ernstig maatschappelijk 
probleem: de uitzichtloze situatie van vluchtelingen aan de 
Zuid-Europese grens. Genomineerd voor de VPRO IDFA Award for 
Best Feature-Length Documentary

 Keep on Keepin’ on
Alan Hicks (VS, 84 min.)

Jazzlegende Clark Terry (1920) is vastbesloten zijn kunde door 
te geven aan de jonge, blinde pianist Justin Kauflin. Terwijl we 
getuige zijn van nachtelijke jamsessies tussen Terry en Kauflin, 
zien we archiefbeelden uit Terry’s muzikale verleden voorbijko-
men. En leren we dezelfde lessen als Kauflin: blijf doorzetten, 
heb vertrouwen en geef nooit op. Winnaar IDFA Melkweg Music 
Documentary Audience Award
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Retrospectief Veiko Õunpuu

‘IK GEDRAAG ME 
ALS EEN IDIOOT’
Een jonge filmcriticus wordt ontslagen en gaat totaal door het lint, voortgedreven door alcohol en 
de arrogantie van de angry young man. Welkom in het oeuvre van de Estse regisseur Veiko Õunpuu 
(1972) die Alex van Warmerdam een van zijn grote voorbeelden noemt. In EYE is een miniretro-
spectief van Õunpuu’s werk te zien. DOOR OMAR LARABI

Net als de hoofdpersoon uit zijn nieuwe film Free Range 
heeft ook Veiko Õunpuu een tijdje als heftruckchauffeur 
gewerkt. Is het voor de onsympathieke filmcriticus Fred 
een vernederend baantje nadat hij ontslagen is (hij 
waagde het om Terrence Malicks Tree of Life ‘faggoty’ te 
noemen en de recensie langs de eindredactie te smok-
kelen), voor Õunpuu was het een opstapje naar zijn 
eigenlijke roeping. Hij debuteerde pas in 2006 met de 
korte film Empty, gevolgd door Autumn Ball (2007) en 
The Temptation of St. Tony (2009). Zwartgallige films 
met excentrieke hoofdpersonen. Ter gelegenheid van de 
uitbreng van Free Range zijn al zijn films te zien in EYE. 
Ook Õunpuu’s korte film Tühirand.

De Estse regisseur maakt naargeestig gure films, met 
personages die bedwelmd zijn door hun nihilistische 
kijk op de wereld. Ze doen denken aan de films van Ing-
mar Bergman en Aki Kaurismäki, ook regisseurs die 
personages opvoeren met een lucide blik op de wereld, 
maar die dankzij alcohol en desillusies regelmatig in 
depressies belanden. Waarin abstracte visuele symbo-
liek samengaat met venijnig uitgesponnen dialogen en 
pijnlijke stiltes. Ook het oeuvre van Õunpuu wordt 
gekenmerkt door zo’n verkilde en desolate sfeer, vertelt 
hij, maar met een humoristische touch: “Juist omdat ik 
de misère niet begrijp, lach ik erom.”

Lieux de mémoire
Free Range lijkt zijn meest persoonlijke film tot nu toe. 
“Ik voel me vaak vervreemd van het leven. Ik heb het 
idee dat het me overvalt, in plaats van dat ik er aan deel-
neem.” Om die vervreemding te versterken, creëert 
Õunpuu verhaalwerelden zonder backstory, zoals in zijn 
korte debuut Tühirand (Empty), waarin twee mannen 
strijden om een vrouw. Hun verlangen is onbetwistbaar 
en instinctief. Maar hun drijfveren worden systema-
tisch weggelaten. Iets vergelijkbaars zie je in de ope-
ningsscène van zijn speelfilmdebuut Autumn Ball: een 
man worstelt met een vrouw. Maar wie zijn ze, waar 
kennen ze elkaar van, waarom is de man suïcidaal? Ant-
woorden blijven uit. Õunpuu: “Ik wil best informatie 
delen met het publiek, maar ik wil tegelijkertijd een 
mysterieuze sfeer behouden. Net als in ons bestaan is er 
voor de gebeurtenissen in mijn films geen directe ver-
klaring. Ik dwing het publiek om hun eigen verhalen en 
verklaringen te reconstrueren want de waarheid zit in 
het brein van de kijker.”

Õunpuu’s films spelen zich af in een merkwaardig 
niemandsland. Aan de ene kant kent hij zijn klassieken, 
en verwijst regelmatig naar hun werk: “Ik steel wel eens 
een idee van Bergman en van David Lynch en ik hou ook 
erg van de Finse filmmaker Aki Kaurismäki.” Maar hij 
heeft ook bewondering voor actieve cineasten als Alex 
van Warmerdam, Bruno Dumont en het jonge Belgische 
talent Gust Van den Berghe.

“Ik probeer de esthetiek van de Franse en Duitse film 
uit de jaren zestig te combineren met de uitstraling van 
Amerikaanse films uit de jaren zeventig. Af en toe voeg 
ik daar nog wat rebelse literaire helden uit de vorige 
eeuw aan toe. Zo krijg je als het ware een tijdsecho, door 
de moderne tijd af te beelden met verwijzingen naar het 
verleden. Zo schep ik de wereld van mijn personages, 
een wereld die doelbewust niet correct vertaald is naar 
onze tijd.”

Het effect is dat de toeschouwer terechtkomt in een 
fictieve lieux de mémoire, een gemanipuleerd geheugen-
landschap. En als je door de beelden al niet meer weet 
waar je bent en wat je ervan moet vinden, dan stuurt de 
eclectische soundtrack met pop, jazz en klassieke 
muziek je nog verder het doolhof in.

 
Sovjetbewind
Toch is in Õunpuu’s films een verwijzing naar het trau-
matische verleden van Estland onontkoombaar. “Ik ben 
niet per se nostalgisch naar het Estse verleden, maar 
voel wel een soort heimwee naar het streven naar soli-
dariteit dat vroeger bestond. Een droom die ook onder 
het Sovjetbewind nooit realiteit is geworden.”

Die weemoedigheid komt bijvoorbeeld tot uiting in 
de grauwe beelden van de hoofdstad Tallinn, het asach-
tige platteland en de troosteloze kloffies van zijn perso-
nages. Een nostalgie die gezien de horror van de Sovje-
toverheersing eigenlijk een weeffout is, een paradox, 
zou je kunnen zeggen, die Õunpuu prikkelt om zijn ver-
halen te overgieten met gitzwarte humor. 

Het resultaat is een totaal ontspoorde bourgeoisie: 
afstandelijke creatieve geesten die grinniken om hun 
bestaan. Pseudo-intellectuelen die hun bevoorrechte 
status voor lief nemen en niet in staat zijn tot vergeving. 
Mannen stellen elkaars mannelijkheid ter discussie, 
vrouwen wordt hun beslissingsrecht ontnomen. Ruzies 
en dronkenschap zijn aan de orde van de dag. 

Alcohol en overspel
In Free Range heeft Õunpuu’s absurdisme een menselij-
ker gezicht gekregen. Omdat hij zich in vergelijking met 
zijn vorige films meer op het drama heeft gericht: “Het 
intrigeerde me dat acteren in feite liegen is. Hoe doe je 
dat, zo goed mogelijk liegen? In die zin was de film voor 
mij meer een onder zoek naar leugen en waarachtig-
heid. Dat is ook het grote probleem van het hoofdperso-
nage: dat de wereld van hem eist dat hij zichzelf verloo-
chent. Om dat allemaal duidelijk te maken, moest het 
verhaal zo simpel mogelijk zijn.”

Dat verhaal over een ontspoorde filmcriticus lijkt 
dan ook aanvankelijk op een gewoon relatiedrama. Na 
zijn ontslag ziet deze Fred zijn verworven vrijheid met 
enthousiasme tegemoet. Maar de zaken raken gecom-
pliceerd als zijn vriendin zwanger blijkt en hij op de 
vlucht slaat voor het aanstaande vaderschap. Waar 
vindt een mens dan geluk? In alcohol en overspel. Zijn 
vorige films kwamen min of meer uit het niets, terwijl 
het verhaal van Fred een duidelijke motor heeft. De iro-
nie ligt er nog dikker bovenop dankzij de metaforen, de 
kleurrijke montage knipoogt naar Bergmans Persona, en 
de gitzwarte humor komt tot een hoogtepunt als Freds 
vader opbiecht dat hij zijn morele plicht na vier jaar 
voor zijn familie te hebben gezorgd wel heeft voldaan. 
Wat rest is de drank.

Met dezelfde onderkoelde humor relativeert Õunpuu 
zijn eigen werk. “Ik heb ook nog maar vier films 
gemaakt. Ik heb geen systeem, ik denk niet in patronen. 
Ik gedraag me als een idioot. Ik doe wat ik leuk vind en 
vergeet achteraf het hele gebeuren.”

Free Range  ESTLAND, 2014 |  REGIE VEIKO 

ÕUNPUU |  MET LAURI LAGLE, JAANIKA ARUM |  104 

MINUTEN |  DISTRIBUTIE EYE |  TE ZIEN VANAF 18 

DECEMBER |  DE EERDERE FILMS VAN ÕUNPUU ZIJN VAN 

13 T/M 16 DECEMBER TE ZIEN IN EYE   
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Gone With the Wind staat te boek als een grootse klassie-
ker. Maar is dat terecht? Kunnen we nog onbekom  merd 
zwelgen in het prachtig gerestaureerde en nu opnieuw 
uitgebrachte histori sche melodrama? Of is de film door 
zijn racisme de onschuld voorbij? DOOR JOS VAN DER BURG

Gone with the Wind KLASSIEKER MET  
ONTKENNINGSCOMPLEX
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“Frankly my dear, I don’t give a damn”, is het legendari-
sche zinnetje waarmee Glark Gable als Rhett Butler aan 
het einde van het onlangs prachtig gerestaureerde Gone 
with the Wind zijn vrouw Scarlett O’Hara in 1873 ach-
terlaat in hun landgoed Georgia. Het is zijn antwoord op 
haar vertwijfelde vraag  wat ze zonder hem moet begin-
nen. Het laat hem koud, hij heeft het gehad met haar 
opportunisme en liefdeloosheid, slaat de deur achter 
zich dicht en gaat terug naar Charleston in South-Ca-
rolina, de stad waar hij vandaan komt. Hij hoopt daar 
nog iets van “charme en gratie” te vinden. Vervelend 
voor O’Hara, maar de kijker kan er niet om treuren, 
want eindelijk krijgt de vrouw, die om allerlei redenen 
met mannen trouwt zolang het maar niet uit liefde is, de 
rekening gepresenteerd. Waarbij het ook weer niet de 
bedoeling is dat de kijker denkt dat zij reddeloos verlo-
ren is. “Morgen is er weer een dag”, is haar slotwoord als 
zij haar tranen heeft gedroogd. De overlever zal op de 
familieplantage ongetwijfeld weer opbloeien en een 
man weten te strikken. 

Na bijna vier uur film kan de kijker zich het hoofd 
breken over wat hij heeft gezien. Eindeloos veel etiket-
ten zijn de afgelopen vijfenzeventig jaar op de film 
geplakt: grootste film aller tijden, vrouwenfilm, dure 
soap, uit de hand gelopen B-film, melodrama, histo-
risch escapisme, nostalgische plattelandsidylle, mega-
lomane producentendroom, feministisch vehikel, ver-
goelijking van seksueel geweld tegen vrouwen en racis-
tisch betoog. In de loop van de tijd is het oordeel nogal 
eens verschoven. In 1939 werd de film bijna unaniem 
onthaald als een groots epos over de door de Burgeroor-
log verdwenen plantagecultuur in de Zuidelijke staten. 
Het was de ontvangst waar producent David O’Selznick 
van MGM zorgvuldig naar had toegewerkt. Alle promo-
tie rond de film stond tijdens de drie jaar (!) durende 
productie in het teken van groot, groter en grootst. Alles 
rond de film was nieuws. Zoals de openbare zoektocht 
naar een geschikte Scarlett O’Hara, waarvoor 1400 
kandidaten werden getest. Het publiek mocht stemmen 
op hun favoriete actrice. Niet méér dan een publici-
teitsstunt, want waarschijnlijk stond al vast dat Vivien 
Leigh de rol zou spelen. De première in Atlanta ging 
gepaard met een driedaags volksfeest in de stad, dat 
door een miljoen (!) mensen werd bezocht.

Lynchlied
Rond Gone with the Wind hangen zoveel verhalen en is 
zoveel legendevorming dat de film eronder verdwijnt. 
Drie regisseurs, minstens vijf scenaristen, Clark Gable 
die de film met frisse tegenzin deed (“vrouwenfilm”), 
romanschrijfster Margaret Mitchell, die 50.000 dollar 
voor de filmrechten van haar boek kreeg (omgerekend 
naar nu ruim 800.000 dollar), de enorme hoeveelheid 
opnames (88 uur) en de anderhalf miljoen dollar die 
Michael Jackson in 1999 op tafel legde om de Oscar voor 
beste film voor Gone with the Wind in zijn bezit te krij-

gen: aan spectaculaire anekdotes geen gebrek. Ze zijn 
volop te vinden op de extra’s bij de diverse dvd-uitgaven 
van de film. Ze staan in het teken van nostalgie over het 
klassieke Hollywood, waarin kosten noch moeite wer-
den gespaard om filmdromen te realiseren. Maar er ligt 
een akelige adder onder het gras, die nostalgisch zwel-
gen in Gone with the Wind pervers maakt. Laat dit feit 
even doordringen: in het jaar dat Gone with the Wind in 
première ging, nam Billy Holiday het aangrijpende 
lynch lied ‘Strange Fruit’ op (“Southern trees bear 
strange fruit/Blood on the leaves and blood at the 
root”). Holiday keek met het lied recht in de muil van 
het raciale monster, dat door Gone with the Wind werd 
geportretteerd als een gezellige schoothond, naar wie 
iedereen terugverlangde. 

Infantiliteit
O, wat was het idlyllisch in de tijd van de slavernij in het 
Amerikaanse Zuiden. Plantageslaven werkten zingend 
van plezier op de katoenvelden en huisslaven deden 
niets liever dan hun blanke meesters dienen. De dikke 
moederlijke Mammy, de belangrijkste slaaf in Gone with 
the Wind, vindt het heerlijk om het verwende nest 
O’Hara te verzorgen. Als er in O’Hara’s familie een baby 
wordt geboren, roept Mammy uit dat ze dolgelukkig is 
dat ze nu ook bij de derde generatie in de familie de lui-
ers mag verwisselen. Een eigen leven – man, kinderen? 
– heeft deze vrouw blijkbaar niet. De mannelijke huis-
slaaf Pork is een griezelig onderdanige Uncle Tom, die 
zo lijzig praat dat de kijker aan zijn verstandelijke ver-
mogens twijfelt. Dat geldt zeker ook voor de jonge huis-
slavin Prissy, die zo kinderlijk is dat de blanken heerlijk 
om haar infantiliteit kunnen lachen, al moet O’Hara 
haar soms met een klap duidelijk maken hoe de verhou-
dingen liggen. 

Uit Gone with the Wind spreekt zonder terughou-
dendheid en gêne een nostalgisch terugverlangen naar 
het slavenverleden. Dat die prachttijd verdwenen is, 
komt door de Noordelijke Yankees, die tegen het 
onschuldige Zuiden een vernietigende oorlog ontketen-
den. Gone with the Wind lijdt aan een ontkenningscom-
plex. Dat in 1939 nog lang niet was verdwenen. Hoe 
vernederend moet het zijn geweest voor de zwarte 
acteurs in de film dat zij op grond van de rassenwetten 
van Georgia niet bij de première in Atlanta mochten 
zijn? En hoe zal Hattie McDonal, die Mammy speelde, 
zich hebben gevoeld toen ze als eerste zwarte actrice in 
de geschiedenis een Oscar won (voor beste bijrol), maar 
bij de uitreiking niet bij de blanke cast mocht zitten? 
Gone with the Wind is geen nostalgisch feestje, maar 
een pijnlijke confrontatie.

Gone with the wind IS VANAF 18 DECEMBER IN 

FILMTHEATERS EN BIOSCOPEN TE ZIEN   

 
FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN JANUARI EEN INLEIDING BIJ MUST SEE Gone With the Wind |  FILMTHEATER LELYSTAD, 

18 JANUARI 16.00 UUR |  DOOR JOS VAN DER BURG

 

VITAMINE D
Mark Cousins (The Story of Film en  
A Story of Children and Film) schrijft 
maandelijks over films en beeldassocia-
ties. Deze maand: zonlicht op het film-
doek.

Is film een zomerkunst? In het midden van de 
winter, als de dagen in het noorden op hun kortst 
zijn, gaan wij in Europa vaker naar de film dan in 
de zomer. Buiten is het koud en winderig, en een 
verwarmd filmtheater is knus en gerieflijk. We zit-
ten in het donker en kijken omhoog naar het hel-
verlichte doek alsof het de zon is, alsof we er vita-
mine D van binnenkrijgen. Een film kijken is alsof 
we in de winter zitten en naar de zomer kijken.

In andere delen van de wereld, bijvoorbeeld in 
India, neemt het bioscoopbezoek juist in de 
zomer toe, maar dat is omdat de beste bioscopen 
airconditioned zijn, en daarom goede plekken om 
aan de hitte te ontsnappen. Maar ook daar kijken 
mensen natuurlijk in het donker.

Behalve het kijken naar iets lichts in een duis-
tere ruimte, is er nog een andere reden waarom 
films een zomerkunst zijn. Neem bijvoorbeeld 
deze still uit David Leans film Summer Madness 
(de Engels bioscooptitel van Summertime, 1955). 
Katherine Hepburn speelt een Amerikaanse 
vrouw van middelbare leeftijd die op vakantie in 
Venetië is.

Haar leven is de laatste tijd op z’n zachtst 
gezegd nogal saai en kleurloos geweest. Dus ze is 
op zoek naar opwinding, misschien zelfs wel 
liefde. Op zich vindt ze het niet erg om alleen te 
zijn, maar als haar oog op een knappe Italiaan 
valt, gespeeld door Rossano Brazzi, verandert dat.

De film gaat over een expansie. Hepburns 
leven ontvouwt, ontplooit zich als het ware. Ze 
verliest zichzelf in een stad, een romance, in 
nieuwe mogelijkheden. Wat volgens mij precies 
hetzelfde is als wat films ons bieden. Net als 
zomervakanties maken ze het ons mogelijk om de 
horizonten van onze levens te vergroten, om te 
reizen, dromen, aan onszelf te ontsnappen. Ook 
visueel zijn ze groter dan het leven, net als 
strandvakanties, of zeereizen groter dan het leven 
zijn. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat alle 
kunst groter dan het leven zou moeten zijn, maar 
het lezen van een boek is juist een samentrek-
king, een concentratie, en als we naar een schil-
derij van Rembrandt kijken dan focussen we op 
een ruimte, op een gezicht dat vaak eerder kleiner 
dan ons eigen gezicht is. 

Vandaag, diep in midwinter, kan ik me geen 
film bedenken die ik liever zou zien dan Summer 
Madness. Ik wil binnentreden in dat stadsland-
schap, in die wereld van warmte en licht. 

MARK COUSINS
TWITTER @MARKCOUSINSFILM
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Zhang Yimou over Coming Home 

‘HET STAAL VAN  
DE LOCOMOTIEF  
IS DE TIRANNIE’
Het treinstation is een terugkerend element in Coming Home. 
Niet gek dat Zhang Yimou veel aandacht aan deze locatie 
besteedde, vertelt hij op het filmfestival van Toronto. 

DOOR MARK VAN DEN TEMPEL

Hij leek al enige tijd van het wereldcinema-podium ver-
dwenen: Zhang Yimou. De regisseur die als geen ander 
de Chinese cinema volwassen heeft gemaakt, verkeerde 
in een mindere periode. Teleurstellende films, een be-
kritiseerd optreden als regisseur van de Olympische 
openingsceremonie van 2008: Zhang was oud nieuws 
geworden. Maar Cannes gaf dit jaar diens Coming 
Home een galapremière, en Toronto deed dat dunnetjes 
over. Is er sprake van een wederopstanding? 

Dit is geen film over heldhaftig verzet. In de Chinese fi-
losofie bestaat een concept dat stelt dat vrede chaos kan 
overwinnen, en dat zwijgen soms effectiever is dan la-
waai maken. Die filosofie ligt in de film besloten. Tegen 
de dramatische historische achtergrond is de familie 
steeds stiller geworden. Aan dit zwijgen ontlenen ze ook 
hun kracht. De man heeft zijn eigen identiteit opgeof-
ferd om met zijn vrouw samen te kunnen zijn. Dat is een 
enorme opoffering, ik weet niet of ik daar zelf toe in 
staat zou zijn. 

We komen er nooit achter wat de vader heeft gedaan. 
Ik vond dat ik dat niet hoefde uit te leggen. In China 
kent iedereen de historische context: als je de term 
‘rechts element’ laat vallen weet iedereen wat je be-
doelt. In die periode zijn een half miljoen ontwikkelde 
Chinezen op die grond veroordeeld, mensen die in we-
zen onschuldig waren. Het waren puur politieke ver-
oordelingen, en ik wilde niet dat de kijker daar te lang 
over zou nadenken. Voor mij zijn de emoties die erach-
ter schuilgaan, veel belangrijker. 

Het moet geen gemakkelijke rol voor Gong Li geweest 
zijn. Met name de tweede helft van de film was moeilijk, 
als haar personage aan geheugenverlies lijdt. Als je dat 
niet overtuigend brengt, zou de hele film instorten. Li 
heeft veel tijd besteed aan het bestuderen van mensen 
die hieraan lijden, en kwam er zo achter dat ze vooral 
met haar ogen de emoties moest overdragen. Als ze in 
de slotscène in een rolstoel zit te wachten op de terug-
keer van haar echtgenoot, zie je wanhoop in haar ogen. 
Maar tegelijk ook hoop en geluk, want ze blijft hopen 
dat hij zal terugkeren. Ik vond dat heel ontroerend. 

Vindt u de trein een mooi symbool? Heel mooi. Het 
staal van de locomotief is de tirannie, de kracht die deze 
man en vrouw gescheiden houdt. Dat heb ik geleend van 
David Leans Brief Encounter. De belangrijkste scène op 
het station is wanneer de vader wordt gearresteerd, en 
hij niet in staat is om zijn vrouw te ontmoeten. Ik vond 
dat deze zich moest afspelen tegen het geluid van arri-
verende treinen, dus gebruikten we een bestaand stati-
on. Het is in 1937 gebouwd door de Japanners en nog 
steeds in gebruik. We hebben met honderden mensen 
maanden gewerkt aan een scène van slechts een paar 
minuten. Voor de machinisten was het alsof ze terug in 
de tijd reisden, want toen ze met hun treinen arriveer-
den zagen ze een perron vol mensen in kleren uit de ja-
ren zeventig.  
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Het nationale 
geheugen
verlies
 
Echo’s uit David Leans Brief 
Encounter klinken door in Coming 
Home, Zhang Yimou’s bitter zoete 
afrekening met de trauma’s van de 
Culturele Revolutie.    
 DOOR MARK VAN DEN TEMPEL

Waarom blijft de wereldwijde doorbraak van 
de opvolgers van Zhang Yimou uit? Natuur-
lijk, moderne meesters als Lou Ye en Jia 
Zhangke zijn kind aan huis op de internatio-
nale filmfestivals. Maar echte publiekslieve-
lingen zijn ze niet, thuis noch bij ons in de 
filmhuizen. En de Chinese mainstream van 
vandaag bestaat uit vlakke martialartfilms, 
of loopt braaf aan de leiband van de censor. 
Dat betekent dat we voor degelijk Chinees 
drama nog steeds niet om de oude heer 
Zhang (inmiddels 63) heen kunnen. 

En dat is helemaal geen straf, getuige 
Coming Home. Zhang koos een controversi-
eel onderwerp, de verwoesting van gezinnen 
tijdens de Culturele Revolutie. De film opent 
met beelden van een balletklasje, waar de 
ballerina’s legeruniformen dragen en met 
geweren dansen. Het is begin jaren zeventig, 
en het regime doet er alles aan om kinderen 
tegen hun ouders op te zetten. 

Dandan is de meest getalenteerde danser 
van haar klas, maar haar afkomst is proble-
matisch. Haar vader Yanshi zit al jaren 

gevangen in een heropvoedingskamp, en 
haar moeder Wanyu (Gong Li) is nog steeds 
kapot van verdriet. Als Yanshi ontsnapt, 
vermoeden de autoriteiten dat hij contact zal 
zoeken met zijn vrouw. Dandan wordt onder 
druk gezet, en wanneer het meisje lucht 
krijgt van een op handen zijnde ontmoeting, 
verraadt ze haar ouders.

In deze vroege scènes toont Zhang dat zijn 
werk weinig aan verhalende kracht heeft 
ingeboet. Met amper woorden maar volop 
suspense laat hij de gehoopte ontmoeting 
tussen beide geliefden ontsporen. Hij pakt 
vervolgens de draad jaren later weer op, als 
vader Yanshi eindelijk naar huis mag, en 
daar ontdekt dat zijn vrouw hem niet meer 
herkent. Eén keer per maand wacht Wanyu 
op de trein die haar grote liefde zal brengen, 
maar dat hij ondertussen een huisje om de 
hoek heeft betrokken wil maar niet tot haar 
doordringen. 

Is haar geheugenverlies het nationale ver-
geten dat Zhang hier aankaart? Coming 
Home laat het in het midden. De film verliest 
vanaf hier zijn kritische toon, en Zhang wik-
kelt de verhaallijn als een zuiver melodrama 
af.  Dankzij twee erg sterke hoofdrollen 
gebeurt dit bevredigend, al begint de senti-
mentele pianomuziek op den duur wel op de 
zenuwen te werken. In China wist Coming 
Home in een week tijd twintig miljoen euro 
op te brengen. Niet slecht voor een film-
drama waar toch enkele ongemakkelijke his-
torische noten worden gekraakt. Een klas-
sieker zal Coming Home niet worden, maar 
oude fans van Zhang moeten toch echt wel 
even gaan kijken.  

Coming Home  CHINA, 2014 |  REGIE 

ZHANG YIMOU |  119 MINUTEN |  MET CHEN DAOMING, 

GONG LI, ZHANG HUIWEN |  DISTRIBUTIE LUMIÈRE |  TE 

ZIEN VANAF 18 DECEMBER   
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In Miriam Kruishoops eerste Amerikaanse film Green-
card Warriors hoopt een illegaal latino gezin in Los 
Angeles een verblijfsvergunning te krijgen als ze hun 
oudste zoon de oorlog in sturen. Dat blijkt een tragische 
misvatting. De situatie escaleert als hun jongste zoon 
zich aansluit bij een gang. 
Kruishoop (1976) won met haar urban drama al vijf prij-
zen op festivals in LA en Washington. Kruishoop vanuit 
LA: “Greencard Warriors markeert het begin van mijn 
nieuwe leven. In Londen maakte ik commercials en had 
ik een lekker leventje, maar na mijn scheiding van de 
Engelse dj Photek ben ik alleen in New York gaan 
wonen. Ik ging me weer op mezelf concentreren en heel 
veel schrijven, waaronder het script voor Greencard 
Warriors. Mijn leven in Londen was financieel een stuk 
comfortabeler. Hier alleen in Los Angeles is het veel 
moeilijker, dat steek ik niet onder stoelen of banken. 
Maar als iets lukt geeft dat wel veel voldoening.  
Het scenario ben ik beginnen te schrijven toen ik 
geraakt werd door het zien van een Spaanstalig bill-
board waarop mariniers werden geronseld. Vive elle en 
Unter den Palmen draaiden om de look en stijl, in Green-
card Warriors wilde ik meer compassie leggen. Hij is 
niet gemaakt vanuit een elitaire gedachte, maar is veel 
echter.” 

Kruishoops film past dan ook in een tijd van de new 
sincerity, waarin ironische afstand is ingeruild voor  
engagement. “Als dat nu de tijdgeest is dan kan ik me 
daar heel erg in vinden. Mijn nieuwe kunstproject heet 
I’m Angry Too, en ook Greencard Warriors laat zien dat 
ik fucking angry ben. Daar is niets poëtisch of surreëels 
aan. Als je als militair voor een land vecht dan moet ook 
de nationaliteit van dat land krijgen.”

Limboland
Greencard Warriors is totaal anders van esthetiek en 
acteerstijl dan haar vroege werk. Toch is er wel degelijk 
een verband te leggen tussen de personages uit Vive elle 
en Unter den Palmen – die als een soort uitvergrote 
schimmen zoeken naar een identiteit – en de illegalen 
in haar nieuwste film, die verloren rondlopen in lim-
boland, schipperend tussen twee werelden. “Al mijn 
films gaan over outcasts, mensen in een isolement en op 
een grens. In Greencard Warriors is dat overleven in een 
schaduwland zelfs nog letterlijker op te vatten. En het is 
geworteld in de realiteit.” 

Werkte Kruishoop voorheen met filmdiva’s als Hel-
mut Berger, Udo Kier en Willem Nijholt, nu vroeg het 
werken met latino jongeren om een heel andere aanpak. 
“Ik wilde niet stilstaan, want waarom zou je Unter den 
Palmen 2 willen maken? Mensen verwachten dat wel 
van je. Mijn eerste films waren behoorlijk zelfingeno-
men, ik wilde per se werken met Helmut Berger omdat 
hij een van mijn lievelingsacteurs was, en het moest er 
allemaal ge-wel-dig uitzien, best hoogdravend alle-
maal. Op de Rietveld, waar ze me totaal vrij lieten, ben 
ik opgeleid in vorm. Tegenwoordig wil ik kick ass-dialo-
gen leren schrijven, mijn perspectief veranderen.”

Kruishoop heeft in haar films de grote emoties nooit 
geschuwd. “Die ga ik ook nu niet uit de weg, de emoties 
zijn zelfs nog directer. Als de rouwende vader in Green-
card Warriors verhaal komt halen bij het leger, maak ik 
daar een hele emotionele scène van. Ik ben zelf geen 
introvert mens, ik kan wel goed alleen zijn maar ik ben 
ook heel verbaal. Dat zie je terug in mijn films, waarin 
alles gezegd kan worden. Toch wilde ik niet per se een 
politiek statement maken. Ik wilde liever laten zien wat 
oorlog en illegaliteit betekenen voor de familie die in 

mijn film uiteenvalt. Oorlogen gaan voorbij, maar wat 
gebeurt er met het gezin? Wat betekent het voor deze 
mensen die hier in de buurt elke dag de tuin en het 
zwembad komen doen? Amerika is een hard land, het is 
een gevecht om hier te overleven.”

Regilio Tuur
Na vijftien jaar zal Nederland weer van Kruishoop horen 
want haar volgende project Two Brothers wil ze voor een 
groot deel in Nederland draaien. “Het gaat over twee 
Marokkaanse broers, de een moslim en de ander gay die 
elkaar vijftien jaar niet hebben gezien. Mijn film over 
Regilio Tuur krijg ik helaas maar niet van de grond, 
omdat mensen hem blijkbaar een moeilijk figuur vin-
den. Maar als je een film wil maken over een bokser dan 
moet je toch echt hem hebben: de meest succesvolle 
Nederlandse bokser ooit, en ook iemand met een immi-
grantenverhaal. Hij was ooit een ziekelijk jongetje, een 
stotterende sissy boy die het liefst modetijdschriften 
las, en met 300 dollar naar Amerika vertrok om het daar 
te gaan maken. Men is blijkbaar bang dat het publiek 
daar niet voor naar de bioscoop komt, wat ik ontzettend 
jammer vind. Tuur is een man die op drie continenten 
heeft gewoond en zich elke keer opnieuw heeft moeten 
uitvinden. Hij is daar helemaal niet goed in en daar 
moet ‘ie mee leren leven – de rode draad in al mijn 
werk.”

 
Greencard Warriors   VS, 2014 |  REGIE 

MIRIAM KRUISHOOP |  MET MANNY PEREZ, ANGEL 

AMARAL, VIVICA A. FOX |  90 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

AMSTEL FILM |  TE ZIEN VANAF 15 JANUARI |  OP 23 

JANUARI OPENT IN ROTTERDAM EEN TENTOONSTELLING 

MET FOTO’S EN NEONWERKEN VAN MIRIAM KRUISHOOP

Miriam Kruishoop over Greencard Warriors
OVERLEVEN IN SCHADUWLAND

Vijftien jaar na haar gestileerde Vive elle en 
Unter den Palmen draaide Miriam Kruishoop in 
Amerika een veel realistischer illegalendrama. 
“Greencard Warriors laat zien dat ik fucking 
angry ben, daar is niets poëtisch of surreëels 
aan.”  DOOR MARISKA GRAVELAND



DE FILMKRANT  
#372 JANUARI 2015    19

Dat het Oude Testament vol spectaculaire 
actiescènes zit, wordt door Ridley Scotts 
Exodus: Gods and Kings opnieuw duidelijk. 
Maar er zijn wel eens interessantere Bijbel-
interpretaties geweest. DOOR BAREND DE VOOGD

Cecil B. DeMille beschikte, toen hij The Ten Command-
ments (1956) regisseerde, niet over computer generated 
imagery en 3D-technieken. Dus de tien plagen die de 
God van Mozes volgens de overlevering op Egypte liet 
neerdalen, zien er bij Ridley Scotts Exodus: Gods and 
Kings beslist beter dan bij zijn voorganger. Maar dan 
heb je het eigenlijk wel gehad met de pluspunten van 
Exodus: Gods and Kings. Van de regisseur van een 
zwaard en sandalen-spektakel als Gladiator (2000) 
hadden we een meeslepender film verwacht.

Het verhaal is bekend. Mozes (Christian Bale) leidt 
de Hebreeën uit Egypte: weg van vierhonderd jaar sla-
vernij en de wrede farao Ramses (Joel Edgerton). Ver-
trouwend op God en Zijn talloze ingrepen, ontsnappen 
Mozes en zijn volk uiteindelijk over de bodem van de 
Rode Zee. 

De vier scenaristen van Exodus wijken op een aantal 
punten af van het Bijbelverhaal. Zo krijgen we de eerste 
episode, waarin Mozes te vondeling wordt gelegd in een 
rieten mandje en gevonden wordt door de dochter van 
de farao, nooit te zien. Dat verhaal wordt ons achteraf 
verteld, door Ben Kingsley. De film start met een vol-
wassen Mozes aan het hof van de farao en met een voor-
spelling: ‘A leader will be saved, and his savior will lead.’ 
De opmaat tot een broederstrijd: Mozes redt immers 
kort daarna na zijn beste vriend Rames tijdens een veld-
slag. 

Deze klassieke Hollywood plot device niettegen-
staande lijdt Exodus in de eerste drie kwartier aan een 
fikse overdosis expositie. Scott worstelt zich erdoor-
heen: Mozes weet niets van zijn Hebreeuwse afkomst, 
Kingsley vertelt het hem. Mozes houdt het verborgen 
voor Ramses, iemand verlinkt hem. Mozes geeft toe: hij 
is óók een Hebreeuw, Ramses verbant hem. Mozes 
trouwt, praat met God (in de gedaante van een kind) en 
vertelt zijn vrouw dat hij terug moet naar Egypte om 
zijn volk te redden. Goddank voor die brandende bra-
menstruik, want daarna hoeft er minder uitgelegd en 
begint Exodus eindelijk wat vaart te krijgen. 

Kennelijk hebben de makers zich daar ook zorgen 
over gemaakt. De scènes met een steenlawine en een 
bloedige krokodillenaanval lijken vooral bedoeld om 
voor wat actie te zorgen. De tien plagen in de tweede 
helft zijn wel door het verhaal gemotiveerd en behoren 
tot de beste momenten. De bloedrivieren, de kikkers, de 
hagelstormen, de sprinkhanen… Scott laat ze alle tien 
zien. Wanneer de eerstgeborenen van Egypte sterven, is 
dat eigenlijk het eerste moment waarop Exodus ook 
echt even emotie oproept. Een schaduw die over de stad 

valt, vlammen die uitflikkeren, het geweeklaag van de 
moeders… Het zijn primitieve filmische middelen die 
Scott hier gebruikt, maar ze werken.

Op veel andere punten laat Exodus je echter onbe-
roerd. Wanneer de antagonisten uiteindelijk weer tegen-
over elkaar staan, Ramses met zijn dode kind in de arm, 
merk je dat het drama van de broedertwist nooit echt 
gewerkt heeft. Edgerton, minder charismatisch en stevig 
over-acterend, is geen partij voor Bale, die zijn Mozes 
mooi tot menselijke proporties terugbrengt. Niet de ver-
dienste van Scott, waarschijnlijk, want Ben Kings  ley, 
John Turturro, Aaron Paul, Ben Mendelsohn en Sigour-
ney Weaver blijven in hun bijrollen erg onderbenut.

Achteraf bezien is die andere grote Bijbelfilm van dit 
jaar, Darren Aronofsky’s Noah, toch interessanter. Aro-
nofsky verzon er bizarre steenreuzen bij en ging zich 
vreselijk te buiten aan melodrama, maar hij had wel 
duidelijk een opvatting over het verhaal. De film bevatte 
een niet te missen ecologische boodschap en Noah werd 
geportretteerd als getormenteerde, religieuze fanaat. 
Wat Scott ook met Exodus wilde, het komt niet uit de 
verf. En eerlijk gezegd: het splijten van de zee was in The 
Ten Commandments, ondanks de primitieve effecten, 
een echt Godswonder. In Exodus denk je toch meer aan 
wadlopen.

Ben Kingsley zien we misschien later terug als 
Koning Herodes in Mary, een voor volgend jaar aange-

kondigde prequel op Mel Gibsons The Passion of the 
Christ (2004). Ook bigbudgetproducties al Pontius 
Pilate en David and Goliath staan op de rol. Die laatste 
komt in april uit in de VS. Bijbelverfilmingen zijn er 
altijd al geweest, maar de laatste tijd lijkt er sprake van 
een kleine wederopstanding. Son of God (Christopher 
Spencer, 2014), de bioscoopversie van de televisieserie 
The Bible die in Nederland door de EO werd uitgezon-
den, verdiende in Amerika zijn budget van 22 miljoen 
dollar al in het openingsweekend terug. Killing Jezus, 
een serie gebaseerd op het gelijknamige boek van de 
ultraconservatieve presentator Bill O’Reilly en Martin 
Dugard is ook aangekondigd. 

Een erg verrassende visie op de Bijbel hoeven we 
daarvan niet te verwachten. Mijn hoop is gevestigd op 
Rodrigo García (Things You Can Tell Just by Looking at 
Her, Albert Nobbs) die in januari tijdens Sundance zijn 
Last Days in the Desert presenteert. Een fictief hoofd-
stuk uit het Nieuwe Testament met Ewan McGregor als 
Jezus én de duivel. 

Exodus: Gods and Kings   UK/VS/

SPANJE, 2014 |  REGIE RIDLEY SCOTT |  150 MINUTEN | 

CHRISTIAN BALE, JOEL EDGERTON |  DISTRIBUTIE 20TH 

CENTURY FOX |  TE ZIEN VANAF 18 DECEMBER   

Exodus: Gods and Kings
WADLOPEN MET DE HEER



Asterix & Obelix 3D: De Romeinse lusthof
Alexandre Astier, Louis Clichy | ‘Hearts and 
minds’, denkt Ceasar, als blijkt dat de Galiërs niet 
verslagen kunnen worden. Dus wat doet een kei-
zer dan? Een verleidelijke Romeinse lusthof naast 
de thuisbasis van Asterix en Obelix bouwen waar 
de Galiërs zich aan kunnen vergapen. 
 TE ZIEN VANAF 17 DECEMBER

Annie
Will Gluck | Daar is ze eindelijk weer: Quvenzhané 
Wallis uit Beasts of the Southern Wild. Wie 
anders kan de rol van Annie spelen, het wees-
kindje dat door haar ouders werd verlaten met de 
belofte dat ze ooit terug zouden komen? Ze zijn 
nu alleen wel erg lang weg en Annie heeft geen 
makkelijk leven. Ook al is het een vrolijk kind. 
Maar misschien heeft ze eindelijk een keer geluk 

als de hardvochtige miljonair Will Stacks haar 
pad kruist. Annie was een van de vijf films die op 
24 november bij Sony gestolen werden via een 
cyberaanval en de studio is bang dat deze kerst-
film door verspreiding online tegenvallende 
inkomsten moet slikken. Komt in Engelstalige en 
Nederlandstalige versie uit.
 TE ZIEN VANAF 17 DECEMBER

You’re Not You
George C. Wolfe | Hilary Swank kiest na Boys 
Don’t Cry en Million Dollar Baby opnieuw voor het 
grote drama in George C. Wolfe’s verhaal over een 
klassiek pianiste die te horen krijgt dat ze ALS 
heeft. Weg carrière en hippe vriendengroep. Een 
jaar later heeft Kate constant hulp nodig en gaat 
ze op zoek naar iemand die haar nou eens niet als 
een zieke behandelt. Enter Bec, een muziekstu-

dente die nauwelijks voor zichzelf kan zorgen, laat 
staan voor een ander. Met Kate’s man is het 
meteen hommeles, maar tussen de twee vrou-
wen klikt het op onverwachte manieren. 
 TE ZIEN VANAF 18 DECEMBER

The Kidnapping of Michel Houellebecq 

LITERAIR MASOCHISME  
VOOR GEVORDERDEN
The Kidnapping of Michel Houellebecq speelt 
een hilarisch spel met het publieke imago en de 
reputatie van schrijver Houellebecq. De 
speelfilm voedt de discussie over het 
autobiografische gehalte van een literair werk.

DOOR WILLEM BONGERS-DEK

 
Op het eerste gezicht is The Kidnapping of Michel Hou-
ellebecq een saaie film. De plot laat zich eenvoudig 
samenvatten: drie knullige mannen kidnappen een 
schrijver en nemen hem mee naar een afgelegen terrein. 
Hij verblijft daar gedurende enige dagen als onderdeel 
van een curieuze kleine maatschappij, bestaande uit de 
Poolse vader en Franse moeder van twee van de kidnap-
pers, wat randfiguren en de ontvoerders zelf. Afgezien 
van drinken en roken, lezen, discussiëren, tot vervelens 
toe onderhandelen over het zelf mogen bezitten van een 
aansteker en rollebollen met een plaatselijk hoertje, 
doet de schrijver niet zo veel. De plot key words op de 
IMDb spreken boekdelen: ‘wine drinking | cigarette 
smoking | kidnapping | writer’.

Met dat laatste woord sluipt er echter een dimensie 
de film in die de zaak verandert. Het miezerige manne-
tje dat sigaret na sigaret rookt en zich liefst zo snel 
mogelijk bezat, is niemand minder dan de schrijver 

Michel Houellebecq. De film barst van de verwijzingen 
naar het werk, het leven en, vooral, de reputatie van 
Houellebecq. Daarmee is het bereik van deze film gede-
cimeerd; de vele knipogen en metagrapjes zullen hoofd-
zakelijk door een Frans, literair geïnteresseerd publiek 
gesmaakt worden. 

Het uitgangspunt van de film is trouwens ontleend 
aan de werkelijkheid. In het najaar van 2011 was Houel-
lebecq een tijdje zoek. Hij kwam niet opdagen bij 
publieke optredens en miste afspraken. De film ver-
klaart dit gegeven (hij was ontvoerd) maar compliceert 
het direct: hij heeft zichzelf laten ontvoeren. 

Frans volkslied
Hilarisch voor de insiders zijn de droge scènes waarin 
Michel – zoals hij opvallend vaak familiair aangespro-
ken wordt – vruchteloos probeert het Franse volkslied 
te fluiten. Tekenend voor Houellebecqs rebellie is ook 
zijn verhouding tot wijn, het Franse identiteitsproduct 
bij uitstek. Hij vraagt nadrukkelijk om Spaanse wijn. En 
wat te denken van de scène waarin het personage Hou-
ellebecq agressief uitroept dat niemand hem mag 
tegenspreken als het over literatuur gaat en dat hij 
beslist niet tolerant is? Of het moment waarop hij zegt 
dat zijn grootvader stierf in Auschwitz? Of zijn verkla-

ring dat Zweden een dictatuur is, dat Europa toe is aan 
een revolutie en dat Brussel een mooie plek zou zijn 
voor een burgeroorlog? Dit spel met zijn publieke imago 
en contraire reputatie overheerst de film.

Daarin vertoont de film overeenkomsten met zijn 
laatste roman La carte et le territoire (De kaart en het 
gebied, 2010), waarin het alcoholistische personage 
Michel Houellebecq wordt ontvoerd, vermoord en in 
stukjes gesneden. Zowel het boek als de film zijn auto-
masochistisch: Houellebecq laat zich als personage ont-
voeren en creëert en passant een ambigue tegenstem die 
niet eenvoudig in te passen is in het discours dat rondom 
deze auteur is ontstaan. Door dit masochisme komt hij 
opvallend dicht bij een schrijver die in zijn oeuvre en in 
deze film een rol speelt: de grote Amerikaanse horrorau-
teur aan wie hij zijn eerste prozawerk, H.P. Lovecraft – 
Contre le monde, contra la vie (H.P. Lovecraft – Tegen de 
wereld, tegen het leven, 1991), wijdde.

Bebloed kussen
In Lovecrafts werk zijn de slachtoffers telkens Lovecraf-
tachtige personages: ‘beleefde, elegante lieden met ver-
fijnde manieren’. Buiten deze overeenkomst, vallen vooral 
de tegenstellingen op. Zo is het werk van Lovecraft 
nadrukkelijk gespeend van geld en seks, terwijl de strijd 
om het losgeld en de seks met de ingehuurde Fatima 
motieven in de film zijn. Belangrijker nog is de discussie 
over het autobiografische gehalte van het literaire werk 
van een schrijver, die zowel in als door deze film gevoerd 
wordt. Ook hier is Lovecraft het afzetpunt. Een van de 
ontvoerders heeft namelijk Houellebecqs eerste boek 
gelezen en vraagt hem of het werkelijk waar is dat hij een 
kussen heeft gekocht met daarop speeksel en bloed van 
Lovecraft. Michel ontkent dat hij dat gedaan heeft, 
waarop zij fors ruzie krijgen. Voor de kijkers thuis: in H.P. 
Lovecraft staat niets over een bebloed kussen, maar dat is 
het punt niet. Het punt is: wie mag bepalen waar een 
werk, een oeuvre, een schrijversleven over gaat? De 
schrijver, de lezer, de kijker? The Kidnapping of Michel 
Houellebecq is daar, net als het werk van Houellebecq, 
niet duidelijk over maar biedt juist stof voor discussie.

The Kidnapping of Michel Houellebecq   
 FRANKRIJK, 2014 |  REGIE GUILLAUME 

NICLOUX  |  96 MINUTEN |  MET MICHEL HOUELLEBECQ, 

MATHIEU NICOURT, MAXIME LEFRANÇOIS |  DISTRIBUTIE 

CONTACT FILM |  TE ZIEN VANAF 8 JANUARI   
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ANNIE

YOU’RE NOT YOU



Une nouvelle amie
Dr Jekyll & Mrs Hyde
Rouwverwerking is iets heel persoon-
lijks, blijkt uit de nieuwe speelfilm van 
François Ozon, die eerder rouwende per-
sonages ten tonele bracht in Sous le sa-
ble en Le temps qui reste. 

In Une nouvelle amie is David (Romain Duris) 
kapot van verdriet na de dood van zijn hoog-
blonde, bijna Barbie-achtige echtgenote, 
Laura (Isild Le Besco). Gelukkig zegt Laura’s 
roodharige jeugdvriendin Claire tijdens de 
begrafenis publiekelijk toe ook voor David en 
hun dochtertje Lucie te willen zorgen. Maar 
Claire vindt het moeilijk om David meteen 
na de uitvaart op te zoeken en de weduw-
naar, alleen thuis met een baby van zes 
maanden, vindt uiteindelijk zelf een onge-
wone (maar niet ongeloofwaardige) manier 
om Lucie over de dood van haar moeder heen 
te helpen: hij geeft de constant huilende 
baby soms de fles in Laura’s kleren, die nog 
naar haar ruiken. 

Maar dit onschuldige, uit wanhoop gebo-
ren gebaar maakt iets onverwachts los in 
David, wiens latente verlangen om zich soms 
als vrouw te kleden naar boven komt. Claire, 
zelf netjes getrouwd met de goedzak Gilles 
weet zich als ze het ontdekt geen raad met 
deze informatie, ook niet als David ook nog 
eens duidelijk maakt dat hij hetero is en 
blijft. 

Ozon, die het verhaal losjes op een vertel-
ling van Ruth Rendell baseerde, maakt hier 
zijn meest Almodóvariaanse film tot nu toe. 
Niet omdat een man in vrouwenkleren de 
hoofdrol speelt maar omdat ook Ozon de 
grenzen tussen man- en vrouwzijn voor al 
zijn personages graag erg poreus maakt. 
David mag dan in jurken rondhollend zijn 
nieuwe alter ego Virginia uitproberen – deze 
‘nieuwe ik’ is duidelijk wat deze rouwende 
man nodig had en het plezier spat dan ook 
van Duris’ spel af – maar de persoon die de 
grootste transformatie doormaakt is Claire. 
Ze wordt niet alleen gespeeld door de jon-
gensachtige Demoustier, die vaak aan een 
blik al genoeg heeft, maar ook Claires kle-
ding en houding zijn aanvankelijk zakelijk en 
kuis; ze heeft thuis minstens net zo veel de 
broek aan als de ietwat softe Gilles. 

Claires complexe vriendschap met Virgi-
nia maakt haar uiteindelijk veel vrouwelijker 
dan de travestiet, die met zijn altijd zichtbare 
stoppels en mannelijke kaaklijn zijn geslacht 
nooit echt weet te verbergen. Ondanks 
iedereens fluïde seksualiteit en een aantal 
confronterende seksscènes filmt Ozon het 
geheel als een feeëriek suburban sprookje dat 
zich afspeelt in een lommerrijke buitenwijk 
(gedraaid in Montréal) in herfstkleuren die 
erg sterk aan Douglas Sirk doet denken. 
Maar waar Sirk het moest hebben van vaak 
tragisch en vooral onderhuids drama over 
verboden liefdes, eindigt deze hedendaagse 
fabel met een veel subversiever, out-in-the-
open happy end. 

BOYD VAN HOEIJ 

Une nouvelle amie  FRANKRIJK, 2014 |  REGIE 

FRANÇOIS OZON |  107 MINUTEN |  MET ROMAIN DURIS, 

ANAÏS DEMOUSTIER |  DISTRIBUTIE CINÉART |  TE ZIEN 

VANAF 18 DECEMBER   

Love, Rosie 
Extra zoete koek
Het kan, dat je niet doorhebt dat jij en je 
beste vriend(in) eigenlijk voor elkaar in 
de wieg gelegd zijn. Maar die kans neemt 
exponentieel toe als je de hoofdpersoon 
bent in een romantische komedie. 

De Londense Rosie en Alex zijn van jongs af 
aan bevriend, en geleidelijk zijn ze uitgebot-
teld tot mooie jonge mensen die niet kunnen 
wachten het avontuur van het volwassen 
leven te omarmen. Op de in alcohol gedrenk-
 te achttiende verjaardag van Rosie zoenen ze 
elkaar opeens. Maar voordat daar lang en 
breed van genoten kan worden, gaat Rosie 
onderuit. Ze heeft een alcoholvergiftiging en 
haar maag moet worden leeggepompt in het 
ziekenhuis. De volgende ochtend bezweert 
ze Alex dat ze zich kapot schaamt en dat ze 
moeten doen alsof het nooit gebeurd is. Alex 
doet alsof hij het met haar eens is en neemt 
zijn verlies. 

Uiteraard heeft de kijker wél door dat 
Rosie zich de hele zoen niet herinnert, en 
slechts refereert aan het comazuipfestijn. 
Dus misschien kan het toch nog amoureus 
goedkomen tussen de twee jeugdvrienden? 
Ho ho, niet zo snel! Enter: het Leven Zelf. 
Inclusief andere geliefden, een tienerzwan-
gerschap, klassenverschillen, bruiloften en 
een begrafenis. Er komt zelfs langdurig een 
Atlantische Oceaan tussenbeide. Zo vullen 
de jaren zich met het bekende spel van ver-
wijdering en toenadering, met sms’jes en 
brieven en met royaal gedoseerde misver-
standen en gênante momenten. Al die tijd 
durven ze elkaar en zichzelf niet de liefde 
voor de ander te bekennen. 

Het is such stuff as romcoms are made on: 
twee mensen die voor elkaar bestemd zijn, 
worden door het lot gescheiden. En ver-
enigd. Liefde overwint immers alles – wat 
dachten jullie nou helemaal, gekkies? Einde. 
En de moraal van Love, Rosie is ook niet te 
missen: waarom een leven leiden dat je hele-
maal niet wil leiden? Als je iets echt wil, dan 
kan het natuurlijk! 

Love, Rosie is een film met weinig crea-
tieve pretenties – en welbeschouwd kan een 
genregetrouwe feelgoodromcom ook maar 
een x aantal kanten op. En toch zit er on-
danks de schaamteloze herhaling van zetten 
iets behoorlijk snor in deze formulefilm. Hij 
is ondanks de clichés, bordkartonnen bijper-
sonages, flauwe grappen en voorspelbaar-
heid écht behoorlijk feelgooderig. En dat is 
bijna volledig op het conto te schrijven van 
hoe charmant Lily Collins (Mirror, Mirror) 
Rosie neerzet, en van de chemie tussen Rosie 
en de al even innemende Alex (bekend van 
diverse The Hunger Games-films en The Riot 
Club). 

Kortom, een prima film voor romcomlief-
hebbers die in de donkere maanden wel wat 
extra zoete koek en zonnigheid tot zich wil-
len nemen. Laat in dat geval kniesoren thuis 
en leg hinderlijke zaken als cynisme of zucht 
naar realisme en oorspronkelijkheid bij de 
bioscoopdeur af. 

JANNA REINSMA  

Love, Rosie  DUITSLAND/GROOT-BRITTANNIË, 2014 | 

REGIE CHRISTIAN DITTER |  102 MINUTEN |  MET LILY 

COLLINS, SAM CLAFLIN |  DISTRIBUTIE ENTERTAINMENT 

ONE |  TE ZIEN VANAF 18 DECEMBER   

Tinkerbell en de legende van het  
Nooitgedachtbeest
Steve Loter | Anders dan Tinkerbell & vrinden 
gelooft de kleine dierenelf Faun dat je iemand niet 
op z’n uiterlijk moet beoordelen. Dus wordt ze 
vriendjes met het mysterieuze Nooitgedacht-
beest. Tinkerbell vertrouwt het niet en wil het 
beest laten vangen. Nederlandstalig.
 TE ZIEN VANAF 18 DECEMBER

Wolves
David Hayter | Weer een lofzang op de wolven-
man die de metroman moet begraven. Wolves is 
het coming-of-age-verhaal van Cayden Richards, 
die op zwerftocht gaat nadat zijn ouders ver-
moord worden. Na wat geslenter over gods wegen 
ontmoet hij Wild Joe, die ’m de weg wijst naar 
Lupine Ridge. Daar moet Richards maar eens 

rondvragen, zegt Joe, om eindelijk meer van zijn 
achtergrond te begrijpen.  TE ZIEN VANAF 8 JANUARI

Love is Strange
Ira Sach | Ben en George wonen al eeuwen als 
geliefden samen in hun New Yorkse appartement 
en kennen elkaar door en door. Sinds kort wordt 
die liefde ook door de wet erkend en ze besluiten 
te trouwen. De katholieke school waar George 
muziekles geeft, leeft echter nog in een andere 
tijd en ontslaat hem onder druk van ouders die 
vrezen dat hun kinderen acuut van geslachts-
voorkeur veranderen. Waardoor Ben en George 
hun hypotheek niet meer kunnen betalen, hun 
huis kwijtraken en gedwongen worden om 
gescheiden bij vrienden te leven. En zo komen we 
terecht in een wirwar van verhoudingen, waarbij 
Sachs het bevreemdende van al die relaties lang-
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Of Horses and Men
Galopperend
De IJslandse Benedikt Erlingsson levert 
met Of Horses and Men een eigenwijs 
speelfilmdebuut af, waarin mens en 
paard de hoofdrol delen. 

Paardenliefde: zijn piel hangt tussen zijn 
benen, zij doet een plas; hij trekt zijn lippen 
op, zij beweegt haar staart langs haar billen; 
hij schuift als een stier met zijn hoef over de 
grond. De zwarte hengst breekt door zijn hek 
en rent de witte merrie achterna. Hij bestijgt 
haar en berijdt haar, terwijl haar berijder nog 
in het zadel zit. Die wacht bedrukt tot het 
over is, zijn rug krom getrokken. De buurt 
kijkt door verrekijkers toe. De gortdroge 
humor, die doet denken aan Wes Anderson 
en Alex van Warmerdam, charmeert direct. 

De IJslandse (theater)regisseur Benedikt 
Erlingsson ontroert met de wijze waarop hij 
de relatie toont tussen paard en mens in zijn 
speelfilmdebuut Of Horses and Men. De 
komische mozaïekvertelling speelt zich af in 
een gehucht in een oogstrelende IJslandse 
vallei. Daar leven de twee hand in hoef. Ze 
zijn gelijkwaardig en worden geconfronteerd 
met dezelfde oerthema’s: seks en dood. 
Erlingsson romantiseert ze niet. Hij presen-
teert ze als dingen die er nu eenmaal bij 
horen. We volgen de personages zonder dui-
delijk doel. Het episodische verhaal doet er 
niet zoveel toe; de film toont hoe magisch de 
omgang tussen paard en mens kan zijn. 

Ook contact in letterlijke zin, want het 
aantrekken van het halster doet de regisseur 

voor als toverkunst. Eerst aaien over de rug, 
dan de palm van je hand onder de kin schui-
ven en tot slot het halster om de kop heen 
leggen. Bij Erlingsson ziet het eruit als een 
telepathische verbintenis. Hier ligt de kracht 
van Of Horses and Men: het gehakketak tus-
sen mens en dier. Maar daar zit ook een keer-
zijde aan, want bij vlagen wordt Of Horses 
and Men te anekdotisch. Onverschilligheid 
ligt op de loer en dat is jammer. Je voelt dat 
Erlingsson zelf wel betrokken is bij het lot 
van zijn personages. 

Zelfs als je niet van paarden houdt, fasci-
neren de IJslanders. Ze zijn compact en heb-
ben korte benen, als grote pony’s. In tölt-
gang (een pas die lijkt op de draf, waar enkel 
IJslandse paarden aanleg voor hebben) trek-
ken ze hun knieën hoog op en lopen als een 
parmantige, wankelende kleuter. Juist daar-
door passen ze in het magisch-realistische 
niemandsland van Erlingsson. Close-ups 
van paardenogen worden afgewisseld met 
long shots van imposante vergezichten. In de 
landschappen liggen losse huizen verspreid 
als pionnen op een spelletje ganzenbord. De 
statische shots zijn veel van voren genomen 
om je mee te nemen naar een ander, subtiel 
gestileerd universum. Erlingsson hanteert 
een surrealistische logica die absurd mag lij-
ken, maar in zijn context volkomen klopt. Hij 
zorgt dat je moet schipperen tussen fascina-
tie en empathie. 

De meeste acteurs voegen zich naar die 
stilering. De vervreemdende speelstijl is 
grappig en soms een tikkeltje vlak. Daarom 
trekt vooral Sigríður María Egilsdóttir de 
aandacht: deze feministische debater geeft 
haar debuutrol diepgang en nodigt je uit om 
te raden naar wat zich in haar hoofd afspeelt. 
Ze is tegendraads, spreekt af en toe Zweeds, 

en gaat als enige niet mee in de gelijkheid 
tussen mens en paard: “Ik ben de baas”, 
waarschuwt ze. En ook wij luisteren naar 
haar.

LAURA VAN ZUYLEN 

Of Horses and Men  IJSLAND/DUITSLAND, 2013 | 

REGIE BENEDIKT ERLINGSSON |  81 MINUTEN |  MET ING-

VAR EGGERT SIGURÐSSON, CHARLOTTE BØVING  |  DIS-

TRIBUTIE AMSTELFILM |  TE ZIEN VANAF 1 JANUARI   

The Salvation 
The good,  
the bad and 
the Mads 
Na jaren van stilte duikt de naam  
Anders Thomas Jensen weer overal op. 
Hij schreef de nieuwe Susanne Bier en als 
regisseur heeft hij de opvolger van 
Adam’s Apples bijna klaar. Maar eerst 
gaat zijn western voor regisseur Kristian 
Levring in roulatie. 

The Salvation voert een Deense scherp- 
schutter naar het Wilde Westen. Jon (Mads 
Mikkelsen) is een Europese oorlogsveteraan 
die in de Verenigde Staten met veel moeite 
een bestaan als boer heeft opgebouwd. Als 
hij besluit zijn vrouw en zoontje over te laten 
komen, slaat zijn droom om in een nacht-
merrie. Zijn echtgenote wordt verkracht en 
vermoord, ook het kind sterft en Jon zelf is 
niet bij machte iets uit te richten. 

Wel kan hij natuurlijk gepast wraak 

nemen op de daders, en hier begint de stront 
pas echt richting ventilator te vliegen. Want 
één van de gedode verkrachters is de broer 
van de landeigenaar die het stadje nabij Jons 
boerderij als een soort privédomein runt. 
Deze Delerue (een zalig vileine Jeffrey Dean 
Morgan) maakt het zichzelf gemakkelijk: als 
zijn stadgenoten niet snel de moordenaar 
aanbrengen, vallen er onschuldige slachtof-
fers.   

Tot zover niets nieuws onder de 
Zuid-Afrikaanse zon, waar Levring zijn 
hommage aan de western opnam. Echo’s uit 
High Noon en Unforgiven vermengen zich 
met het pikzwarte mensbeeld dat we kennen 
uit een eerdere Jensen/Levring-film als The 
King Is Alive. Mikkelsen houdt een wedstrijd 
stoer kijken met filmbroer Mikael Persbrandt 
(Mads wint, maar nipt), de boeven zijn uiter-
mate boevig en het stof dwarrelt prachtig 
over de kale vlakten. 

Gelukkig speelt Jensen nog een troefkaart 
uit in de vorm van Eva Green. Ze speelt een 
vrouw die getatoeëerd en zonder tong bij een 
Indianenstam gevonden is, en wier drijf-
veren de film het nodige beetje mysterie  
verschaffen. In Cannes was The Salvation 
duidelijk de mindere van de superieure 
karakterstudie The Homesman, ook al een 
revisionistische western. Dat gezegd, als 
stijloefening van een verdomd behendig  
stilist is ook The Salvation niet te versma-
den. En we blijven uitermate benieuwd naar 
de langverwachte opvolger van Adam’s 
Apples: Men & Chicken. 

MARK VAN DEN TEMPEL  

The Salvation  DENEMARKEN/GROOT-BRITTANNIË/

ZUID-AFRIKA,  2014 |  REGIE KRISTIAN LEVRING  |  90 

MINUTEN |  MET MADS MIKKELSEN, EVA GREEN, MIKAEL 

PERSBRANDT |  DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM |  TE ZIEN 

VANAF 18 DECEMBER   

zaam naar de voorgrond laat komen, zonder pas-
klare antwoorden te geven. Intieme, wijze film. 
Kans op ontroering.  TE ZIEN VANAF 8 JANUARI

Unbroken
Angelina Jolie | Onverbloemd WO-II heldenepos 
geregisseerd door Angelina Jolie en geschreven 
door de broers Coen. Je zou denken dat zo’n waar-
gebeurd heldenverhaal in Hollywood meteen ver-
filmd wordt, maar laat dit nou een van die 
beroemde films zijn die nooit gemaakt werden. 
Denk Kubricks Napoleon en Jodorowski’s Dune. De 
rechten werden al in 1957 gekocht door studio 
Universal, maar het was Jolie die van het verhaal 
over Olympische atleet die in WO-II 47 dagen op 
zee en twee Japanse krijgsgevangenenkampen 
overleefde, een film maakte.  
 TE ZIEN VANAF 8 JANUARI

Une heure de tranquillité
Patrice Leconte | Michel, gek op jazz, heeft in de 
stad net een zeldzaam album opgeduikeld. Hij wil 
niets liever dan teruggaan naar z’n appartement 
om het in stilte te kunnen beluisteren. Helaas 
probeert de hele wereld dat te verhinderen. Z’n 
vrouw komt met een openbaring, zijn volwassen 
zoon verrast hem met een plotseling bezoek, een 
vriend komt langs en z’n moeder blijft ’m maar 
bellen. Gelukkig hebben de andere bewoners van 
het complex ook net een feest gepland. Hoe vindt 
hij in godsnaam een uur rust en stilte? Filmbe-
werking van gelijknamige toneelkomedie. 
 TE ZIEN VANAF 15 JANUARI

Good People
Henrik Ruben Genz | Kate Hudson en James 
Franco als een stel dat een lading geld in het 
appartement van hun overleden huurder vindt en 
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dat lekker in eigen zak stopt. Helaas rekende ook 
iemand anders zich rijk met dat geld. 
 TE ZIEN VANAF 15 JANUARI

Taken 3
Olivier Megaton | Uitmelken heet dat in jargon. 
Aan de andere kant: wie vindt het nou niet lekker 
om te zien hoe Liam Neeson rotzakken op hun 
donder geeft. Meestal doet hij meer dan dat trou-
wens. Neeson trapt, hakt, snijdt en schiet zich 
een weg naar de dader alsof hij als kruisvaarder 
rond 1200 Jeruzalem gaat kerstenen. 
 TE ZIEN VANAF 15 JANUARI

American Sniper
Clint Eastwood | Meer dan honderdvijftig execu-
ties zou Navy SEAL Chris Kyle op z’n naam heb-
ben staan, schreef hij in z’n autobiografie. Daar-

mee zou hij de dodelijkste scherpschutter in de 
geschiedenis van het Amerikaanse leger zijn. Clint 
Eastwood begint zijn adaptatie van Kyle’s boek 
als een ambachtelijke oorlogsfilm maar laat die 
langzaam overgaan in iets meer bedachtzaams. 
 TE ZIEN VANAF 15 JANUARI

Onder het hart
Nicole van Kilsdonk | Masha (Kim van Kooten) is 
zielsgelukkig met haar relatie met Luuk, een 
gescheiden vader van twee kinderen. Niets staat 
hen in de weg, totdat Luuk ongeneeslijk ziek 
wordt en Masha plotseling alleen staat. 
 TE ZIEN VANAF 15 JANUARI

RONALD ROVERS
TWITTER @RONALDROVERSTAKEN 3 AMERICAN SNIPER
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What We Do in the Shadows 
Onsterfelijke vampierenkomedie
Wie denkt dat het vampiergenre nu echt 
uitgemolken is, heeft niet gerekend op 
een Nieuw-Zeelands duo dat met What 
We Do in the Shadows een verrukkelijke 
nep-documentaire heeft afgeleverd. 

Het kan niet op met de slimme grappen in 
What We Do in the Shadows (publieksprijs 
Toronto en Sitges), geserveerd in een reality 
tv-achtige setting: het huis van vier vam-
piers in Wellington, waar de bloeddorstige 
mannen als eeuwige studenten samenleven. 
Inclusief de wekelijkse vergadering dus waar 
de ergernissen over de afwas en alle andere 
troep op tafel komen. Op zijn vampiers bete-
kent dit dat de dandy van het stel met klem 
vraagt of er toch alsjeblieft een krant kan 
worden gelegd op de bank waar de maagden 
in de nek worden gebeten, om het bloed-
spatten nog enigszins te beperken – van die 
dagelijkse beslommeringen. De gevreesde 
Vladislav – open blouse, zwaar Roemeens 
accent – onderbreekt zijn satanische orgie 
en draagt met moeite zijn steentje bij aan de 
groep: hij had laatst een vrouw aan de haren 
over de grond gesleept en zo gelijk de vloer 
geveegd, dat telt toch ook?

Na de vergaderscène blijven de grappen 
maar komen, die nog aan kracht winnen 
door de onderonsjes tussen de kijker en de 
vampiers, die regelmatig een veelbeteke-
nende blik in de camera werpen. Spelbreker 
is Nosferatu, die hier Peter heet, die bewe-

gingsloos in de stenen muur hangt, maar 
buiten ons zicht de meest afschuwelijke 
daden pleegt. En dan is daar de nieuwe vam-
pier, een niet al te snuggere jongen die zwaar 
teleurgesteld is na de eerste euforie: hij kan 
als vampier geen patat meer eten en ook geen 
dag-tv meer kijken. “Don’t believe the 
hype!” roept hij ons wanhopig toe.

De tot leven gekomen vampiers zijn vooral 
zo onweerstaanbaar door de acteurs, waar-
van er twee (Clement en Waititi) de regie 
voor hun rekening namen. Vampierkome-
dies komen en gaan maar deze kan worden 
bijgeschreven als een van de meest onsterfe-
lijke.

MARISKA GRAVELAND 

What We Do in the Shadows  NIEUW-ZEELAND, 

2014 |  REGIE  JEMAINE CLEMENT, TAIKA WAITITI |  86 

MINUTEN |  MET  JEMAINE CLEMENT, TAIKA WAITITI, 

JONATHAN BRUGH |  DISTRIBUTIE FILMFREAK |  TE ZIEN 

VANAF 18 DECEMBER   

La distancia
Maffe mixer
Absurdistische heist-film waarin telepa-
thische dwergen ‘De Afstand’ proberen te 
stelen. Ook al gaat het daar helemaal niet 
om.

Alfred Hitchcock populariseerde ooit de 
term MacGuffin: het ding dat in een verhaal 
door alle personages wordt nagejaagd en 
daardoor de plot op gang houdt, maar waar-
van de daadwerkelijke inhoud er voor de 
lezer of kijker verder niet toe doet. Of het 
nou een koffer vol dollars is, of paperassen 
met atoomgeheimen, of een standbeeld van 
een Maltese valk: voor de toeschouwer gaat 
het niet om het ding zelf, maar om de jacht 
erop.

Sergio Caballero voert dat principe in zijn 
tweede lange film La distancia tot in het 
absurde extreme door. Voor zover de film 
ergens om draait, zijn dat de telekinetische 
en telepathische dwergen Scumek, Baransky 

en Vólkov, die van een naamloze performan-
cekunstenaar de opdracht hebben gekregen 
om ‘De Afstand’ te stelen uit een energiecen-
trale ergens in Siberië. Maar daar gaat het 
dus niet om.

Waar het om gaat zijn de momenten. Waar 
de regisseur in zijn eersteling Finisterrae 
(winnaar van een Tiger Award op het IFFR in 
2011) knipoogde naar landgenoot Buñuel, 
gooit hij in La distancia Tarkovski in zijn 
maffe mixer. Diens mystieke sfeer overheerst 
in de beeldschone beelden en de door Cabal-
lero zelf gecomponeerde muziek. Maar ze 
dienen als achtergrond voor vervreemdende, 
absurde momenten in een volstrekt eigen 
register, met een gortdroog gevoel voor 
humor dat laveert van koddig naar vunzig. 
De drie dwergen die elkaar telepathisch, in 
het Russisch, voor rotte vis uitmaken. Een 
vuurpot die, in vloeiend Japans, een haiku 
voordraagt. De bewaker van het complex die 
zich aftrekt in zijn privéverblijf, met rode 
pumps aan zijn voeten. Caballero gooit het 
op een hoop, en kijk maar wat je er mee doet.

Het resultaat is een film die, zoals de 
regisseur het zelf verwoordde tijdens een 
interview vorig jaar op IFFR, het serieuze 
van Stalker vermengt met de “demystificatie 
van het serieuze” (lees: onderbroekenlol) 
van films als Kung Fu Panda. Ook na de film 
twee keer gezien te hebben, ben ik er nog niet 

uit of er wel inhoud onder dat oppervlak aan 
hoogdravende flauwiteiten ligt. En ook niet 
of het erg is als dat niet zo is.

JOOST BROEREN 

La distancia  SPANJE, 2014 |  REGIE SERGIO CABAL-

LERO |  80 MINUTEN |  JINSON AÑAZCO, MICHAL LAGOSZ, 

ALBERTO MARTÍNEZ |  DISTRIBUTIE AMSTELFILM |  TE 

ZIEN VANAF 8 JANUARI   

Miss Julie
Kus mijn 
schoen 
Strindberg-verfilming over de erotische 
en psychologische machtsstrijd tussen 
een freule en een bediende, die beiden 
verlangen naar een ander leven dan hen 
vanwege hun klasse, sekse en  
familiegeschiedenis is toebedeeld.

Het is 1890, het is Midzomernacht op het 
Ierse platteland, iedereen viert feest. De 
baron is van huis en de muizen – de dochter 
van de baron (Jessica Chastain) en zijn per-
soonlijke bediende (Colin Farrell) – dansen 
op de kasteeltafel. Miss Julie voegt zich dui-

LA DISTANCIA

MISS JULIEWHAT WE DO IN THE SHADOWS



DE FILMKRANT  
#372 JANUARI 2015   25

delijk niet graag naar de sociale regels tussen 
rangen en standen en heeft in afwezigheid 
van de baron vrij spel. Nadat Johns verloofde 
naar bed is gegaan geeft Miss Julie nog tal-
loze ongepaste bevelen: ze gebiedt John nu 
eens elk klassenverschil te vergeten, om hem 
dan weer spottend te dwingen haar schoen te 
kussen. John doet zijn best te volharden in de 
rol die de sociale hiërarchie van hen verlangt. 

Terwijl de nacht vordert en de drank rijke-
lijk vloeit, ontvouwt zich een machtsstrijd 
waar je u tegen zegt: tussen adel en volk, tus-
sen man en vrouw, tussen enerzijds goede 
manieren, regels en scrupules en anderzijds 
vechtlust en oerdrift. Gaandeweg worden 
beider karakters genadeloos ontleed. De 
bazige, nerveuze Miss Julie blijkt een geeste-
lijk wankele vrouw die zich ongezien, onge-
kend en onbemind voelt. John is een harde 
werker van eenvoudige afkomst die altijd 
heeft opgekeken tegen de adel, maar liever 
toch voor niemand zou buigen. Onder zijn 
beschavingsvernis schuilt weinig fraais. 
Tussen hen verschuift steeds opnieuw de 
macht, net als de rol die de een voor de ander 
vervult. De Zweedse August Strindberg, op 
wiens naturalistische toneelstuk Fröken Julie 
deze film gebaseerd is, beschreef hun strijd 
als niet minder dan een survival of the fit-
test, met als inzet welke psyche beter tegen 
het leven bestand was. 

Miss Julie zit ingenieus in elkaar, bevat 
vele intrigerende lagen en prachtige teksten 
die worden vertolkt door topacteurs die de 
sterren van de hemel spelen. Toch zie je ze 
meer acteren dan dat je langdurig meegaat in 
hun personages (met uitzondering van de 
beklagenswaardige verloofde, die diep weet 
te raken). Deels daardoor verslapt soms de 
aandacht, zeker ook naarmate de karakters 
zich duidelijker gaan aftekenen, en mis-
schien wel niet zo verrukkelijk ambigu zijn 
als ze aanvankelijk leken. Regisseur Liv Ull-
man (de Noorse actrice en Bergman-muze) 
had ook wel iets rebelser mogen ingrijpen in 
het scenario – bijna de hele film speelt zich 
in één benauwende keuken af, zonder dat 
daar cinematografisch iets bijzonders mee 
gedaan wordt.  Zo blijft het gevoel knagen 
dat dit boeiende drama niet helemaal van het 
toneel af is gekomen.

JANNA REINSMA 
 
Miss Julie  NOORWEGEN/GROOT-BRITTANNIË/

FRANKRIJK/IERLAND, 2014 |  REGIE LIV ULLMANN |  133 

MINUTEN |  MET JESSICA CHASTAIN, COLIN FARRELL, 

SAMANTHA MORTON |  DISTRIBUTIE DE FILMFREAK |  TE 

ZIEN VANAF 8 JANUARI   

Bethlehem
Gedwongen 
vijanden
Israëls inzending voor de Oscars is een 
duister, rauw politiedrama over het  
slepende conflict met Palestina. De poli-
tiek ontbreekt niet, maar het persoon lijke 
drama voert de boventoon.

Sanfur is een Palestijnse tiener uit Beth-
lehem die in de schaduw leeft van zijn oudere 
broer Ibrahim, een prominent lid van de 
Al-Aqsa Martelarenbrigade. De Israëlische 
agent Razi  rekruteerde Sanfur op jonge leef-
tijd om informatie los te krijgen over Ibra-
hims terroristische activiteiten, maar is de 
jongen in de loop der jaren als een zoon gaan 
zien. Wel een zoon die moeilijk te vertrou-
wen is, want Sanfur twijfelt in toenemende 
mate over wie hij loyaal moet zijn.

Bethlehem toont de complexe verhouding 
tussen twee mannen die steeds meer moeite 
hebben om te kiezen tussen hun politieke 
idealen en hun persoonlijke relatie. Sterk is de 
film als we Sanfur en Razi samen zien kletsen, 
en hun waardering voor elkaar duidelijk 
wordt uit het natuurlijke spel van de twee 
acteurs. Daardoor komt de tragiek van hun 
gedwongen vijandschap des te harder aan.

Debuterend regisseur Yuval Adler 
schroomt niet de zware thematiek ook in te 
zetten voor spektakel: een intense sequentie 
waarin Ibrahim achtervolgd wordt door Isra-
elische agenten, filmt hij met het oog voor 
ruimte van een ervaren actieregisseur. 

Adler was ooit zelf werkzaam voor de 
Israëlische geheime dienst en zijn coscena-
rist Ali Wakad is een Palestijnse journalist. 
Voor het scenario deden de twee uitvoerig 
onderzoek, waarbij ze spraken met zowel 
werknemers van de Israëlische veiligheids-
dienst als leden van al-Aqsa en Hamas. 
Wakad stelde in het Israëlische dagblad 
Haaretz geen kant te kiezen, maar alleen een 
reflectie van de realiteit te geven. Een pro-
blematisch standpunt: hoe kun je objectief 
blijven over zo’n complex en controversieel 
conflict? De gewelddadige Palestijnse mili-
tanten die Bethlehem laat zien, zijn geen fan-
tasiewezens, maar de keuze om juist hen te 
tonen, en weinig aandacht te besteden aan 
vreedzamere activisten, maakt het moeilijk 
vol te houden dat de film vrij van ideologie is.

Toch is Wakads uitspraak begrijpelijk. 
Bethlehem wil in de eerste plaats laten zien 
hoe het conflict de levens van mensen aan 
beide kanten verwoest. Zowel Sanfur als Razi 
roepen empathie op met hun persoonlijke 
strijd, waarvan steeds duidelijker wordt dat 
die niet te winnen is; hooguit kunnen ze  
proberen zo min mogelijk te verliezen. 

JULIUS KOETSIER 

Bethlehem  ISRAËL/DUITSLAND/BELGIË, 2013 | 

REGIE YUVAL ALDER |  MET TSASI HALEVI, SHADI MAR’I, 

HITHAM OMARI |  99 MINUTEN |  DISTRIBUTIE SEP-

TEMBER FILM |  TE ZIEN VANAF 18 DECEMBER   

Black Coal
Vuurwerk bij 
daglicht
De winnaar van de Gouden Beer voor Bes-
te Film is een prachtig melancholieke 
film noir. Moorden, een zwijgzame detec-
tive, een femme fatale en een nachtclub, 
maar dan gesitueerd in het hedendaagse 
en winterse China.

De film van regisseur Diao Yinan begint in 
1999 met een gruwelijke vondst in een noor-
delijk mijnwerkersstadje: er ligt een afge-
hakte hand tussen de steenkool. Recher-
cheur Zhang Zili en zijn collega’s stellen een 
onderzoek in. Er worden tientallen 
lichaamsdelen teruggevonden, verspreid 
over de gehele provincie. Niemand kan in 
zo’n korte tijd al die dumpplekken in zijn 
eentje zijn afgegaan. Een mysterie.

De politiemannen komen tot deze eerste 
conclusies terwijl ze gebroederlijk rond de 
provinciekaart watermeloen staan te eten. 
Het is slechts één voorbeeld van de verras-
sende manieren waarop Diao ensceneert. Een 
ondervraging in een kapsalon eindigt in een 
absurde schietpartij, en is gefilmd in één lang 
aangehouden, wijd shot met maar liefst 
negen verschillende personages in beeld. 
Daarin verraadt zich de achtergrond van Diao 
als theaterregisseur. Black Coal is zijn derde 
film, na Uniform (2003) en Night Train (2007) 

die in Nederland niet werden uitgebracht.
Zhang Zili raakt gewond bij die schietpar-

tij. Vijf jaar later (Diao maakt er een wonder-
lijke time-lapse van in een besneeuwde tun-
nel) treffen we hem aan als een verlopen 
ex-politieman met een alcoholprobleem. 
Dan blijkt dat de mysterieuze moordenaar 
opnieuw heeft toegeslagen. En alle sporen 
leiden naar een kleine wasserij en de jonge, 
aantrekkelijke vrouw achter de toonbank.

Zhang verricht zijn speurwerk veelal op 
een brommertje met een mandje aan het 
stuur, en dat is typerend voor Black Coal. De 
film zit vol humor en schetst een China zoals 
we dat zelden te zien krijgen: alledaags sek-
sisme op de werkvloer, een gesprek in het 
kantoor van de buurtcommissaris, een 
brand oefening, een bezoekje aan de bio-
scoop, een dansavondje, de schaatsbaan… 
Schaatsen spelen een belangrijke rol in Black 
Coal. Wie een snelle actiethriller verwacht 
kan de film beter overslaan, maar Diao laat 
geen misverstand bestaan over het gruwe-
lijks dat die scherpe schaatsen kunnen aan-
richten. Profiteert niet elke film noir van een 
opvallend moordwapen?

De verwijzingen naar The Maltese Falcon 
(1941), Touch of Evil (1958) of de reuzenrad-
scène in The Third Man (1949) liggen voor 
het oprapen, maar Diao ontleende vooral het 
personage van Zhang aan de canon van de 
film noir. Zhang is een cynische dwaler, een 
loner die dromend door zijn onderzoek stapt 
en zijn eigen glazen ingooit voor een beetje 
liefde. Zhang is een prachtige rol van Liao 
Fan, die daar in Berlijn een Zilveren Beer voor 
won, maar zijn versie van Humphrey Bogart 
is ook op te vatten als een commentaar op 
het leven in China.

Black Coal - de volledige internationale 
titel is beter: Black Coal, Thin Ice – is een 
film vol contrasten. De mooiste daarvan zijn 
vervat in de finale en de naam van de nacht-
club die in de film figureert (‘Vuurwerk bij 
daglicht’, overigens ook de letterlijke verta-
ling van de Chinese titel Bai ri yan hou). 
Zwarte steenkool, ijselijke kou en grauwe 
dagen, maar Diao laat het knallen. 

BAREND DE VOOGD 

Black Coal  CHINA, 2014 |  REGIE DIAO YINAN |  106 

MINUTEN |  MET LIAO FAN, GWEI LUN MEI |  DISTRIBUTIE 

IMAGINE |  TE ZIEN VANAF 8 JANUARI   

BETHLEHEM

BLACK COAL

 
FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN JANUARI EEN INLEIDING BIJ MUST SEE  

Black Coal |  RIALTO AMSTERDAM, 7 JANUARI  |  DOOR BAREND DE VOOGD |  

MET DANK AAN IMAGINE



Alkmaar
k Filmhuis Alkmaar Verdronken-
oord 12 | 072-520 2022 | 
filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg de 
website voor actuele informatie
December Blind do 18 dec en ma 22 
dec, 21.15 | za 20 dec en wo 24 dec, 
19.00 | zo 28 dec en di 30 dec, 21.30 
| The Hundred-Foot Journey za 27 
dec en ma 29 dec, 19.00 | zo 28 dec, 
20.00 | Infiltrant vr 19 dec, di 23 dec 
en za 27 dec, 21.15 | zo 21 dec, 19.00 | 
Het nieuwe Rijksmuseum do 18 dec 
en vr 19 dec, 20.00 | zo 21 dec, 14.00 | 
Om de wereld in 50 concerten do 18 
dec, vr 19 dec, zo 28 dec en di 30 dec, 
19.00 | zo 21 dec, 16.00 | di 23 dec, 
20.00 | ma 29 dec, 21.00 | Pride za 
20 dec, 20.30 | zo 21 dec, ma 22 dec, 
wo 24 dec, za 27 dec, ma 29 dec en di 
30 dec, 20.00 | zo 28 dec, 14.00 | Un-
der the Skin za 20 dec en za 21 dec, 
21.00 | ma 22 dec en di 23 dec, 19.00 | 
XMAS It’s a Wonderful Life do 25 dec 
en vr 26 dec, 15.30 | The Nightma-
re Before Christmas wo 24 dec, 21.00 
| The Wizard of Oz do 25 dec en vr 26 
dec, 13.00 

Almelo
k Filmhuis Almelo Elisabethhof 4 | 
Informatie/reserveren 0546-850 

264 | filmhuisalmelo.nl | Aanvang: 
20.15
December Bon Dieu! vr 19 dec 
Januari 3 Coeurs vr 9 jan | Brozer wo 
14 jan | Gett, the Divorce Trial of Vi-
viane Amsalem vr 16 jan | Leviathan 
vr 30 jan | Mommy wo 28 jan | Sam-
ba vr 23 jan 

Almere
k Corrosia Stad/Theater, Expo & 
Film Stadhuisplein 2 | 036-521 5929 
| corrosia.nl 
December Cinema Paradiso do 18 
dec, 20.00 
Januari Departures do 29 jan, 20.00 
| Memento do 8 jan, 20.00 | Oeroeg 
do 15 jan, 20.00 | One Flew over the 
Cuckoo’s Nest do 22 jan, 20.00 
k Het nieuwe filmhuis/De nieuwe 
bibliotheek
Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 | 
denieuwebibliotheek.nl /hetnieu-
wefilmhuis
December Dorsvloer vol confetti za 
20 dec, 14.00 | St. Vincent vr 19 dec 
en di 23 dec, 19.30 | wo 24 dec, 11.00 
| Winter Sleep di 30 dec, 19.30 | wo 
31 dec, 11.00 
Januari Aanmodderfakker vr 9 jan 
en di 13 jan, 19.30 | wo 14 jan, 11.00 | 
Mommy vr 2 jan en di 6 jan, 19.30 | wo 
7 jan, 11.00 | My Old Lady vr 23 jan en 

di 27 jan, 19.30 | wo 28 jan, 11.00 | The 
Salvation vr 16 jan en di 20 jan, 19.30 
| wo 21 jan, 11.00 | The Best of IDFA on 
tour za 24 jan, 10.30 

Alphen a/d Rijn
k Parkfilmhuis Cornelis Geellaan 
2 (Park Rijnstroom) | 0172-493 737 | 
parkfilmhuis.nl | Aanvang: 20.30
December Brozer di 23 dec, zo 28 dec 
en ma 29 dec, 20.30 | di 30 dec, 13.30 
| Gett, the Divorce Trial of Viviane 
Amsalem vr 19 dec, 21.30 | Maps to 
the Stars zo 21 dec, 20.30 | Nena vr 19 
dec, 19.30 | di 23 dec 13.30 | za 27 dec 
en di 30 dec, 20.30 | The Tale of the 
Princess Kaguya do 18 dec, za 20 dec, 
ma 22 dec en wo 24 dec, 20.30 
Januari Blind do 22 jan en za 24 jan, 
20.30 | vr 23 jan, 21.30 | di 27 jan, 
13.30 | Gemma Bovery vr 2 jan, 19.30 
| za 3 jan, ma 5 jan en di 6 jan, 20.30 
| Hector and the Search for Happi-
ness do 1 jan en zo 4 jan, 20.30 | vr 
2 jan, 21.30 | di 6 jan, 13.30 | Infil-
trant vr 30 jan, 19.30 | Locke vr 23 
jan, 19.30 | zo 25 jan t/m di 27 jan, 
20.30 | Manuscripts don’t Burn wo 
28 jan, 20.30 | Pride do 15 jan en ma 
19 jan, 20.30 | vr 16 jan, 19.15 | di 20 
jan, 13.30 | Qissa: The Tale of a Lone-
ly Ghost do 29 jan en za 31 jan, 20.30 | 
vr 30 jan, 21.30 | Wild Tales vr 6 jan en 
wo 21 jan, 21.30 | zo 18 jan en di 20 jan, 
20.30 | Culinaire Filmweek Chef do 8 
jan en zo 11 jan, 20.30 | za 10 jan, 21.30 
| di 13 jan, 13.30 | The Hundred-Foot 
Journey vr 9 jan, 21.30 | za 10 jan, 19.15 
| zo 11 jan, 15.00 | wo 14 jan, 20.30 | 
The Trip to Italy wo 7 jan, ma 12 jan en 
di 13 jan, 20.30 | vr 9 jan, 19.15 | IDFA 
on Tour 4 Documentaires incl. maal-
tijd za 17 jan, 16.30 en zo 8 feb, 14.00 
(zie website voor meer info) 

Amersfoort
k Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033-422 
6555 | lievevrouw.nl | Programma 

wordt wekelijks aangevuld, zie 
website
December In Order of Disappearan-
ce | Mr. Turner | My Old Lady | Samba 
| The Way Home 
Januari Amour Fou vanaf do 29 jan | 
Birdman vanaf do 22 jan | Il capita-
le umano vanaf do 22 jan | The Imita-
tion Game vanaf do 8 jan | Inherent 
Vice vanaf do 29 jan | Love is Stran-
ge vanaf do 8 jan | Miss Julie van-
af do 8 jan | Of Horses and Men vanaf 
do 1 jan | IFFR Preview Girlhood vr 2 
jan | Gay Night Darker than Midnight 
ma 12 jan | Best of IDFA zo 25 jan | Ci-
nesingle Birdman zo 18 jan Shorts 
maandelijks 

Amsterdam
k Cinema111 Arie Biemondstraat 
111 | 020-616 9994 | info@lab111.nl 
| lab111.nl | Raadpleeg de website 
voor actuele informatie
December Free Range vanaf do 18 
dec | Silent Ones | What We Do in the 
Shadows vanaf do 18 dec 
Januari La distancia vanaf do 8 jan | 
When Animals Dream vanaf do 15 jan
k Cinema De Balie Kleine-
Gartmanplantsoen 10 | Informatie: 
020-553 5151 | Reservering: 020-553 
5100 | debalie.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma 
December Bethlehem vanaf do 18 
dec | Het nieuwe Rijksmuseum: de 
film vanaf do 11 dec | Het perspectief 
van de single Gloria do 18 dec, 20.00 
k Filmhuis Cavia Van Hallstraat 
52-1 | 020-681 1419 | filmhuiscavia.
nl | Aanvang: 20.30 | Raadpleeg de 
website voor het actuele 
programma
December Dangerous Liaisons za 
27 dec | Only Lovers Left Alive do 18 
dec en vr 19 dec | Underground di 30 
dec (+ Balkan Party) | Wristcutters 
A Love Story zo 28 dec | French Tea 
Matinee Dangerous Liaisons zo 28 
dec, 14.00 (vooraf graag reserveren) | 
Young Peter Jackson Blood & Brains 
Nacht Bad Taste ma 29 dec, 20.30 | 
Braindead ma 29 dec, 22.15 
k Cinecenter Lijnbaansgracht 236 
| 020-623 6615 (vanaf 15.45) | 
cinecenter.nl | Programmering is 
onder voorbehoud
December Coming Home vanaf do 18 
dec | Une nouvelle amie vanaf do 18 
dec | The Salvation vanaf do 18 dec 
Januari The Imitation Game vanaf do 
8 jan | The Theory of Everything van-
af do 15 jan 
k Eye Filmmuseum IJpromenade 1 | 
020-589 1400 | eyefilm.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
complete programma
k Het Ketelhuis Westergas-
fabriekterrein | Pazzanistraat 4 | 
020-684 0090 | ketelhuis.nl
December Aanmodderfakker | Annie 
(NL en OV) vanaf do 18 dec | Gooische 
Vrouwen 2 | In Order of Disappea-
rance | Marie Heurtin | Mees Kees op 
de Planken | Mr. Turner | Het Nieuwe 
Rijksmuseum: De Film | Om de We-
reld in 50 Concerten | De Pinguïns 
van Madagascar | Samba | Wiplala 
Januari 10.000 Km vanaf do 22 jan 
| Gluckauf vanaf do 29 jan | Michiel 
de Ruyter vanaf do 29 jan | Miss Julie 
vanaf do 8 jan | Onder het Hart van-
af do 15 jan | VERS Maandelijkse bij-
eenkomst voor en door nieuwe film- 
en televisiemakers ma 5 jan, 19.30 
| Psychoanalyse & Film The Virgin 
Suicides wo 14, 20.00 (met inleiding 
en discussie na afloop) | Amongst 
Friends Maandelijkse Sneak Preview 
met Personal Touch ma 19 jan, 21.15 

| Gay Film Night Darker than Mid-
night di 20 jan, 21.15 | Deutsches 
Kino Halbschatten di 27 jan, 19.30 
k Kriterion Roetersstraat 170 | 
020-623 1709 | kriterion.nl
December Mr. Turner | What We Do 
In The Shadows vanaf do 18 dec | Mo-
derne Klassiekers 25th Hour ma 29 
dec, 22.00 | The Fisher King ma 22 
dec, 22.00 
Januari Black Coal vanaf do 8 jan | 
Birdman vanaf do 22 jan | Inherent 
Vice vanaf do 29 jan 
k Melkweg Cinema Lijnbaans-
gracht 234a | Info en reserveringen: 
020-531 8181 | melkweg.nl | 
Aanvang: 20.00
December 20,000 Days on Earth vr 
19 dec en ma 29 dec | David Bowie is 
za 19 dec en za 27 dec | Finding Fela 
di 23 dec en ma 29 dec | Queen Rock 
Montreal za 20 dec 
Januari American Interior za 10 jan 
en za 24 jan | Genesis: Sum of the 
Parts vr 16 jan | Inside L.A. Metal vr 
9 jan | Super Duper Alice Cooper za 
17 jan | Supermensch: The Legend of 
Shep Gordon za 17 jan | De Foutmijn 
Videoclip Show za 10 jan 
k The Movies Haarlemmerdijk 161 
| 020-638 6016 | themovies.nl
December Coming Home vanaf do 
18 dec | Une nouvelle amie vanaf do 
18 dec 
Januari Birdman vanaf do 22 jan | The 
Imitation Game vanaf do 8 jan | Inhe-
rent Vice vanaf do 29 jan | The Theory 
of Everything vanaf do 15 jan 
k Rialto Ceintuurbaan 338 | 
020-676 8700 | rialtofilm.nl
December Une nouvelle amie van-
af do 18 dec | The Spanish Film of the 
Month Hassan’s Way (El Rayo) vr 19 
dec, 21.00 
Januari 10.000 km vanaf do 22 jan 
| Black Coal vanaf do 8 jan | Girl-
hood vanaf do 29 jan | The Kipnap-
ping of Michel Houellebecq vanaf 
do 8 jan | P’tit Quinquin vanaf do 15 
jan | Klassiekers La bandera di 6 jan 
en di 13 jan | Orfeus di 20 jan en di 27 
jan | IFFR Preview Girlhood di 13 jan | 
IFFR Live Atlantic za 24 jan | Erbar-
me Dich - Matthäus Passion Sto-
ries zo 25 jan | Melody ma 26 jan | 
Speed Walking di 27 jan | CinemA-
sia The God of Ramen vanaf do 15 jan 
| Filmclub 10.000 km vr 16 jan | Podi-
um Desert Haze za 17 jan | Feel Good 
Sunday Happy-Go-Lucky zo 18 jan 
| Cracking the Frame Art and Craft 
wo 21 jan 
k Studio/K Timorplein 62 | 020-
692 0422 | studio-k.nu | Raadpleeg 
de website voor het actuele 
programma 
k Pathé Tuschinski Reguliers-
breestraat 26-34 | 0900-1458 | 
pathe.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma
k Filmtheater De Uitkijk Prinsen-
gracht 452 | 020-223 2416 | uitkijk.
nl | Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

Apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-521 6346 | 
gigant.nl
December 20.000 Days on Earth vr 
26 dec t/m zo 28 dec en di 30 dec | 
Bon Dieu! vr 26 dec, za 27 dec, ma 29 
dec t/m wo 31 dec | Het chimpansee 
complex zo 21 dec en di 23 dec | Dors-
vloer vol confetti ma 22 dec en ma 29 
dec | Gone with the Wind vr 26 dec | 
Mr. Turner wo 24 dec en vr 26 dec t/m 
di 30 dec | Om de wereld in 50 con-
certen vr 26 dec t/m zo 28 dec en wo 

De beelden van 
hordes ontketen
de vuilnisbakhon
den die een mo
derne stad ontre
gelen zijn vol
doende reden om 
alle hondengek
ken direct naar 
White God te stu
ren. Mundruczó 
heeft een buiten
gewone prestatie 
geleverd door zon
der computertru
cage deze mees
terlijke beelden te 
draaien.

Mark van den Tempel in de 
Filmkrant

Juwelenkist
Wie wat bewaart heeft wat, meen-
de filmpionier Jean Desmet (1875-
1956), die zelfs zijn boodschap-
penbriefjes bewaarde. Belangrijker 
voor de filmgeschiedenis is dat hij 
iedere film bewaarde die hij als dis-
tributeur uitbracht en als bios-
coop exploitant vertoonde. Dat 
klinkt nu weinig bijzonder – alle 
films worden bewaard – maar in de 
beginperiode van de filmgeschie-
denis gooide men films weg als ze 
waren uitgedraaid en geen geld 
meer opbrachten. Door deze op-
ruimwoede is ongeveer driekwart 
van de zwijgende cinema verloren 
gegaan. Het is aan Desmets zui-
nigheid te danken – misschien kon 
hij oude films toch nog eens ergens 
vertonen – dat EYE bijna duizend 
zwijgende films bezit uit de perio-
de 1907-1916, de (korte) tijd dat 
Desmet actief was als filmonder-
nemer. Deze Desmet-collectie, 
door Desmets dochter Jeanne in 
1956 aan het toenmalige Filmmu-
seum geschonken, bestaat uit kor-
te en lange films. De meeste zijn 
fictie, maar er zitten ook exotische 
reisverslagen tussen. Dat de 
UNESCO de collectie tot cultureel 
werelderfgoed heeft uitgeroepen, 
illustreert hoe uniek het is. De 
films geven een geweldig inzicht in 

de ontwikkeling van de filmcultuur 
in de eerste decennia na de uitvin-
ding van de film. In die periode 
waren er nog geen stilistische en 
narratieve conventies, maar werd 
er volop geëxperimenteerd. Over 
Jean Desmet en zijn filmcollectie 
presenteert EYE onder de titel Jean 
Desmets Droomfabriek tot en met 
12 april een expositie met een uit-
voerig randprogramma en een rijk 
geïllustreerde publicatie over 
Desmet en zijn betekenis voor de 
filmcultuur. De expositie, waarop 
papieren archiefstukken, zoals af-
fiches, maar ook veel filmfragmen-
ten te zien zijn, geeft inzicht in de 
verbazingwekkend rijke en veelzij-
dige filmcultuur uit het begin van 

de vorige eeuw. Uit de films 
spreekt verwondering en plezier 
over de mogelijkheden van het 
nieuwe medium. De makers expe-
rimenteerden gretig met trucages, 
kleurgebruik, ensceneringen en 
vertelwijzen. Het filmprogramma 
gaat gepaard met lezingen van 
gastsprekers. Zo vertelt EYE-cura-
tor Rommy Albers over de onder-
nemer Desmet en vertelt voorma-
lig adjunct-directeur van het 
Filmmuseum Eric de Kuyper over 
het werk van de vroege Franse 
filmmaker Léonce Perret in de 
Desmet-collectie. Ook zijn er 
filmvertoningen met live-concer-
ten, workshops voor kinderen en 
rondleidingen. EYEFILM.NL

Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van februari moeten 
vóór vrijdag 26 december (schriftelijk of per e-mail agenda@
filmkrant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet 
verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programma-
wijzigingen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag  
15 januari.
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31 dec | Party Girl do 18 dec t/m za 20 
dec, di 23 dec, wo 24 dec, zo 28 dec en 
di 30 dec | St. Vincent do 18 dec t/m 
wo 24 dec en vr 26 dec t/m di 30 dec 
| Under the Skin do 18 dec, za 20 dec 
t/m wo 24 dec (ma 22 dec met nabe-
spreking) | Filmkrant.Live | Mr. Tur-
ner di 23 dec 
Januari Araf do 22 jan t/m wo 28 jan 
| Blind do 1 jan t/m di 6 jan (ma 5 jan 
met nabespreking) | Coming Home 
do 8 jan t/m zo 11 jan, di 13 jan t/m 
vr 16 jan, zo 18 jan t/m wo 21 jan (ma 
19 jan met nabespreking) | Inherent 
Vice do 29 jan t/m za 31 jan | In Or-
der of Disappearance do 22 jan t/m 
wo 28 jan | Love is Strange do 22 jan 
t/m za 31 jan | Marie Heurtin do 15 jan 
t/m zo 18 jan, di 20 jan en wo 21 jan | A 
Most Wanted Man za 17 jan t/m ma 
19 jan | Mr. Turner do 1 jan t/m wo 21 
jan | My Old Lady do 1 jan t/m vr 9 jan 
en zo 11 jan t/m wo 14 jan | Of Horses 
and Men do 29 jan t/m za 31 jan | The 
Salt of the Earth do 8 jan t/m wo 14 
jan | Samba do 22 jan t/m vr 30 jan | 
The Salvation do 15 jan, za 17 jan t/m 
ma 19 jan, wo 21 jan t/m za 24 jan, di 
27 jan en wo 28 jan | Still Life do 1 jan 
t/m zo 4 jan en di 6 jan | Still the Wa-
ter do 29 jan t/m za 31 jan | Boek & 
Film A Most Wanted Man di 20 jan 
| IFFR Preview Girlhood wo 14 jan 
| Filmclub Inherent Vice zo 25 jan 
(ontbijt, 9.30, film 10.30) | Film ge-
mist? Sagrada - el mister de la cre-
ació ma 5 jan, ma 12 jan, ma 19 jan 
en  ma 26 jan | Movies that Matter 
Sidd hart  di 13 jan | We Want Cinema 
Special Ladies Night wo 21 jan 

Arnhem
k Focus Filmtheater Korenmarkt 
42 | 026-442 4283 | focusarnhem.nl 
| Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

Assen
k Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 | 

asserfilmliga.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Bergen
k Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-589 6310 | 
cinebergen.nl | Raadpleeg de web-
site voor het actuele programma

Borne
k Filmhuis Borne Marktstraat 23 | 
Informatie/reserveren 074-265 
7200 | kulturhusborne.nl
Brozer wo 28 jan | The Grand Buda-
pest Hotel wo 7 jan | A Most Wan-
ted Man wo 21 jan | The Wind Rises 
wo 14 jan 

Breda
k Chassé Cinema Claudius 
Prinsenlaan 8 | 076-530 3131 | 
chasse.nl
December Coming Home vanaf do 18 
dec | David Bowie is di 30 dec, 19.20 | 
Gone With the Wind vanaf do 18 dec | 
In Order of Disappearance | Mr. Tur-
ner | My Old Lady | Het nieuwe Rijks-
museum | The Salt of the Earth | The 
Salvation vanaf do 18 dec | The Sel-
fish Giant vr 19 dec, 16.00 | Still Life | 
Whiplash | White God | Special Euro-
pese dag van de korte film zo 21 dec | 
Gay Film Night Truth di 23 dec, 21.00 
| Filmontbijt The Imitation Game zo 
28 dec, 09.30 ontbijt en 10.45 film 
(voorpremière) 
Januari Birdman vanaf do 22 jan | La 
Distancia vanaf do 8 jan | Girlhood 
vanaf do 29 jan | The Imitation Game 
vanaf do 8 dec | Inherent Vice van-
af do 29 jan | Love is Strange van-
af do 8 jan | Miss Julie vanaf do 8 jan | 
La rançon de la gloire vanaf do 8 jan 
| Filmclub do 15 jan, 9.30 | Boek in 
Beeld Student ma 19 jan, 19.30 (voor-
première met inleiding en nagesprek) 
| IFFR Preview Girlhood ma 12 jan, 
21.00 | IFFR Live Atlantic za 24 jan, 

16.00 | Erbarme Dich zo 25 jan, 16.00 
| Melody ma 26 jan, 19.00 | Speed 
Walking di 27 jan, 19.00 | Cracking 
The Frame Fifi Howl From Happi-
ness ma 12 jan, 19.20 | Ciné Premiè-
res La rançon de la gloire vanaf wo 7 
jan, 19.20 (met inleiding) | Gay Film 
Night Darker Than Midnight di 20 
jan, 21.00 | 

Bussum
k Filmhuis Bussum Brediusweg 1 | 
035-693 8694 | filmhuisbussum.nl
December 3 Coeurs do 18 dec, za 
20 dec en za 27 dec, 18.45 | vr 19 dec, 
11.00 en 19.00 | zo 21 dec, 20.30 | vr 
26 dec, 14.00 | zo 28 dec en di 30 dec, 
20.00 | di 30 dec, 14.30 | Gooische 
Vrouwen 2 do 18 dec en zo 20 dec, 
21.30 | vr 19 dec, 18.45 | za 20 dec en 
za 27 dec, 16.00 | ma 22 dec, 20.30 | 
wo 24 dec, 14.30 | zo 28 dec, 15.45 | 
Mommy do 11 dec, do 18 dec, vr 19 dec 
en za 20 dec, 21.15 | vr 19 dec en zo 21 
dec, 15.45 | ma 22 dec en di 23 dec, 
20.00 | Het nieuwe Rijksmuseum: de 
film za 20 dec, 15.45 | zo 21 dec en vr 

26 dec, 20.00 | zo 28 dec, 16.00 | wo 
31 dec, 14.00 | Party Girl vr 26 dec en 
zo 28 dec, 20.00 | za 27 dec, 21.15 | ma 
29 dec, 20.00 | St. Vincent do 18 dec 
en za 20 dec, 19.00 | vr 19 dec, 16.00 
en 21.30 | zo 21 dec, 16.00 
Januari Coming Home vr 23 jan en vr 
30 jan, 18.45 | za 24 jan en do 29 jan, 
21.15 | ma 26 jan en di 27 jan, 20.30 | 
za 31 jan, 21.30 | Gooische vrouwen 
2 do 1 jan, do 8 jan, vr 9 jan, za 24 en 
za 31 jan, 18.45 | vr 2 jan, 21.15 | za 3 
jan en za 17 jan, 21.30 | zo 4 jan, za 10 
jan en vr 23 jan, 15.45 | zo 11 jan, ma 
19 jan, zo 25 jan en wo 28 jan, 20.00 
| wo 14, 14.45 | vr 16 en vr 30, 10.45 | 
wo 21, 14.30 | Marie Heurtin vr 30 jan, 
15.45 | za 31 jan, 21.15 | Mr. Turner vr 
30 jan, 15.45 | za 31 jan, 21.15 | My Old 
Lady do 22 jan en vr 30 jan, 19.00 | vr 
23 jan, 11.00 en 21.30 | za 24 jan en 
do 29 jan, 21.30 | za 25 jan, 20.30 | za 
31 jan, 16.00 | Une nouvelle amie do 
15 jan, 18.45 | vr 16 jan, 11.00 en 18.45 
| za 15 jan, 15,45 | zo 18 jan en za 24 
jan, 16.00 | do 22 jan, 21.30 | vr 23 jan, 
19.00 | wo 28 jan, 14.30 | Om de we-
reld in 50 concerten do 22 jan, 21.15 
| vr 23 jan en zo 25 jan, 16.00 | za 24 
jan, 19.00 | wo 28 jan, 20.30 | Par-
ty Girl do 1 jan en za 3 jan, 19.00 | vr 2 
jan, 11.00 en 21.30 | wo 7 jan, 14.30 | 
The Riot Club do 8 jan t/m za 10 jan, 
21.30 | zo 11 jan en ma 12 jan, 20.30 | 
The Salvation do 8 jan, vr 16 jan en 
za 17 jan, 19.00 | vr 9 jan t/m zo 11 jan, 
16.00 | di 13 jan en ma 19 jan, 20.30 | 
Samba do 1 jan, za 3 jan, do 8 jan, do 
15 jan, za 16 jan, vr 23 jan, zo 25 jan en 
vr 30 jan, 21.15 | vr 2 jan en vr 23 jan, 
10.45 | vr 2 jan, za 10 jan, za 17 jan, do 
22 jan en do 29 jan, 18.45 | za 3 jan, vr 
9 jan, zo 11 jan, vr 16 jan, za 24 jan, zo 
25 jan en za 31 jan, 15.45 | ma 5 jan, 
wo 7 jan, wo 14 jan en wo 21 jan, 20.00 
| di 13 jan, 14.30 | za 31 jan, 19.00 | Still 
Life za 3 jan, 16.00 | zo 4 jan, wo 7 jan 
en wo 14 jan, 20.30 | vr 9 jan, 11.00 
en 19.00 | za 10 jan, 19.00 | di 13 jan, 
14.45 | Still the Water za 3 jan, 18.45 | 
zo 4 jan en ma 12 jan, 20.00 | di 6 jan, 
20.30 | vr 9 jan, 10.45 en 21.15 | za 10 
jan, 21.15 | Under the Skin do 1 jan, 
21.30 | vr 2 jan, 19.00 | zo 4 jan, 16.00 
| ma 5 jan, 20.30 | White God do 15 
jan en vr 16 jan, 21.30 | za 17 jan, 21.15 
| zo 18 jan, 20.00 | Klassieker Gone 
With the Wind ma 5 jan, 13.00 | The 
Best of IDFA on tour zo 18 jan, 15.30 
en 19.30 | IFFR Live ma 26 jan, 19.00 | 
Sneak Preview Verrassende voorpre-
mière elke di, 20.00 

Capelle a/d IJssel
k Isalatheater Stadsplein 5 | 010-
458 6300 | isalatheater.nl | 
Aanvang: 20.00
Januari Fury di 20 jan | Gooische 
Vrouwen vr 30 jan en di 3 feb | Samba 
di 13 jan | Wild Tales di 27 jan 

Delft
k Filmhuis Lumen Doelenplein 5 | 
015-214 0226 | filmhuis-lumen.nl | 
Raadpleeg de website voor de 
exacte data en tijden
December Clouds of Sils Maria van-
af do 18 dec | Coming Home vanaf do 
18 dec | Gone With the Wind ma 29 
dec | Locke vanaf do 25 dec | Mr. Tur-
ner vanaf do 25 dec | Une nouvel-
le amie vanaf do 18 dec | Wild Tales 
van do 25 dec | Special Europese dag 
van de korte film zo 21 dec | Kerst-
brunch vr 26 dec (raadpleeg t.z.t. de 
site voor de titel) | Last Minute Lu-
men wo 31 dec (bezoekers kiezen hun 
favoriete films) 
Januari 20,000 Days on Earth van-
af do 29 jan | Amore in citta ma 12 jan 
| Generale delle Rovere ma 26 jan | I 
Giovedi ma 2 feb | Il Grido ma 19 jan 
| Mommy vanaf do 8 jan | Party Girl 
vanaf do 15 jan | Sagrada do 29 jan | 
The Salvation vanaf do 22 jan | Spo-
ken van Viggo do 15 jan | Still Life 
vanaf do 8 jan | Movies that Mat-
ter Siddhart do 8 jan | IFFR Preview 
Girlhood di 13 jan | Deutsches Kino 
Halbschatten do 22 jan 

Den Bosch
k Verkadefabriek Boschdijkstraat 
45 | 073-681 8160 | verkadefabriek.
nl
December Comimg Home vanaf do 
18 dec | Gone With the Wind vanaf 
do 18 dec | Une nouvelle amie vanaf 
do 18 dec | The Salvation vanaf do 18 
dec | You’re Not You vanaf do 18 dec 
| Filmcursus Déjàvu do 18 dec, 19.30 
| Filmontbijt Elke zo, 11.00 ontbijt en 
12.00 film | Sneak Preview Verras-
sende voorpremière elke di, 21.15 
Januari Il capitale umano vana do 22 
jan | La distantie vanaf do 8 jan | The 
Imitation Game vanaf do 8 jan | Of 
Horses and Men vanaf do 1 jan | Love 
is Strange vanaf do 8 jan | Miss Julie 
vanaf do 8 jan | Movies that Matter 
Sissharth zo 11 jan, 15.00 | Filmcur-
sus Déjàvu do 15 jan, 19.30 | Filmont-
bijt Elke zo, 11.00 ontbijt en 12.00 film 
| Sneak Preview Verrassende voor-
première elke di, 21.15 

Den Haag
k Filmhuis Den Haag Spui 191 | 
070-365 6030/345 9900 | 
filmhuisdenhaag.nl
December Gone with the Wind van-
af do 18 dec | Une nouvelle amie van-
af do 18 dec | The Salvation vanaf do 
18 dec | Sneak Preview Verrassende 
voorpremière ma 22 dec 
Januari Adieu au langage vanaf do 
27 jan | Amour Fou vanaf do 27 jan | 
Black Coal vanaf do 8 jan | Il capitale 
umano vana do 22 jan | Girlhood van-
af do 27 jan | Gluckauf vanaf do 27 jan 
| Jimi: All is by My Side vanaf do 15 jan 
| The Kidnapping of Michel Houlle-
becq vanaf do 8 jan | Love is Strange 
vanaf do 22 jan | Miss Julie vanaf do 
15 jan | Of Horses and Men vanaf do 1 
jan | Movies that Matter Siddarth zo 
11 jan | Ciné Premières La rançon de 
la gloire zo 11 jan | IFFR Preview Girl-
hood zo 18 jan | IFFR Live Atlantic za 

Muziek, muziek en nog eens muziek
Melkweg Cinema specialiseert 
zich ook dit jaar weer in muziek-
documentaires. Van biopics over 
bands tot documentaires over mu-
ziekstromingen. Op 9 jan. is de af-
trap van het nieuwe muziekfilm-
jaar met Inside L.A. Metal. De do-
cumentaire vertelt met interviews 
en muziekfragmenten het verhaal 
achter de beroemde metal en hard-
rockscene van Los Angeles in de 
jaren zeventig en begin jaren tach-
tig. Bands als Metallica, Great 
White, Armored Saint en Dokken 
speelden zalen en later stadions 
bijna letterlijk plat. Van een hele 
andere orde is American Interior 
(10 en 24 jan.). Daarin reist Gruff 
Rhys, van de Super Furry Animals, 
in de voetsporen van John Evans in 
1792 naar de Amerikaanse Great 
Plains om uit te zoeken of onder de 
bewoners een van oorsprong 
Welsh- sprekende stam is. Op zoek 
naar de waarheid, treedt Rhys on-
derweg op. Op 10 januari kunnen 
we ook naar ‘De Foutmijn Video-
clip Show’, een compilatie van bi-
zarre, curieuze en ‘foute’ video-
clipfragmenten. Van obscure Ne-
derlandstalige zangers tot kleurrij-
ke jaren 80-kitsch, van Sovjetitalo 

tot Aziatische ongemakkelijkheid. 
Hoe het Genesis vanaf het begin 
tot de reünie in 2007 verging – al-
thans volgens de bandleden – is 16 
jan. te zien in Genesis: Sum of the 
Parts. De film vertelt het geautori-
seerde verhaal van de opkomst van 
de band, het gigantische succes, 
het uit elkaar vallen en de reünie. 
Alle (ex-)bandleden komen aan het 
woord, met als belangrijkste uiter-
aard Peter Gabriel en Phil Collins. 
Alice Cooper (“School’s out fore-
ver!”) is een van de leukere acts in 
de popgeschiedenis. Waarom dat 
zo is, is 17 jan. te zien in Super Du-

per Alice Cooper. De film vertelt 
het verhaal van de priesterzoon, 
die onder de artiestennaam Alice 
Cooper volledig losging. En -gaat, 
want de 66-jarige treedt nog 
steeds op. Wie meer wil weten over 
de grote invloed van muziekpro-
ducenten op de pop- en filmmu-
ziek moet 17 jan. ook naar Super-
mensch: The Legend of Shep Gor-
don gaan. Het documentaire regie-
debuut van Mike Myers (Austin 
Powers) gaat over Shep Gordon, die 
als muziekproducent aan enorm 
veel Hollywoodfilms meewerkte.
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Misschien had 
Nolan die plot wat 
meer aandacht 
moeten geven en 
wat minder aan de 
correcte weerga
ve van Kip Thor
ne’s astrofysische 
theorieën over 
wormgaten en 
zwarte gaten. 
Maar eigenlijk 
maakt het niet uit. 
De reis die Inter-
stellar je laat af
leggen wordt er 
niet minder om. 

Ronald Rovers in de 
Filmkrant

Siddharth in MtM on Tour 

In december toert de speelfilm 
Siddharth door heel Nederland in 
Movies that Matter on Tour. De 
vertoningen vinden plaats in com-
binatie met een inleiding of nage-
sprek. De arme ritsenmaker Ma-
hendra woont met zijn gezin in 
provinciestadje in India. Hij komt 

nauwelijks rond en stuurt zijn 
twaalf jaar oude zoon Siddharth 
naar New Delhi voor een tijdelijke 
baan in een fabriek. Wanneer de 
jongen na enkele maanden niet 
naar huis komt, begin Mahendra 
zich ernstige zorgen te maken. Van 
lokale autoriteiten verneemt hij 
dat zijn zoon mogelijk slachtoffer 
is geworden van mensenhandel. 
Hij start de zoektocht naar zijn 
Siddharth: een haast onmogelijke 
missie in een land met 1,2 miljard 
inwoners. Prachtig verteld verhaal, 
gebaseerd op werkelijke ontmoe-
tingen met ouders van in India 
vermiste kinderen.

MOVIESTHATMATTER.NL
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SUPERMENSCH: THE LEGEND OF SHEP GORDON



24 jan | Melody ma 26 jan | Amongst 
Friends Luxe sneak preview ma 19 
jan | Europese Commissie Kaprin-
gen do 22 jan | Best of IDFA zo 25 jan 
| Gay Film Night Darker than Mid-
night ma 26 jan 
k Nutshuis Riviervismarkt 5 | 
070-345 9090 | nutshuis.nl
Januari 2001: A Space Odyssey za 24 
jan, 11.00 en 14.00 | wo 28 jan, 20.00 
| Dog Day Afternoon wo 21 jan, 20.00 
| Dressed to Kill za 10 jan, 11.00 en 
14.00 | One Flew Over the Cuccoo’s 
Nest za 31 jan, 11.00 en 14.00 
k Pathé Buitenhof Buitenhof 20 | 
0900-1458 | pathe.nl | Raadpleeg 
de website voor het actuele 
programma

Den Helder
k Cinema 7skoop Julianaplein 43 | 
0223-610 941 | cinemazevenskoop.
wix.com /recent | Aanvang: 20.30
December Aanmodderfakker do 18 
dec t/m ma 22 dec | St Vincent vr 26 
dec t/m ma 29 dec 
Januari 3 Coeurs do 1 jan t/m ma 5 
jan | Leviathan do 8 jan t/m ma 12 
jan | Mommy do 15 jan t/m ma 19 jan | 
Still Life do 22 jan t/m ma 26 jan 

Deventer
k Filmhuis De Keizer Keizerstraat 
78 | 0570-618 822 | filmhuis-
dekeizer.nl 

December Aanmodderfakker vr 19 
dec t/m wo 24 dec en vr 26 dec t/m 
di 30 dec | Bon Dieu! do 25 dec t/m 
di 30 dec | Free Range zo 21 dec t/m 
wo 24 dec en za 27 dec t/m di 30 dec 
| Joyeux Noël za 20 dec t/m wo 24 
dec | Mr. Turner t/m wo 24 dec | Het 
nieuwe Rijksmuseum t/m wo 24 
dec | Samba zo 28 dec t/m di 30 dec 
| What We Do in the Shadows do 25 
dec t/m di 30 dec | Klassiekers Sun-
set Boulevard ma 15 dec en ma 22 
dec | Gay Film Night Truth di 23 dec | 
Cinema Curioso Verzamelprogram-
ma ma 29 dec 
Januari Araf vr 2 jan, 11.30 en 19.00 
| za 3 jan, 19.00 | zo 4 jan en wo 7 jan, 
20.00 | di 6 jan, 17.45 | Birdman do 22 
jan, zo 25 jan t/m wo 28 jan, 20.00 | 
vr 23 jan en di 27 jan, 14.00 | vr 23 jan 
en za 24 jan, 21.30 | Coming Home vr 
16 jan, 14.30 en 21.45 | za 17 jan, 19.30 
| zo 18 jan, 20.30 | wo 21 jan, 17.45 | 
The Disappearance of Eleanor Rig-
ny: Him & Her vr 9 jan en za 20 jan, 
19.30 | zo 11 jan en di 13 jan, 14.00 | 
The Imitation Game do 8 jan en do 
15 jan, 20.30 | vr 9 jan en di 20 jan, 
14.00 | vr 9 jan, za 10 jan, vr 16 jan, vr 
23 jan en za 24 jan, 19.00 | ma 11 jan, 
16.15 | ma 12 jan, di 13 jan en zo 18 jan 
t/m di 20 jan, 20.00 | wo 14 jan, wo 
21 jan, di 27 jan en wo 28 jan, 17.15 | za 
17 jan, 21.30 | zo 25 jan, 16.30 | Marie 
Heurtin vr 23 jan, 14.30 en 19.30 | za 
24 jan, 19.30 | di 27 jan, 17.45 | My Old 
Lady do 1 jan en ma 5 jan, 20.00 | vr 2 

jan en za 3 jan, 19.30 | zo 4 jan, 20.30 
| di 6 jan, 14.00 | wo 7 jan, 17.45 | Par-
ty Girl vr 9 jan, 14.30 | zo 11 jan, 20.30 
| di 13 jan en wo 14 jan, 17.45 | The Riot 
Club do 1 jan, 20.30 | vr 2 jan en za 3 
jan, 21.30 | di 6 jan, 14.30 en 20.00 | 
wo 7 jan, 17.15 | The Salt of the Earth 
do 15 jan, 20.00 | vr 16 jan, 19.30 | za 17 
jan, 21.45 | zo 18 jan, 16.45 | di 20 jan, 
17.45 | wo 21 jan, 20.30 | Still Life do 
22 jan en zo 25 jan, 20.30 | vr 23 jan 
en za 24 jan, 21.45 | di 27 jan, 14.30 | 
Still the Water vr 2 jan, 11.00 en 21.45 
| za 3 jan, 21.45 | di 6 jan, 17.15 | Whi-
plash vr 16 jan, 14.00 en 21.30 | za 17 
jan, 19.00 | di 20 jan, 14.30 en 17.15 | 
wo 21 jan, 20.00 | White God do 8 jan 
en zo 11 jan, 20.00 | vr 9 jan en za 10 
jan, 21.30 | di 13 jan, 14.30 en 17.15 | 
wo 14 jan, 20.30 | Ciné Première La 
rançon de la gloire di 6 jan, 20.30 | 
Saxion Events Taking Woodstock wo 
7 jan, 20.30 | The Theory of Every-
thing wo 14 jan, 20.00 | Horrornacht 
[REC] 4: Apocalypse za 10 jan, 23.59 | 
Sneak Preview Verrassende voorpre-
mière di 13 jan, 20.30 | Boek & Film 
Die Wand zo 18 jan, 16.15 | IFFR Pre-
view Girlhood di 20 jan, 20.30 | IFFR 
Live Erbarme Dich - Matthäus Pas-
sion Stories zo 25 jan, 16.00 | The 
Sky Above Us wo 28 jan, 19.00 | Gay 
Film Night Darker than Midnight 
di 27 jan, 20.30 | Klassiekers Gone 
With the Wind ma 5 jan en ma 12 jan, 
19.30 | Videodrome ma 19 jan en ma 
26 jan, 20.30 
k De Kleine Keizerin/Openbare 
Bibliotheek Brink 70 | 0570-675 
700 | obdeventer.nl /dekleine-
keizerin
Themafilms Raadpleeg de web-
site voor het programma | Keuzefilm 
COC Elke eerste en laatste vrijdag van 
de maand gratis toegang voor leden 
Openbare Bibliotheek en leden van 
het filmhuis De keizer 

Diemen
k Filmtheater De Omval Oud-
diemerlaan 104 | 020-600 1897 | 
theaterdeomval.nl
December Interstellar do 18, 20.00 
Januari The Disappearance of Ele-
anor Rigby, Him & Her do 15, 20.00 
| di 20 jan 14.00 en 20.00 | Gone Girl 
do 8 jan, 20.00 | Mommy do 22 jan, 
20.00 | di 27 jan, 14.00 en 20.00 | My 
Old Lady do 29 jan en di 3 feb, 20.00 
| Film & Ontbijt Gone Girl zo 11 jan, 
11.30 (ontbijt om 10.30)

Doesburg
k Filmhuis | Het Meulenhuus
Bergstraat 48 | 0313-482 336 | 
filmhuis-doesburg.nl | Aanvang: 
20.00 
December The Selfish Giant zo 28 
dec en wo 31 dec 
Shell zo 21 dec 
Januari The Butler zo 11 jan en wo 14 
jan | Elle s’en va zo 4 jan en wo 7 jan | 
Only Lovers Left Alive vr 2 jan 

Doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort Hofstraat 2 
| 0314-340 943 | gruitpoort.nl 
Aanmodderfakker do 8 jan t/m za 
10 jan, ma 12 jan en di 13 jan, 20.30 | 
vr 9 jan, 16.00 | di 13 jan, 14.00 | The 
Fault in our Stars za 3 jan, ma 5 jan 
en di 6 jan, 14.00 | Mommy do 22 jan 
t/m za 24 jan, ma 26 jan en di 27 jan, 
20.30 | vr 23 jan, 16.00 | di 27 jan, 
14.00 | Samba do 15 jan t/m za 17 jan, 
ma 19 jan en di 20 jan, 20.30 | vr 16 
jan, 16.00 | di 20 jan, 14.00 | St. Vin-
cent do 29 jan t/m za 31 jan, 20.30 | vr 
30 jan, 16.00 

Dordrecht
k Cinema The Movies Nieuwstraat 
60-62 | Info & reserveren: 078-720 
0777 (vanaf 11.00) | 
themoviesdordrecht.nl | Raadpleeg 
de website voor het actuele 
programma

Eindhoven
k Pathé Eindhoven Dommelstraat 
27 | 0900-1458 | pathe.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
k Plaza Futura/Natlab Kastanje-
laan 500 | 040-294 6848 | natlab.
nl | Raadpleeg de website voor het 
volledige programma
December Bethlehem vanaf do 18 
dec | Coming Home vanaf do 18 dec | 
Une nouvelle amie vanaf do 18 dec | 
The Salvation vanaf do 18 dec 
Januari Une heure de tranquillit van-
af do 15 jan | La rançon de la gloi-
re vanaf do 8 jan | Club Natlab Fes-
tival: Berlin Berlin Alexanderplatz 
ma 19 jan, 20.00 (aflevering 1 en 2) | 
Good Bye, Lenin! za 10 jan en zo 20 
jan, 19.00 | Herr Lehmann ma 26 jan, 
20.00 (met eerst een lezing en aan-
sluitend de film) | Das Leben der An-
deren zo 11 jan en za 24 jan, 19.00 | 
Marathon Berlin Alexanderplatz zo 
20 jan, 13.00 (aflevering 1 t/m 7) | zo 1 
feb, 13.00 aflevering (8 t/m 14) 
k Filmhuis De Zwarte Doos TU/e 
terrein | 040-247 5348 of 040-
2474900 (di t/m do) | dezwarte-
doos.nl.nl | Aanvang: 20.00 
Clouds of Sils Maria ma 19 jan t/m 
wo 21 jan | Maps to the Stars ma 26 
jan t/m wo 28 jan 

Emmen
k Filmhuis Emmen Westeinde 70 | 
0591-668 250 | filmhuisemmen.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

Enschede
k Concordia K & C Cinema Oude 
Markt 15-17 | 053-431 1089 | 
concordia.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

Goes
k ’t Beest Beestenmarkt 3 | 
0113-228 142 | tbeest.nl | Raadpleeg 
de website voor het actuele 
programma

Gouda
k Filmhuis Lethmaetstraat 45 | 
0182-522 200 | filmhuisgouda.nl
Januari Coming Home vr 16 jan, za 24 
jan en vr 30 jan, 19.00 | za 17 jan, 21.45 
| ma 19 jan, 20.30 | di 20 jan, 14.00 | 
zo 25 jan, 11.00 | The Disappearan-
ce of Eleanor Rigby: Her vr 2 jan, za 3 
jan en vr 9 jan, 21.45 | wo 14 jan, 20.30 
| The Disappearance of Eleanor Rig-
by: Him vr 2 jan, za 3 jan en vr 9 jan, 
19.00 | di 13 jan, 20.30 | Gone With 
the Wind zo 19 jan, 14.00 (met buf-
fet) | za 24 jan, 13.00 | Mommy do 15 
jan, zo 18 jan, di 20 jan, ma 26 jan en 
wo 28 jan, 20.30 | vr 23 jan, 15.30 | di 
27 jan, 14.00 | Het nieuwe Rijksmu-
seum zo 4 jan, 16.00 | ma 5 jan en di 6 
jan, 20.30 | zo 11 jan, 11.00 | za 17 jan, 
19.00 | La nouvelle amie vr 23 jan en 
za 31 jan, 19.00 | za 24 jan, 21.45 | zo 
25 jan en do 29 jan, 20.30 | vr 30 jan, 
15.30 | The Salt of the Earth za 10 jan, 
19.00 | zo 11 jan, 16.00 | vr 16 jan, 15.30 
| zo 18 jan, 11.00 | The Salvation do 22 
jan en di 27 jan, 20.30 | vr 23 jan en za 
31 jan, 21.45 | zo 25 jan, 16.00 | Samba 
do 8 jan, zo 11 jan en wo 21 jan, 20.30 
| vr 9 jan, 15.30 | di 13 jan, 14.00 | vr 16 
jan, 21.45 | Whiplash vr 2 jan, 15.30 
| zo 4 jan, 11.00 | zo 4 jan en wo 7 jan, 
20.30 | di 6 jan, 14.00 | za 10 jan en vr 
30 jan, 21.45 | IFFR Preview Girlhood 
ma 12 jan, 20.30 

Groningen
k Groninger Forum Hereplein 73 | 
050-312 0433 | groningerforum.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
December Gone with the Wind vanaf 
do 18 dec | Une nouvelle amie vanaf 
do 18 dec | Party Girl vanaf do 20 nov 
| Boek & Film Dorsvloer vol confetti 
do 18 dec (met inleiding) 
k Pathé Groningen Gedempte 
Zuiderdiep 78 | 0900-1458 | pathe.
nl | Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
k RKZ Bios Emmastraat 15-s101 | 
050-526 2482 | rkzbios.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
December Blind za 20 dec en ma 22 
dec, 20.30 | 
We Are What We Are za 27 dec en ma 
29 dec, 22.00 | Welp za 27 dec en ma 
29 dec, 20.00 
k Vera Zienema Oosterstraat 44 | 
050-313 4681 | vera-groningen.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
December Dead Snow: Red vs Dead 
di 23 dec, 21.00 (Horrorspecial) 
Januari Siddharth ma 12 jan, 21.00 
(Movies that Matter) 

Haarlem
k Filmschuur Lange Begijnestraat 
9 | 023-517 3910 | filmschuur.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
December Gone with the Wind ma 
22 dec (met inleiding) en ma 29 dec, 
19.00 

Hardenberg
k Filmhuis Hardenberg Badhuis-
plein 3 | 0523-280 353 | 

Via de schokkeri
ge benadering van 
de personages 
hebben we het ge
voel dat we heel 
dichtbij komen. 
Des te groter is het 
contrast met de 
vaste shots van 
die overweldigen
de (zee)land
schappen. Zo slin
gert Kawase ons 
heen en weer tus
sen microdrama 
en spektakel. 
Huiskamerpro
blematiek en ty
foons.

Laura van Zuylen over Still 
the Water in de Filmkrant

Wandelfilmfestival
Op filmfestivals zie je als bezoeker 
films in donkere zalen, zodat de 
stad waarin het festival zich be-
vindt er niet toe doet. Zou het? Het 
zou kloppen als je het hele festival 
in een zaal blijft zitten, maar om-
dat je er ook wel eens uitkomt, 
doet de omgeving er wel degelijk 
toe. Een ijskoud Berlijn in februari 
of een ontluikend Cannes in mei 
maakt nogal verschil. Ook Neder-
landse festivalorganisatoren be-
grijpen dat. Dat Film by the Sea het 
imago van fijn nazomerfestival 
heeft, is te danken aan het strand 
en de boulevard in Vlissingen en de 
maand september waarin het fes-
tival wordt gehouden. Ook het 
Filmfestival Vlieland heeft naast 
films een prachtig strand, zee, dui-
nen en frisse lucht in de aanbie-

ding. In twee weekenden (9 t/m 11 
en 16 t/m 19 januari) presenteert 
het festival onder het motto ‘Film-
festival Vlieland gaat op wereld-
reis’ in Podium Vlieland zes road-
movies naar exotische bestem-
mingen. Dat de website van Podi-
um Vlieland de titels van deze films 
niet vermeld, maar wel hotelar-
rangementen aanbiedt en bena-
drukt dat er tussen de vertoningen 
door “alle tijd is voor een strand-
wandeling, een rondje eiland per 
fiets, een (verwarmd) terrasje met 
uitzicht op zee of lekker eten en 
borrelen”, maakt duidelijk waar het 
zwaartepunt ligt: Filmfestival 
Vlieland is een uitrust- en wandel-
festival. Snel boeken, want 16 t/m 
18 januari is al bijna uitverkocht.

PODIUMVLIELAND.NL
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Rialto in januari

Rialto podium
17 januari 16.00 uur  Desert Haze | 
Documentaire in aanwezigheid 
van de maker

Documentaire van de Belgische 
filmmaakster Sofie Benoot, waarin 
zij op zoek gaar naar sporen van le-
ven in de onherbergzame en snik-

hete woestijnen in het westen van 
de Verenigde Staten. Het lijkt er 
uitgestorven, maar schijn be-
driegt.  Ze vindt er astronauten in 
opleiding, Japanse countryzangers 
en John Wayne... Benoot wordt na 
afloop van de film geïnterviewd.  

21 januari 19.30 uur | Cracking the 
Frame Art and Craft van Sam Cull-
man & Jennifer Grausman
Fascinerende documentaire over 
Mark Landis, misschien wel de 
grootste kunstvervalser die ooit in 
de Verenigde Staten actief is ge-
weest. Hij beheerste alle schilder-
stijlen, niemand had iets in de ga-
ten. Het ging hem niet om het geld; 
de schilderijen schonk hij aan al-
lerlei musea. In 2007 werd hij ont-
maskerd. 

RIALTOFILM.NL

ADVERTORIAL

DESERT HAZE



filmhuishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00
Januari Dorsvloer vol confetti di 20 
jan en wo 21 jan | The Selfish Giant di 
6 jan en wo 7 jan 

Harderwijk
k Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel Klooster 1 | 0341-
419 500 | filmhuisharderwijk.nl | 
Aanvang: 20.15
December Dorsvloer vol confet-
ti za 20 dec en zo 21 dec, 20.15 | Jer-
sey Boys ma 22 dec, 20.15 | di 23 
dec, 14.00 
Januari Gone Girl za 10 jan en ma 12 
jan, 20.15 | Le grand cahier za 3 jan en 
ma 5 jan, 20.15 | The Hundred-Foot 
Journey za 31 jan en ma 2 feb, 20.15 
| Nena za 24 jan en ma 26 jan, 20.15 
| Om de wereld in 50 concerten zo 4 
jan, 20.15 | di 6 jan 14.00 | Pride zo 25 
jan, 20.15 | di 27 jan, 14.00 | St. Vin-
cent zo 18 jan en ma 19 jan, 20.15 | di 
20 jan, 20.15 | Wakolda zo 11 jan, 20.15 
| di 13 jan, 14.00 

Heemskerk
k Fh Heemskerk/Gebouw de 
Cirkel Cirkel 1 | 0251-214 720 | 
filmhuisheemskerk.nl | Raadpleeg 
de website voor het actuele 
programma

Heerlen
k Filmhuis De Spiegel De Bongerd 
18 | 5e verdieping Glaspaleis | 
045-577 2209 | filmhuisdespiegel.nl 
| Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
December The Double ma 29 dec, 
20.00 | Nena za 27 dec, 20.00 | zo 
28 dec, 14.00 | The Tale of Princess 
Kaguya ma 22 dec, 20.00 | Winter 
Sleep vanaf do 18 dec 

Helmond
k De Cacaofabriek Cacaokade 1 | 
0492-529 009 (di t/m do van 9.00 
tot 17.00) | filmhuis-helmond.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

Hengelo
k Filmhuis Hengelo Beursstr 44 | 
074-255 6789 | filmhuishengelo.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
December Magic in the Moonlight 
vr 19 dec, 16.00 | vr 19 dec, vr 2 jan en 
za 3 jan, 20.15 | Under the Skin do 
18 dec, 20.15 | Kerstklassieker It’s 
a Wonderful Life za 20 dec en za 27 
dec, 19.30 

Hilversum
k Filmtheater Herenplein 5 | 
035-623 5466 | filmtheater-
hilversum.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

Hoogeveen
k Luxor-Theater JT Hoogeveen, 
van Echtenplein | 0528-234 000 | 
filmhuishoogeveen.nl | Raadpleeg 
de website voor het actuele 
programma
Januari A Most Wanted Man ma 
5 jan 

Hoorn
k Cinema Oostereiland Krenten-
tuin 25 | 0229-232 296 | cinema-
oostereiland.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele 
programma

Kampen
k Filmhuis Burgwal 84 | 
Reserveren via website | 
filmhuiskampen.nl | Aanvang: 
20.30, zondagfilm: 16.00
December Wintersleep vr 19 dec 
Januari Aanmodderfakker vr 2 jan en 
za 3 jan | Le grand cahier vr 9 jan en 
za 10 jan | Kreuzweg vr 16 jan en za 17 
jan | Trash vr 23 jan en za 24 jan | Wa-
kolda vr 30 jan en za 31 jan 

Leeuwarden
k Slieker Film Wilhelminaplein 92 
| Reserveringen 058-205 0320 
(tijdens kassa-uren) | sliekerfilm.nl 
| Raadpleeg de website voor het 

volledige programma 
December Het chimpansee com-
plex vr 19 dec, 19.30 | za 20 dec en zo 
21 dec, 15.00 | Gemma Bovery vanaf 
25 dec | Mommy vanaf 18 dec | My Old 
Lady vanaf 25 dec | Leviathan van-
af 25 dec | The Salvation vanaf 18 dec 
| Under The Skin vanaf 25 dec | Whi-
plash vanaf 25 dec | Dag van de Eu-
ropese Korte Film zo 21 dec, 20.30 | 
Verwacht in de kerstvakantie Een 
vlucht regenwulpen 
Januari Il capitale umano vanaf 22 
jan | The Imitation Game vanaf 8 
jan | Mr. Turner vanaf 8 jan | Of Hor-
ses and Men vanaf 1 jan | When Ani-
mals Dream vanaf 15 jan | White God 
vanaf 22 jan | IFFR Preview Girlhood 
zo 4 jan, 20.15 | IFFR Live Erbarme 
Dich zo 25 jan, 16.00 | Melody ma 26 
jan, 19.00 | Speed Walking di 27 jan, 
19.00 | Best of 2014 weekend za 31 
jan en zo 1 feb

Lelystad
k Filmtheater/Agora Agorabaan 
12 | 0320-239 239 | agora-lelystad.
nl | Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

Leusden
k De Filmtuin De Smidse 1b | 033-
495 3107 | detuininleusden.nl | 
Vertoning van sept t/m mei
December Nebraska zo 21 dec, 15.30 
Januari The Selfish Giant ma 19 jan 
en di 20 jan, 20.00 | Soof zo 25 jan, 
15.30 

Lisse
k Filmhuis/Cultureel Centrum ’t 
Poelhuys Vivaldistraat 4 | 
0252-213 458 | filmhuis-lisse.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

Maastricht
k Lumière Bogaardenstraat 40b | 
043-321 4080 | lumiere.nl
Januari 10.000 Kilometros vanaf 
do 22 jan | Birdman vanaf do 22 jan | 
Gluckauf vanaf do 29 jan | Inherent 
Vice vanaf do 29 jan | The Imitation 

Game vanaf do 8 jan | Love is Strange 
vanaf do 8 jan | Marie Heurtin vanaf 
do 15 jan | Miss Julie vanaf do 8 jan | 
Stray Dogs vanaf do 15 jan | Cine pre-
mières La raçon de la gloire di 6 jan, 
19.30 | Studium Generale The Imita-
tion Game ma 19 jan, 19.30 | Night-
watching ma 26 jan, 19.30 | Sid-
dharth ma 12 jan, 19.30 | The Maas-
tricht Film Café di 13 jan, 19.30 | Ci-
nema curioso De Extreme Editie wo 
14 jan, 19.30 | Marathon P’Tit Quin-
quin zo 18 jan, 14.00 | Gay & Lesbi-
an Film Night Darker Than Midnight 
di 20 jan, 19.30 | IFFR Live Atlantic 
za 24 jan, 16.00 | Erbarme Dich zo 25 
jan, 16.00 | Melody ma 26 jan, 19.00 | 
Speed Walking di 27 jan, 19.00 

Middelburg
k Cinema Middelburg Achter de 
Houttuinen 30 | 0118-613 482 | 
cinemamiddelburg.nl | Aanvang: 
20.30
December Gone with the Wind zo 28 
dec, 13.30 | The Hundred-Foot Jour-
ney do 18 dec, di 23 dec en di 30 dec, 
20.00 | vr 19 dec en za 20 dec, 19.00 
| za 27 dec, 21.30 | ma 29 dec, 15.00 | 
Sagrada za 27 dec, 19.00 | ma 29 dec, 
20.00 | di 30 dec, 15.00 | Wild Ta-
les vr 19 dec, 15.00 | vr 19 dec en za 20 
dec, 21.30 | Gay Film Night Truth ma 
22 dec, 20.00 | Europese Dag van de 
Korte Film zo 21 dec, 15.00 
Januari Araf vr 2 jan, 19.00 | za 3 jan, 
21.30 | ma 5 jan, 20.00 | Drift vr 9 jan 
en za 10 jan, 21.30 | di 13 jan, 20.00 
| Manuscripts Don’t Burn vr 23 jan, 
21.30 | za 24 jan, 19.00 | di 27 jan, 
20.00 | Mommy do 22 jan, 20.00 | vr 
23 jan, 15.00 | za 24 jan, 21.30 | My 
Old Lady vr 30 jan, 21.30 | za 31 jan, 
19.00 | Het nieuwe Rijksmuseum vr 
16 jan en zo 18 jan, 15.00 | Pride vr 2 
jan, 15.00 | vr 2 jan, 21.30 | za 3 jan 
en vr 9 jan, 19.00 | do 8 jan en ma 12 
jan, 20.00 | Still the Water do 29 jan, 
20.00 | vr 30 jan, 19.00 | Stray Dogs 
vr 30 jan, 15.00 | za 31 jan, 21.30 | St. 
Vincent do 15 jan en wo 28 jan, 20.00 
| vr 16 jan, za 17 jan en vr 23 jan, 19.00 
| zo 25 jan, 15.00 | A Wolf at the Door 
vr 9 jan, 15.00 | za 10 jan, 19.00 | wo 14 
jan en ma 19 jan, 20.00 | vr 16 jan en 
za 17 jan, 21.30 | Klassieker Despair 
zo 4 jan, 15.00 | Il Conformista zo 11 
jan, 15.00 | IFFR Preview Girlhood 
di 6 jan, 20.00 | HZ Cult What Mai-
sie Knew wo 7 jan, 19.00 | Movies 
that Matter Siddharth di 20 jan, 
20.00 | Avond van de Franse Film 3 
Coeurs wo 21 jan, 20.00 | Gay Film 
Night Darker Than Midnight ma 26 
jan, 20.00 

Middelharnis
k Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400 
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

Neerijnen
k Stroomhuis Neerijnen Van 
Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 | 
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang: 
19.30 
Januari Liefde in tijden van cholera 
do 22 jan, 19.30 | Das weisse Band do 
15 jan, 19.30 

Nieuwegein
k FTN/Wolff Nieuwegein Passage 
102 | 030-604 5678 | filmtheater-
nieuwegein.tk | Aanvang: 20.15

Januari Gone Girl di 27 jan | My Old 
Lady di 20 jan | Samba di 13 jan 

Nijmegen
k Lux Mariënburg 38-39 | 
0900-589 4636 | lux-nijmegen.nl
Januari 10,000 Km vanaf do 22 jan | 
Birdman vanaf do 22 jan | Black Coal 
vanaf do 8 jan | Il capitale umano 
vana do 22 jan | Girlhood vanaf do 29 
jan | The Imitation Game vanaf do 8 
jan | Inherent Vice vanaf do 29 jan | 
The Kidnapping of Michel Houelle-
becq vanaf do 8 jan | Love is Stran-
ge vanaf do 8 jan | Miss Julie vanaf do 
8 jan | Of Horses and Men vanaf do 1 
jan | The Theory of Everything van-
af do 15 jan | Klassiekers Despair zo 
4 jan, 12.00 | Filmcursus Filmkring do 
8 jan, di 13 jan, do 22 jan en di 27 jan, 
12.00 | Roze Borrel Darker than Mid-
night zo 11 jan, 14.15 | IndoFilmCafé 
Tjoet Nja’ Dhien zo 11 jan, 19.30 | IFFR 
Preview Girlhood wo 14 jan, 19.30 | 
IFFR Live Atlantic za 24 jan, 16.00 | 
Speed Walking di 27 jan, 19.00 | Lux-
Docs Song From the Forest wo 21 jan, 
19.30 | FilmFlirt Love is Strange do 
22 jan | Psychoanalyse & Film The 
Virgin Suicides wo 28 jan, 19.30 | Fil-
montbijt Elke zo, 11.00 | Sneak Pre-
view Elke di, 22.00

Oirschot
k Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Januari In Bloom di 13 jan 

Oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 | 
filmhuisoldenzaal.nl
Januari Deux jours, une nuit di 27 jan 
en wo 28 jan, 20.00 | A Most Wanted 
Man di 6 jan en wo 7 jan, 20.00 | The 
Reunion di 20 jan, 20.00 | Klassieker 
Dokter Zhivagodi 27 jan, 14.00 

Oosterhout
k Filmhuis Oosterhout Heuvel 27 | 
Reserveren: filmhuisoosterhout.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

Oss
k Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 | 
groene-engel.nl
December Wild Tales zo 21 dec t/m di 
23 dec, 20.30 | ma 22 dec, 16.00 
Januari 20,000 Days on Earth za 3 
jan, 20.30 | Le grand cahier zo 4 jan 
t/m di 6 jan, 20.30 | ma 5 jan, 16.00 
| Leviathan zo 25 jan t/m di 27 jan, 
20.30 | ma 26 jan, 16.00 | Pride zo 11 
jan t/m di 13 jan, 20.30 | ma 12 jan, 
16.00 | Wakolda zo 18 jan t/m di 20 
jan, 20.30 | ma 19 jan, 16.00 

Oudenbosch
k Filmtheater Fanfare Pagne-
vaart weg 109 (Markland College) | 
0165-314 503 | filmtheaterfanfare.
nl | Aanvang: 20.15
December Leviathan do 18 dec | 
Kerstfilm Joyeux Noël (voor Marland 
College) vr 19 dec, 11.00 
Januari Samba vr 2 jan | St. Vincent 
do 15 jan | Whiplash do 8 jan | Film-
zondag Skyfall zo 18 jan 

Meer dan een vallende Muur
Je moet de laatste maanden achter 
een dikke muur hebben gezeten 
om niet te weten dat De Muur vijf-
entwintig jaar geleden is gevallen. 
Over die muur weten we nu alles, 
maar wat weten we eigenlijk van de 
naoorlogse geschiedenis van 
Duits  land? Hoe is de transformatie 
van totalitaire staat naar democra-
tie, van oorlog naar vrede, van in-
tolerantie naar tolerantie, van in-
stabiliteit naar stabiliteit, verlo-
pen? Natlab in Eindhoven gaat het 
hele jaar aandacht aan deze vragen 
besteden, met als overkoepelende 
gedachte dat we onze vrijheid ten 
onrechte als vanzelfsprekend er-
varen. Vrijheid moet onderhouden 
en gekoesterd worden. Het pro-
gramma bestaat uit theatervoor-
stellingen, muziekoptredens, le-
zingen, performances en debatten, 
maar ook films. De recente 
Oost-Duitse geschiedenis komt 
aan bod in Das Leben der Anderen 
(Florian Henckel von Don-
nersmark, 2006) en Good Bye, Le-

nin (Wolfgang Becker, 2003). Over 
de aanloop naar de Hitlerdicta-
tuur, de chaos aan het einde van de 
Weimar Republiek, gaat het in Ber-
lin Alexanderplatz, de verfilming 
door Rainer Werner Fassbinder 
van Alfred Döblins roman. In de 
geweldige tv-serie voert ex-ge-

vangene Franz Biberkopf een ho-
peloze strijd tegen economische 
malaise en uitzichtloosheid. Nat-
lab vertoont de ruim vijftien uur 
durende serie in twee marathon-
sessies. Voor celluloidliefhebbers 
vertoont het daarnaast deel 1 en 2 
op 35 mm. NATLAB.NL
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Als een van de va
ders van de jon
gens het old boys 
network inscha
kelt om de schade 
beperkt te hou
den, heeft The 
Riot Club al zijn 
aanvankelijke 
goedmoedigheid 
verloren. Er klopt 
een vuurrood La
bourhart in de 
borst van Lone 
Scherfig, al duurt 
het even voor we 
het horen bonzen.

Mark van den Tempel in de 
Filmkrant

BERLIN ALEXANDERPLATZ
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Purmerend
k Filmhuis Purmerend Kerkstraat 
11 | 0299-416 506 (reserveringen 
via internet) | filmhuispurmerend.
nl | Aanvang: 20.30
Januari Brozer za 31 jan | Chef vr 2 
jan en di di 6 jan | Clouds of Sils Ma-
ria vr 16 jan | Dorsvloer vol confetti za 
10 jan en di 13 jan | Nebraska vr 9 jan | 
Pride za 24 jan en di 27 jan | Samba za 
17 jan en di 20 jan | Whiplash vr 30 jan 
| Wild Tales vr 23 jan 

Roermond
k ECI Cultuurfabriek ECI 13 | 
0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl
December Aanmodderfakker t/m di 
30 dec | The Hundred-Foot Journey 
vanaf vr 26 dec | Life of Crime t/m wo 
10 dec | Locke t/m di 30 dec | Rosie’s 
Son t/m di 30 dec | The Trip to Ita-
ly t/m di 23 dec | Wakolda vanaf vr 26 
dec | Wild Tales t/m di 23 dec | Win-
ter Sleep t/m wo 10 dec | Arrange-
ment | Gone with the Wind zo 28 dec, 
13.00 met diner na afloop (17.30) 
Januari The Disappearance of Ele-
anor Rigby: Him & Her za 24 jan en vr 
30 jan, 19.30 | zo 25 jan, 14.00 | ma 26 
jan, 19.00 | The Hundred-Foot Jour-
ney zo 4 jan, zo 11 jan en zo 18 jan, 
16.30 | di 6 jan, di 13 jan, di 20 jan en di 
27 jan, 20.00 | za 10 jan, 19.30 | do 15 
jan, 20.15 | vr 23 jan, 21.15 | za 24 jan, 
21.30 | Leviathan vr 30 jan, 19.45 | za 
31 jan, 19.30 | Mommy vr 16 jan, vr 17 
jan en vr 23 jan, 19.45 | zo 18 jan, 14.00 
| ma 19 jan, 19.00 | do 22 jan en wo 
28 jan, 20.00 | zo 25 jan, 14.15 | Pride 
do 8 jan, 20.15 | vr 9 jan en za 10 jan, 
19.45 | zo 11 jan en zo 18 jan, 14.15 | ma 
12 jan en ma 19 jan, 19.15 | wo 14 jan 

en wo 21 jan, 20.00 | vr 16 jan, 21.45 | 
za 17 jan, 19.30 | Samba za 3 jan, wo 7 
jan, do 8 jan en do 15 jan, 20.00 | zo 4 
jan en zo 11 jan, 14.00 | ma 5 jan, 19.00 
| di 6 jan, di 13 jan, di 20 jan en wo 21 
jan, 20.15 | vr 9 jan en vr 16 jan, 19.30 | 
za 10 jan en za 17 jan, 21.45 | zo 18 jan, 
16.45 | Still Life do 22 jan en di 27 jan 
t/m do 29 jan, 20.15 | vr 23 jan, 19.30 | 
za 24 jan, 19.45 | zo 25 jan, 16.45 | ma 
26 jan, 19.15 | za 31 jan, 21.45 | Wa-
kolda za 3 jan, wo 7 jan en wo 14 jan, 
20.15 | zo 4 jan, 14.15 | ma 5 jan, 19.15 | 
vr 9 jan, 21.45 | zo 11 jan, 16.45 | ma 12 
jan, 19.00 | Whiplash do 29 jan, 20.00 
| za 31 jan, 19.45 

Rotterdam
k Lantaren Venster Otto 
Reuchlinweg 996 (Gebouw New 
Orleans, Wilhelmina Pier) | 
010-277 2277 | lantarenvenster.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
December Free Range vanaf do 18 
dec | Une nouvelle amie vanaf do 18 
dec | The Salvation vanaf do 18 dec | 
Sneak Preview | Verrassende voor-
première elke ma, 21.30 | 
k Pathé De Kuip
Cor Kieboomplein 501 | 0900-1458 
| pathe.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

Schagen
k Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) | 
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl 
| Aanvang: do 20.00
December The Amazing Catfish do 
18 dec t/m za 20 dec 
Januari Ain’t Them Bodies Saint do 
8 jan t/m za 10 jan | Attack do 29 jan | 
Brozer vr 30 jan | Leviathan do 15 jan 
en vr 16 jan 

Schiedam
k Wenneker Cinema Vijgensteeg 2 
| 010-473 3000 | wennekercinema.
nl
December Under the Skin do 18 dec 
t/m za 20 dec, 20.30 | Een vlucht re-
genwulpen za 27 dec, 20.30 | Won-
derbroeders vr 19 dec, za 20 dec en 
za 27 dec, 21.00 | zo 21 dec, 15.00 | 
Kerstdiner + Film Wonderbroeders 
vr 26 dec, 20.30 
Januari Aanmodderfakker vr 2 jan, za 
3 jan, vr 9 jan en za 10 jan, 21.00 | zo 4 
jan en zo 11 jan, 15.00 | Het Chimpan-
see Complex do 8 jan t/m za 10 jan, 
20.30 | Eleanor Rigby: Him & Her vr 2 
jan en za 3 jan, 20.30 

Schijndel
k Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 | 
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
Januari A Thousand Times Good 
Night di 6 jan 
k Het Gasthuis Lidwinahof 70 | 
Aanvang: 20.00
Januari Themafilm: Opgroeien di 13 
jan | Boekverfilming di 20 jan | We-
reldcinema: Turkije di 27 jan 

Sittard
k Filmhuis Het Domein Kapittel-
straat 6 | 046-451 4384 | filmhuis-
hetdomein.nl | Aanvang: 20.00
December Bon Dieu! za 27 dec en zo 
28 dec | Locke ma 22 dec en di 23 dec 
| Om de wereld in 50 concerten ma 
29 dec en di 30 dec | St. Vincent vr 19 
dec t/m zo 21 dec 

Januari Aanmodderfakker vr 9 jan 
t/m zo 11 jan | Araf ma 5 jan en di 6 
jan | Gett: The Divorce Trial of Vivi-
ane Amsalem ma 26 jan en di 27 jan 
| The Hundred-Foot Journey vr 2 jan 
t/m zo 4 jan | Leviathan ma 12 jan en 
di 13 jan | Marie Heurtin vr 30 jan en 
za 31 jan | Mommy zo 18 jan t/m di 20 
jan | My Old Lady vr 16 jan en zo 17 jan 
| Still Life vr 23 jan t/m zo 25 jan | Ma-
tineevoorstelling My Old Lady ma 
19 jan, 15.00 

Soest
k Filmhuis Artishock Steenhoff-
straat 46a | 06-4387 0112 | 
artishock-soest.nl | Aanvang: 
20.30
December August: Osage County 
ma 29 dec, 15.00 en 20.15 | Fading Gi-
golo ma 22 dec, 15.00 en 20.15 | zo 28 
dec, 20.15 
Januari Gemma Bovery ma 19 jan, 
15.00 en 20.15 | wo 21 jan, 20.15 | Gett, 
the Divorce Trial of Viviane Ansalem 
ma 12 jan, 15.00 en 20.15 | wo 14 jan, 
20.15 | Kreuzweg ma 26 jan, 15.00 en 
20.15 | wo 28 jan, 20.15 | A Most Wan-
ted Man ma 5 jan, 15.00 en 20.15 | wo 
7 jan, 20.15 | Sagrada zo 25 jan, 20.15 

Stadskanaal
k  Filmliga Stadskanaal 
Menisten plein 9 | 0599-610 777 | 
smoky.nl | Aanvang: 20.15
Januari Brozer di 27 jan | Clouds of 
Sils Maria di 20 jan | Leviathan di 13 
jan | St. Vincent di 6 jan 

Tiel
k Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-673 
500 | agnietenhof.nl | Raadpleeg de 
website voor actuele informatie

Tilburg
k Cinecitta Willem II straat 29 | 
06-8369 8775 | cinecitta.nl | 
Raadpleeg de website voor actuele 
informatie
December Chagall - From Russia 
with Love zo 21 dec, 11.00 | Lunch 
Concert Sunrise zo 28 dec, 11.00 

Uden
k Filmhuis De Pul Kapelstraat 13 | 
0413-265 091 | filmpul.com | 
Raadpleeg de website voor actuele 
informatie

Utrecht
k ’t Hoogt Hoogt 4 | 030-232 8388 
| hoogt.nl
December Bethlehem vanaf do 18 
dec | Gone with the Wind di 23 dec 
en vr 26 dec 
Januari Amour Fou vanaf do 29 jan | 
Black Coal vanaf do 8 jan | Het chim-
panzee complex wo 28 jan | The Kid-
napping of Michel Houellebecq van-
af do 8 jan | Of Horses and Men van-
af do 1 jan | P’tit Quinquin za 17 jan 
en wo 21 jan | When Animals Dream 
vanaf do 15 jan | Culturele Zondag 
Proeffilmcursus Tour du Cinema zo 11 
jan, 15.00 | Cinema Animale See No 
Evil wo 14 jan (met inleiding) | Best 
of IDFA on tour zo 18 jan en zo 25 jan 
| Roze Maandag Darker than Mid-
night ma 19 jan | IFFR Live za 24 jan 
t/m di 27 jan 
k Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-232 0452 | 
hartlooper.nl | Raadpleeg de web-

site voor het wekelijkse programma
k Springhaver 1 en 2 Springweg 50 
| 030-231 3789 | Raadpleeg de 
wekelijkse filmladder en Uitloper

Veendam
k Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317 730 | 
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
December Pak van mijn hart ma 
22 dec 
Januari Aanmodderfakker ma 26 jan 
| Bon Dieu! ma 5 jan | Dorsvloer vol 
confetti ma 19 (met inleiding) | Loc-
ke ma 12 jan 

Veenendaal
k Filmhuis Veenendaal Kees 
Stipplein 72 (Spectrum) | Alleen 
info 0318-582 669 | 
filmhuisveenendaal.nl | Raadpleeg 
de website voor actuele informatie

Venlo
k Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077-351 8183 | 
nieuwescene.nl
December In jouw naam do 18 dec, 
za 20 dec, ma 22 dec, di 23 dec vr 26 
dec, za 27 dec, ma 29 dec en di 30 
dec, 19.15 | vr 19 dec, 14.30 | Jimmy’s 
Hall do 18 dec, za 20 dec, ma 22 dec 
en di 23 dec, 20.50 | Leviathan vr 19 
dec en zo 21 dec, 19.15 | Pride vr 26 dec 
en di 30 dec, 20.50 | zo 28 dec, 19.15 

| Samba do 18 dec, ma 22 dec, di 23 
dec, ma 29 dec en di 30 dec, 20.00 | vr 
19 dec t/m zo 21 dec en vr 26 dec t/m 
zo 28 dec, 19.00 | vr 19 dec, za 20 dec, 
vr 26 dec en za 27 dec, 21.30 | zo 28 
dec, 16.00 | Trip to Italy 29 dec, 20.50 
| Kerstklassieker | It’s a Wonderfull 
Life zo 21 dec, 16.00 | Arrangement | 
Gone with The Wind zo 28 dec, 13.00 
Januari 10,000 Days on Earth do 29 
jan en ma 2 feb, 19.15 | vr 30 jan en za 
31 jan, 21.20 | Gluckauf do 29 jan en 
ma 2 feb t/m wo 4 feb, 20.00 | vr 30 
jan, 14.45 | vr 30 jan t/m zo 1 feb, 19.00 
| vr 30 jan en za 31 jan, 21.30 | zo 1 feb, 
16.15 | De oplossing zo 4 jan, 13.30, 
15.00 en 16.00 | Pride vr 2 jan, 14.30 
| za 3 jan, 19.30 | za 3 jan, di 6 jan en 
wo 7 jan, 19.15 | Qissa do 15 jan, za 17 
jan, di 20 jan, ma 26 jan, vr 30 jan, zo 
1 feb en di 3 feb, 19.15 | vr 16 jan, 14.30 
en 21.15 | zo 18 jan, 16.00 | Samba vr 2 
jan, 14.45, 19.00 en 21.30 | za 3, 19.00 
en 21.40 | zo 4 jan, 19.00 | ma 5 jan 
t/m wo 7 jan, 20.00 | Still Life di 27 
jan, wo 28 jan, za 31 jan en wo 4 feb, 
19.15 | vr 30 jan, 14.30 | zo 1 feb, 16.00 
| St. Vincent do 15 jan en ma 26 jan 
t/m wo 28 jan, 20.00 | vr 16 jan, 14.45 
| vr 16 jan en za 17 jan, 21.30 | zo 17 jan, 
19.00 | Wakolda vr 2 jan, 19.15 | za 3 
jan, 21.30 | vr 9 jan, 14.30 | zo 11 jan, 
16.00 | ma 12 jan en wo 14 jan, 21.15 | 
Whiplash vr 9 jan en za 10 jan, 21.30 | 
zo 11 jan, 16.15 | zo 11 jan, ma 12 jan, wo 
14 jan, vr 15 jan, zo 18 jan, ma 19 jan en 
wo 21 jan, 19.15 | ma 12 jan t/m wo 14 
jan, 20.00 | za 17 jan, 21.20 | Wild Ta-

Nog meer over film weten? 
De Filmkrant komt live in de 
filmtheaters bij u in de 
buurt. Filmkrantmedewer-
kers verzorgen elke maand 
inleidingen bij Must See-
films en inleidingen, lezin-
gen, Q&A’s en workshops bij 
andere films uit het actuele 
aanbod en filmprogramma’s. 

Black Coal Must See
k Rialto Amsterdam 
7 januari  | Barend de Voogd

Nieuwjaarsduik: introductie-  
cursus Tour du Cinema 
k Filmtheater ’t Hoogt Utrecht 
11 januari 15.00 uur | Gerlinda Hey-
wegen

Gone with the Wind Must See
k Filmtheater Lelystad 
18 januari 16.00 uur | Jos van der 
Burg 

Under the Skin Must See
k Filmtheater De Luxe Schagen 
22 januari 20.00 uur | Joost Broeren

Amour Fou Must See
k Natlab door Plaza Futura 
Eindhoven 
29 januari | Sasja Koetsier

Raadpleeg ook de agenda van uw 
filmtheater | Kijk voor meer 
infor matie en boekingen op 
FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

Europa houdt van  
korte films
Van de opmars van de korte film is 
(nog) niets te merken in de mega-
plexen, die om financiële redenen 
zoveel mogelijk speelfilms op een 
dag draaien, zodat er geen plek is 
voor korte films. Het is wel te mer-
ken aan de belangstelling voor het 
korte film-festival Go Short in Nij-
megen en het korte film program-
ma op het filmfestival in Rotter-
dam. Ook op Europees niveau 
krijgt de korte film een steuntje in 
de rug sinds vorig jaar de Europese 
Dag van de Korte Film werd gelan-
ceerd. In veertien landen zetten 
filmtheaters één dag in het jaar de 
korte film in de schijnwerper. Dit 
jaar is dat op 21 december. In acht-
tien Nederlandse filmtheaters is 
die dag een compilatieprogramma 
van zes korte films (totaal 82 mi-
nuten) te zien. Ook is er een kin-
derprogramma. Dat er nog veel te 
verbeteren valt op Europees niveau 
blijkt uit het ontbreken van de helft 

van het aantal EU-landen onder de 
deelnemende landen. Aan de Eu-
ropese Dag van de Korte Film doen 
mee Nederland, Duitsland, Frank-
rijk, Denemarken, Finland, Ier-
land, Italië, Kroatië, Noorwegen, 
Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, 
Zweden en Zwitserland. Veel 
Oost-Europese landen ontbreken, 
maar België en Groot-Brittannië 
zijn ook opvallende afwezigen. De 
films die op 21 december te zien 
zijn in de Nederlandse filmtheaters 
zijn: The Butterlamp (Hu Wei, 
Frankrijk, 2013), Hong Kong (Ge-
rard Holthuis, Nederland, 1999), 
North Atlantic (Bernardo Nasci-
mento, Portugal, 2010), Journey to 
Cape Verde (José Miguel Ribeiro, 
Portugal, 2010), Wind (Robert Lö-
bel, Duitsland, 2013) en Traumfrau 
(Oliver Schwarz, Zwitserland, 
2012). EYEFILM.NL 

FILMFESTIVALROTTERDAM.COM 
 GOSHORT.NL

HONG KONG

Mike Leigh trapt 
gelukkig niet in de 
val om over de ge
nialiteit van de 
kunstenaar te filo
soferen maar laat 
Turner gewoon in 
z’n dagelijks leven 
zien. Dat betekent 
vreten, drinken, 
opvliegend, arro
gant, gierig, nors 
en onvriendelijk 
zijn en een dub
belleven leiden 
met een vrouw 
waarbij hij twee 
dochters verwek
te.

Ronald Rovers over Mr. 
Turner in de Filmkrant



les vr 2 jan, 21.10 | zo 4 jan, ma 5 jan, 
vr 9 jan, za 10 jan en di 13 jan, 19.15 | 
You’re not You vr 9 jan, 14.45 | vr 9 
jan t/m zo 11 jan, vr 15 jan en za 16 jan, 
19.00 | vr 9 jan en za 10 jan, 21.30 | zo 
18 jan, 16.15 | ma 19 jan t/m wo 21 jan, 
20.00 | Wereld Filmfestival do 22 jan 
t/m zo 25 jan (raadpleeg t.z.t. de web-
site voor het programma) 

Vlaardingen
k Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine 
zaal) | info@hetzeepaard.nl | het-
zeepaard.nl (info & reserveren) 
December Winter Sleep do 18 dec, 
20.30 | zo 21 dec, 16.15 
Januari Om de wereld in 50 concer-
ten do 8 jan, 20.30 | zo 11 jan, 16.15 

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

Wageningen
k Filmhuis Movie W Generaal 
Foulkesweg 42a (’t Venster) | 
moview.nl 
December Gone With The Wind zo 21 
dec en zo 28 dec, 14.00 | Maps to the 
Stars do 18 dec en vr 19 dec en ma 22 
dec, 20.30 | A Trip to Italy vr 26 dec, 
za 27 dec en zo 28 dec t/m di 30 dec, 
20.30 | Winter Sleep za 20 dec, zo 21 
dec en di 23 dec, 19.30 
Januari 20,000 Days on Earth vr 
16 jan, 19.30 | wo 21 jan, do 22 jan en 
di 27 jan, 20.30 | Borders vr 16 jan, 
22.00 | za 17 jan, 22.15 | Expedition to 
the End of the World za 17 jan, 13.30 
| zo 18 jan, 19.15 | Gone Girl vr 16 jan, 
22.00 | Leviathan vr 2 jan, zo 4 jan, 
wo 7 jan, do 8 jan en za 10 jan, 20.30 
| A Long Story za 17 jan, 19.30 | zo 18 
jan, 13.30 | Maidan zo 18 jan, 16.00 | 
Nebraska za 17 jan, 19.30 | zo 18 jan, 
22.00 | The Only Son vr 16 jan, 19.30 
| za 17 jan, 16.30 | Qissa: The Tale of 
a Lonely Ghost vr 9 jan en di 13 jan, 
20.30 | zo 11 jan, 16.00 | Song From 
the Forest zo 18 jan, 16.00 | ma 19 jan 
en zo 25 jan, 20.30 | Still the Water 
do 15 jan, di 20 jan, vr 23 jan, za 24 jan 
en wo 28 jan, 20.30 | Sunset Boule-
vard zo 25 jan, 16.00 | zo 1 feb, 20.30 
| Whiplash za 17 jan, 13.30 | zo 18 jan, 
19.15 | vr 30 jan en di 3 feb, 20.30 | 
Wild Tales vr 3 jan, di 6 jan, zo 11 jan 
en wo 14 jan, 20.30 | zo 4 jan, 16.00 | 
IFFR Preview Girlhood za 17 jan, 22.15 
| Filmconcert The Lost World zo 18 
jan, 13.30 

Weesp
k Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 | 
wesopa.nl | Raadpleeg de website 
voor actuele informatie

Winterswijk
k Filmhuis/Servicetheater 
Skopein Meddosestr 4-8 | 054-352 
1515 | filmhuiswinterswijk.nl | 
Aanvang: 21.00
Januari Le grand cahier di 6 jan | 
Locke di 13 jan | Pride di 20 jan | Wild 
Tales di 27 jan 

Woerden
k AnnexCinema Rosmolenlaan 1 | 
0348-436 510 | annexcinema.nl | 
Raadpleeg de website voor actuele 
informatie

Zaandam
k Filmtheater De Fabriek Jan 
Sijbrandsteeg 12 | 075-631 1993 | 
Reserveren via belbios | de-fabriek.
nl
December Boyhood vr 19 dec, zo 21 
dec, di 23 dec, wo 24 dec, za 27 dec, 
zo 28 dec en di 30 dec | Het chimpan-
zee complex zo 21 dec en zo 28 dec | 
Gemma Bovery do 18 dec, vr 19 dec, 
zo 21 dec, di 23 dec en vr 26 dec t/m 
ma 29 dec | Leviathan vr 19 dec t/m 
ma 22 dec | Manuscripts don’t Burn 
di 23 dec | Mr. Turner vr 26 dec en zo 
28 dec t/m wo 31 dec | Het nieuwe 
Rijksmuseum za 20 dec en za 27 dec 
| Pride do 18 dec, vr 19 dec, zo 21 dec 
en ma 22 dec en wo 24 dec | Winter 
Sleep za 20 dec 
Januari 20,000 Days on Earth za 3 
jan (met inleiding), zo 4 jan en di 6 jan 
| Aanmodderfakker vr 23 jan (met 
nagesprek) | Blind do 1 jan t/m ma 5 
jan, wo 7 jan, vr 9 jan t/m zo 11 jan en 
di 13 jan | The Disappearance of Ele-
anor Rigby: Him & Her vr 9 jan t/m 
ma 12 jan en wo 14 jan | Gemma Bo-
very vr 2 jan en ma 5 jan | Hector and 
the Search for Happiness do 8 jan en 
wo 14 jan | The Hundred-Foot Jour-
ney vr 2 jan t/m ma 5 jan, wo 7 jan t/m 
zo 11 jan en di 13 jan | Mr. Turner do 1 
jan t/m zo 4 jan en di 6 jan 

Zaltbommel
k Filmtheater Cinemaarten In 
Theater de Poorterij Nieuwstraat 2 
| Reserveren via e-mail 
cinemaarten@planet.nl 
Blind di 27 jan, 20.15 | Gett, the Di-
vorce Trial of Viviane Amsalem di 13 
jan, 20.15 | A Most Wanted Man di 
6 jan, 20.15 | Pride di 20 jan, 20.15 | 
Winter Sleep zo 18 jan, 15.00 

Zevenaar
k Filmhuis Zevenaar Witten-
burgstr 14 | 0316-331 527 | 
Reserveringen 0316-344 250 (na 
19.15) | filmhuiszevenaar.nl 
December Dorsvloer vol Confetti di 
16 dec, 10.30 | zo 14 dec t/m wo 17 dec, 
14.30 | do 11 dec, vr 12 dec, zo 14 dec, 
ma 15 dec en wo 17 dec, 20.15 | Gone 
with the Wind vr 26 dec, 13.30 | Pri-
de za 20 dec t/m ma 22 dec en wo 24 
dec, 20.15 | di 23 dec, 10.30 | St. Vin-
cent vr 26 dec t/m di 30 dec, 20.15 | di 
30 dec, 10.30 | Winter Sleep vr 19 dec 
en di 23 dec, 20.15 
Januari Aanmodderfakker za 10 jan 
t/m ma 12 jan, 20.15 | The Disappea-
rance of Eleanor Rigby: Him & Her 
vr 16 jan, za 17 jan en ma 19 jan, 19.15 | 
di 20 jan, 10.00 | Geluk in Uitvoering 
za 24 jan, 14.30 | Gone with the Wind 
zo 11 jan, 13.30 | The Hundred-Foot 
Journey do 15 jan, vr 16 jan, ma 26 jan 
en wo 28 jan, 14.30 | di 20 jan t/m do 
22 jan en ma 26 jan, 20.15 | di 27 jan, 

10.30 | Le grand cahier do 8 jan, vr 9 
jan en di 13 jan, 20.15 | Leviathan vr 2 
jan t/m zo 4 jan en wo 7 jan, 20.15 | di 
6 jan, 10.30 | Het nieuwe Rijksmuse-
um zo 25 jan en di 27 jan, 14.30 | zo 25 
jan en wo 28 jan, 20.15 | Pride ma 5 
jan en di 6 jan, 14.30 | St. Vincent vr 9 
jan, di 13 jan en wo 14 jan, 14.30 | Wa-
kolda do 15 jan, zo 18 jan, vr 23 jan en 
di 27 jan, 20.15 | ma 19 jan, di 20 jan, 
do 22 jan en vr 23 jan, 14.30 | Wild Ta-
les do 1 jan, ma 5 jan en di 6 jan, 20.15 
| do 8 jan en ma 12 jan, 14.30 | di 13 
jan, 10.30 

Zierikzee
k Filmtheater Zierikzee Korte 
Nobelstraat 37-39 | 0111-411 223 | 
fizi.nl | Raadpleeg de website voor 
actuele informatie

Zoetermeer
k Fth Cine Utopia/bioscoop 
Utopolis Oostwaarts 70 | 079-330 
0366 | cine-utopiazoetermeer.nl | 
Raadpleeg de website voor actuele 
informatie

Zutphen
k Filmtheater Luxor Houtmarkt 
64 | 0575-513 750 | luxorzutphen.nl 
| Raadpleeg de website voor actuele 
informatie
December Brozer zo 28 dec en wo 31 
dec, 15.00 | ma 29 dec en di 30 dec, 
20.30 | L’ homme qu’on aimait trop 
vr 26 dec, 20.30 | za 27 dec, 21.00 | 
di 30 dec, 14.30 | The Hundred-Foot 
Journey vr 19 dec, 17.00 | ma 22 dec 
en wo 24 dec, 20.30 | Kreuzweg vr 
19 dec en zo 21 dec, 20.30 | di 23 dec, 
14.30 | Miniscule vr 26 dec, 15.00 | za 
27 dec, 18.30 | zo 28 dec, 20.30 | Win-
ter Sleep do 18 dec, za 20 dec en di 23 
dec, 19.30 | zo 21 dec, 15.00 | Vinta-
ge Cinema | Gone with the Wind do 
25 dec, 13.30 

Zwolle
k Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via web-
site | filmtheaterfraterhuis.nl
Januari Bethlehem vr 9 jan en za 10 
jan, 21.00 | zo 11 jan, 11.45 | ma 12 jan, 
20.30 | Birdman do 22 jan, ma 26 jan, 
wo 28 jan, do 29 jan, ma 2 feb en wo 4 
feb, 20.30 | vr 23 jan, 14.15 | vr 23 jan 
en za 24 jan, 21.15 | zo 25 jan, 19.30 
| di 27 jan, 14.00 | vr 30 jan, 21.30 | 
za 31 jan, 20.15 | zo 1 feb, 20.00 | di 3 
feb, 14.30 | Bon Dieu! do 1 jan en wo 
7 jan, 14.00 | za 3 jan, 16.30 | zo 4 jan, 

14.30 | Il capitale umano do 22 jan en 
di 3 feb, 19.45 | vr 23 jan en za 24 jan, 
21.00 | zo 25 jan, 20.00 | ma 26 jan, 
14.30 | wo 28 jan en wo 4 feb, 18.30 
| do 29 jan, 14.00 | vr 30 jan, 19.30 | 
za 31 jan, 18.15 | zo 1 feb, 11.45 | Co-
ming Home do 1 jan, 16.30 | vr 2 jan en 
zo 4 jan, 19.30 | di 6 jan, 14,00 | Gooi-
sche vrouwen 2 do 1 jan t/m za 3 jan, 
19.00 | zo 4 jan, 17.00 | ma 5 jan, 19.45 
| di 6 jan, zo 11 jan, ma 12 jan en vr 16 ja, 
14.30 | wo 7 ja, 20.30 | vr 9 jan, za 10 
ja en za 17 jan, 16.30 | wo 14 jan, 18.30 
| zo 18 jan, 11.15 | wo 21 jan, 14.00 | A 
Hard Day’s Night vr 23 jan, 16.00 | zo 
25 jan, 16.30 | vr 30 jan, 14.30 | The 
Imitation Game zo 4 jan 11.15 | do 8 
jan, di 13 jan, wo 14 jan, zo 18 jan, ma 
19 jan, zo 25 jan, zo 1 feb en ma 2 feb, 
14.30 | do 8 jan, wo 14 jan, do 15 jan, 
di 20 jan en di 27 jan, 20.30 | vr 9 jan, 
14.15 | vr 9 jan, za 10 jan, vr 16 jan en 
za 17 jan, 19.00 | zo 11 jan, 17.00 | ma 12 
jan, 19.45 | wo 21 jan, 18.30 | vr 23 jan 
en za 24 jan, 16.30 | ma 26 jan, 14.00 
| vr 30 jan en za 31 jan, 16.15 | Inhe-
rent Vice do 29 jan, ma 2 feb en wo 4 
feb, 19.45 | vr 30 jan en za 31 jan, 21.00 
| zo 1 feb, 19.30 | di 3 feb, 14.00 | Marie 
Heurtin vr 23 jan en za 24 jan, 19.00 
| zo 25 jan, 11.45 | di 27 jan, 19.45 | wo 
28 jan, 14.00 | Miss Julie do 8 jan, ma 
12 jan, do 15 jan en di 20 jan, 14.00 | do 
8 jan, di 13 jan, wo 14 jan, ma 19 jan en 
wo 21 jan, 19.45 | vr 9 jan, za 10 jan, vr 
16 jan en za 17 jan, 18.45 | zo 11 jan en 
zo 18 jan, 19.30 | Het nieuwe Rijks-
museum vr 16 jan, 16.00 | zo 18 jan, 
16.30 | ma 19 jan, 14.00 | Om de we-
reld in 50 concerten vr 9 jan, 16.00 | 
zo 11 jan, 16.30 | di 13 jan, 14.00 | Qis-
sa: The Tale of a Lonely Ghost vr 30 
jan en zo 1 feb, 16.30 | ma 2 feb, 14.00 
| The Salvation vr 2 jan en za 3 jan, 
21.30 | ma 5 jan, 20.30 | Samba do 1 
jan t/m za 3 jan, 21.00 | zo 4 jan en zo 
18 jan, 20.00 | di 6 jan, 20.30 | wo 7 
jan, wo 21 jan, wo 28 jan en wo 4 feb, 
14.30 | vr 9 jan en vr 23 jan, 13.45 | zo 
11 jan, zo 25 jan en zo 1 feb, 11.15 | vr 
16 jan, 16.30 | do 22 jan en vr 30 jan, 
14.00 | Still thé Water vr 2 jan en zo 4 
jan, 16.30 | ma 5 jan, 14.00 | di 6 jan, 
19.45 | The Theory of Everything do 
15 jan, di 20 jan, do 22 jan, di 27 jan en 
do 29 jan, 14.30 | do 15 jan, ma 26 jan 
en wo 28 jan, 19.45 | vr 16, 13.30 | vr 16 
en za 17, 21.15 | zo 18 jan, zo 25 jan en 
zo 1 feb, 17.00 | ma 19 jan, wo 21 jan en 
di 3 feb, 20.30 | vr 23 jan en za 24 jan, 
18.45 | vr 30 jan en za 31 jan, 18.30 | 
Trash vr 9 jan en za 10 jan, 21.15 | zo 11 
jan, 20.00 | di 13 jan, 20.30 | wo 14 jan, 
14.00 | White God vr 16 jan en za 17 
jan, 21.30 | zo 18 jan, 11.45 | di 20 jan, 
19.45 | You’ re Not You do 1 jan en wo 
7 jan, 19.45 | vr 2 jan, 14.00 | za 3 jan, 
19.30 | zo 4 jan, 11.45 | ma 5 jan, 14.30 
| Verwacht Big Eyes | Erbarme Dich 
| A Most Violent Year | Turist | Wild | 
Café Zinnema Horns za 31 jan, 22.30 

Jeugdfilm
Overzicht van vertoningen 
van kinder- en jeugdfilms in 
de Nederlandse filmtheaters 
en filmhuizen. Adressen van 
de betreffende theaters zijn 
te vinden in het eerste deel 
van deze agendarubriek.

Alkmaar
k Filmhuis Alkmaar
December Arthur Christmas 6+ zo 
21 dec, 13.30 | How the Grinch Sto-
le Christmas 8+ zo 28 dec, 13.30 | 
Het leven volgens Nino 6+ ma 22 
dec, 14.00 | di 23 dec, 13.30 | Maya de 

In Salgado’s impo
nerende oeuvre 
draait het om aan
dacht en empa
thie, blijkt uit deze 
voorbeeldige do
cumentaire. Dat 
Wenders de foto
graaf over speci
fieke foto’s laat 
praten, pakt uit
stekend uit, want 
hij heeft een groot 
reflecterend ver
mogen. 

Jos van der Burg over The Salt 
of the Earth in de Filmkrant

Waar zijn de kerstfilms?
Gaat het nog wel goed met Kerst-
mis? In de filmtheaters zorgt het 
feest eind 2014 voor weinig op-
winding en dat is wel eens anders 
geweest. Er zijn weinig speciale 
filmvertoningen en al even weinig 
speciale film/eetarrangementen. 
Wie goed zoekt, vindt nog wel 
Frank Capra’s Kerstklassieker It’s a 
Wonderful Life. De film is te zien in 
Filmhuis Alkmaar (25 en 26 dec.), 
Filmhuis Hengelo (20 en 27 dec.) 
en Filmtheater De Nieuw Scene in 
Venlo (21 dec.). Filmhuis Alkmaar 
doet meer aan Kerstmis, want het 
vertoont ook Tim Burtons The 
Nightmare Before Christmas (24 
dec.) en de klassieker The Wizard 
of Oz (25 en 26 dec.). Bij Wenneker 
Cinema in Schiedam kunnen we op 

26 dec. aanschuiven bij een Kerst-
diner en daarna Wonderbroeders 
zien. Filmtheater Fanfare in Ou-
denbosch vertoont 19 dec. Joyeux 
Noël, een op feiten gebaseerd dra-
ma over de spontaan ontstane ge-
vechtspauze aan het Franse front 
op Kerstavond 1914 tussen Britten, 
Duitsers en Fransen. De soldaten 
legden de wapens neer en verbroe-
derden zich. De legerleiding kon 
het ‘onpatriottische gedrag’ niet 
waarderen en greep met harde 
hand in: de initiatiefnemers wer-
den gestraft. Velen van hen kwa-
men om aan het front.

FILMTHEATERFANFARE.NL 
FILMHUISALKMAAR.NL 
FILMHUISHENGELO.NL 
WENNEKERCINEMA.NL
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THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

Filmcursus Tour du Cinema
Filmkrant.live i.s.m. Filmtheater  
’t Hoogt Utrecht
Een ontdekkingstocht door de 
filmgeschiedenis, dat is Tour du  
Cinema. In maart start deze ‘cour-
se’ in Filmtheater ’t Hoogt. In vier 
etappes verkennen we de filmge-
schiedenis. Hoe komt het dat iets 
uit de jaren 20 nog steeds terug te 
zien is in onze beeldcultuur? Kun-
nen we de (film)toekomst voor-
spellen? Redacteuren van de Film-
krant Dana Linssen en Ronald Ro-
vers zijn uw gidsen. 

De cursus vindt plaats op 4, 11, 
18 en 25 maart van 19 tot 21 uur en 
kost € 75 of € 65 als u in het bezit 
bent van een Hoogtpas of Cine-

villepas. U kunt zich vast aanmel-
den via info@hoogt.nl. Inschrijf-
formulieren zijn vanaf de kerstva-
kantie te verkrijgen in het theater. 

Op 11 januari a.s. tijdens de 
Nieuwjaarsduik wordt alvast een 
tipje van de sluier gelicht, aanvang 
15.00 uur. Met veel fragmenten 
koppelt Gerlinda Heywegen van 
Filmkrant.live bij wijze van voor-
proefje films aan elkaar. Stap op en 
reis mee door de Cinema. 

ADVERTORIAL



Bij 4+ ma 22 dec en wo 24 dec, 13.30 
| Midden in de winternacht 6+ di 23 
dec en wo 24 dec, 14.00 

Amersfoort
k Fth De Lieve Vrouw
Nog te zien Antboy 7+ | Emil & Ida 
van de Hazelhoeve 4+ | Solan & 
Ludwig en de sneeuwmachine 4+ 
Verwacht Sawsans geheime missie 
9+ vanaf do 29 jan

Amsterdam
k Het Ketelhuis
Nog te zien De Pinguïns van Mada-
gascar 6+, Mees Kees op de Planken 
6+, Wiplala 6+ 
k Rialto
December Antboy 6+ | Emil & Ida en 
de Hazelhoeve 3+ 
Januari Antboy 6+ | Emil & Ida en de 
Hazelhoeve 3+ | Sawsans geheime 
missie 9+ vanaf do 29 jan 

Apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
December Emil & Ida van de Hazel-
hoeve 3+ za 20 dec, ma 22 dec t/m 
wo 24 dec en vr 26 dec t/m wo 31 dec | 
Het leven volgens Nino 6+ za 20 dec 
t/m wo 24 dec, vr 26 dec, ma 29 dec 
t/m wo 31 dec | Solan & Ludwig en de 
sneeuwmachine 6+ za 20 dec t/m wo 
24 dec, vr 26 dec, t/m wo 31 dec 
Januari Emil & Ida van de Hazelhoe-
ve 3+ do 1 jan t/m zo 4 jan, za 10 jan, 
zo 11 jan, za 17 jan, zo 18 jan, za 24 jan, 
zo 25 jan en za 30 jan | Het leven vol-
gens Nino 6+ do 1 jan t/m zo 4 jan | 
Solan & ludwig en de sneeuwmachi-
ne 6+ do 1 jan t/m zo 4 jan, za 10 jan, 
zo 11 jan, za 17 jan, zo 18 jan, za 24 jan, 
zo 25 jan en za 30 jan 

Breda
k Chassé Cinema
December Antboy 7+ za 20 dec, ma 
22 dec t/m wo 24 dec, vr 26 dec en zo 
28 dec t/m di 30 dec, 14.30 | Emil & 
Ida van de Hazelhoeve 3+ zo 21 dec 
t/m wo 24 dec, vr 26 dec en zo 28 dec 
t/m di 30 dec, 14.15 | Solan en Ludwig 
en de sneeuwmachine 6+ za 20 dec, 
ma 22 dec t/m do 25 dec, za 27 dec, 
ma 29 dec en di 30 dec, 12.45 | Peu-
terfilm Buurman & Buurman 3+ za 
27 dec, 10.00 | Pim & Pom: het gro-
te avontuur 3+ ma 22 dec en ma 29 
dec, 10.00 (beide films met knutselen 
in de pauze) 
Januari Antboy 7+ vr 2 jan, zo 4 jan, 
wo 7 jan, zo 11 jan en wo 14 jan, 14.30 
| Emil & Ida van de Hazelhoeve 3+ 
vr 2 jan, zo 4 jan, wo 7 jan, zo 11 jan, 
wo 14 jan, zo 18 jan, wo 21 jan, zo 25 
jan en wo 28 jan, 14.15 | Solan en 
Ludwig en de sneeuwmachine 6+ 
vr 2 jan, za 3 jan en wo 7 jan, 12.45 | 
Peuterfilm Buurman & Buurman 

3+ vr 2 jan, 10.00 (met knutselen in 
de pauze) 

Bussum
k Filmhuis Bussum
December Het leven volgens Nino 6+ 
za 20 dec en zo 21 dec, 13.30 | Maya, 
eerste vlucht 4+ zo 28 dec, 13.30 | 
Midden in de winternacht 6+ za 20 
dec, zo 21 dec, za 27 dec en zo 28 dec, 
13.00 | wo 24 dec en di 30 dec, 14.45 | 
vr 26 dec en wo 31 dec, 14.15 
Januari Antboy 7+ za 24 jan, zo 25 
jan en za 31 jan, 13.30 | Dummie de 
Mummie 6+ vr 2 jan, 16.00 | za 3 jan 
en zo 4 jan, 13.00 | wo 7 jan, 14.45 | za 
10 jan, zo 11 jan, za 17 jan en zo 18 jan, 
13.30 | Maya, eerste vlucht 4+ vr 2 
jan, 15.45 | za 3 jan en zo 4 jan, 13.30 
| Mees Kees op de planken 6+ za 31 
jan, 13.00 | Wiplala 6+ za 10 jan, zo 11 
jan, za 17 jan, zo 18 jan, za 24 jan en zo 
25 jan, 13.00 | wo 14 jan, 14.30 | wo 21 
jan en wo 28 jan, 14.45 

Delft
k Filmhuis Lumen
Nog te zien en verwacht Ant-
boy 7+ | Kleine Anna en lange oom 
4+ | Sneeuwkoningin 6+ | Solan & 
Ludwig en de sneeuwmachine 4+

Den Bosch
k Verkadefabriek
Het Fantastisch Kinderfilm Festival 
vr 26 dec t/m zo 4 jan (behalve 31 dec) 

Deventer
k Fh de Keizer
December Antboy 7+ vr 26 dec t/m 
wo 30 dec | Emil & Ida van de Hazel-
hoeve 3+ t/m wo 31 dec 
Januari Antboy 7+ vr 2 jan, za 3 jan, 

wo 7 jan, wo 14 jan, wo 21 jan, zo 25 jan 
en wo 28 jan, 14.00 | Emil & Ida van 
de Hazelhoeve 3+ vr 2 jan, za 3 jan, 
wo 7 jan, zo 11 jan, wo 14 jan, wo 21 jan, 
zo 25 jan en wo 28 jan, 14.30 

Doesburg
k Fh De Teil
Kleine Anna en lange oom 4+ za 
10 jan 

Doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort
December Midden in de winternacht 
6+ ma 22 dec en wo 24 dec, 14.00 

Gouda
k Filmhuis
Midden in de winternacht 6+ zo 4 
jan, 13.30 | Stip & Vlek doen weer gek 
3+ vr 2 jan, 13.30 

Leeuwarden
k Slieker Film
December Johan en de verenkoning 
6+ elke wo, vr, za en zo 
Januari Kleine Anna en lange oom 4+ 
elke wo, vr, za en zo 

Oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De Bond
Wiplala 6+ zo 18 jan, 14.30 

Oudenbosch
k Filmtheater Fanfare
December Annie 6+ zo 28 dec, 14.00 | 
Wiplala 6+ zo 21 dec, 14.00 
Januari Annie 6+ zo 11 jan, 14.00 | So-
lan en Ludwig en de sneeuwmachi-
ne 6+ zo 25 jan, 14.00 

Silent Ones is een 
broze film. 
Schuchter doch 
zelfverzekerd. Hij 
doet in z’n asceti
sche stijl en me
tafysica ook den
ken aan de traditie 
van de Europese 
artfilm, aan de be
nevelde land
schappen van 
Tarkovski, Tarr of 
Antonioni. 

Dana Linssen in de Filmkrant

Warmlopen
De traditie dat het filmfestival in 
Rotterdam als opwarmertje vóór 
het festival een film door de 
filmtheaters laat rouleren, blijft 
ook dit jaar intact. In veel filmthe-
aters is in januari het prachtige 
Girl hood van Céline Sciamma te 
zien. De Franse regisseuse bewijst 
zich na Naissance des pieuvres 
(2007) en Tomboy (2011) met deze 
film weer een uitstekende obser-
vator van het gedrag van jonge 
meiden. De film volgt een zestien-
jarige tiener in een Parijse banli-
eue, die in een spiraal naar bene-

den dreigt te gaan. Ze houdt haar 
schoolopleiding voor gezien en 
sluit zich aan bij een stoere mei-
dengroep. Girlhood is een span-
nend, indringend en geloofwaar-
dig portret van allochtone meiden 
die tegen zoveel barrières moeten 
opboksen, dat het een wonder is 
als ze niet ten onder gaan. Dat 
Girl hood over het leven in de ban-
lieue gaat, maar nu eens niet van-
uit het perspectief van jongens, 
maakt het drama op zichzelf al bij-
zonder. Vanaf 29 januari in de 
filmtheaters, maar ervoor dus al als 
preview te zien.

FILMFESTIVALROTTERDAM.COM
FILMHUISGOUDA.NL
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 is zeer goed |  is goed |  is redelijk |  is matig |  is slecht |  is zeer slecht |  is niet gezien

Coming Home               
Gooische Vrouwen 2               
Horrible Bosses               
The Hobbit: The Battle of the Five Armies               
The Hunger Games: Mockingjay – Part 1               
In Order of Disappearance               
Marie Heurtin               
Mr. Turner               
My Old Lady               
Het nieuwe Rijksmuseum                
Une nouvelle amie               
Om de wereld in 50 concerten               
Party Girl               
The Riot Club               
Samba               
Silent Ones               
Still Life               
The Salt of the Earth               
The Salvation               
Trash               
White God               
Wiplala               

GIRLHOOD

B
or

 B
ee

km
an

D
e 

Vo
lk

sk
ra

nt

Jo
s 

va
n 

de
r B

ur
g

H
et

 P
ar

oo
l

G
er

ha
rd

 B
us

ch
 

Ci
ne

m
a.

nl
/V

PR
O

B
el

in
da

 v
an

 d
e 

G
ra

af
Tr

ou
w

G
aw

ie
 K

ey
se

r 
D

e 
G

ro
en

e 
Am

st
er

da
m

m
er

D
an

a 
Li

ns
se

n
N

RC
 H

an
de

ls
bl

ad

An
dr

é 
N

ie
nt

ie
d

nu
.n

l

Ro
na

ld
 R

ov
er

s
D

e 
Fi

lm
kr

an
t

Ja
nn

 R
uy

te
rs

Tr
ou

w

Fl
oo

rt
je

 S
m

it
 

D
e 

Vo
lk

sk
ra

nt
 

An
dr

é 
W

aa
rd

en
bu

rg
N

RC
 H

an
de

ls
bl

ad

M
ar

co
 W

ei
je

rs
D

e 
Te

le
gr

aa
f

Ab
 Z

ag
t

Al
ge

m
ee

n 
D

ag
bl

ad

Co
en

 v
an

 Z
w

ol
N

RC
 H

an
de

ls
bl

ad



Purmerend
k Filmhuis
Hocus Pocus met Alfons Alfrink 4+ 
zo 18 jan, 13.30 

Roermond
k ECI Cultuurfabriek
Johan en de verenkoning 6+ za 3 jan, 
wo 7 jan, za 10 jan, wo 14 jan, za 17 jan 
en wo 21 jan, 14.45 | Pieter Post 4+ 
za 3 jan. wo 7 jan, za 10 jan, wo 14 jan, 
za 17 jan en wo 21 jan, 15.00 | zo 18 
jan, 11.00 

Schiedam
k Wenneker Cinema
December Boxtrollen 6+ zo 28 
dec,13.00 | za 27 dec, ma 29 dec en 
di 30 dec, 15.00 | Maya de Bij 4+ za 
20 dec en ma 22 dec t/m wo 24 dec, 
15.00 | zo 21 dec, 13.00 

Januari Boxtrollen 6+ zo 4 jan, 13.00 | 
vr 2 jan en za 3 jan, 15.00 

Soest
k Filmhuis Artishock
Finn 8+ vr 2 jan, 16.00 

Utrecht
k Fth ’t Hoogt
Nog te zien Antboy 7+ | Emil & Ida 
van de Hazelhoeve 4+ | Ernest & Ce-
lestine zo 11 jan, 13.00 (Culture-
le Zondag) 

Veendam
k Filmhuis vanBeresteyn
December Wiplala 6+ wo 24 dec, 
14.00 
Januari Maya, eerste vlucht 4+ wo 
21 jan, 14.00 

Zaandam
k Fth De Fabriek
December Het leven volgens Nino 
6+ zo 21 dec, di 23 dec, zo 28 dec en 
di 30 dec 
Januari Johan en de verenkoning 6+ 
zo 4 jan en zo 11 jan 

Zevenaar
k Filmhuis Zevenaar
December Casper & Emma 4+ ma 
22 t/m wo 24 dec 14.30 | Het leven 
volgens Nino 6+ za 27, ma 29, di 30 
dec 14.30 
Januari Dummie de mummie 6+ vr 
2, za 3, wo 7 jan 14.30 | Hocus Po-
cus en Alfons Alfrink 4+ zo 18, wo 21 
jan 14.30

Zwolle
k Fth Het Fraterhuis
Januari Hocus Pocus met Alfons Alf-
rink 4+ zo 24 jan en za 31 jan, 15.45 | 
zo 25 jan en zo 1 feb, 14.00 | Johan en 
de verenkoning 6+ vr 2 jan, 14.30 | zo 
4 jan, 14.00 | Solan & Ludwig en de 
sneeuwmachine 4+ do 1 jan, 14.30 | 
za 3 jan, 15.45 | Wiplala 6+ do 1 jan en 
vr 2 jan, 16.00 | za 10 jan en za 17 jan, 
15.45 | zo 11 jan en zo 18 jan, 14.00 

Levende kunstenaars
Prachtig hoor, films als Mr. Turner 
en The Girl With the Pearl Earring 
over klassieke schilders, maar ver-
geten we hedendaagse kunstenaars 
niet uit het oog? Nee, want zij ko-
men aan bod in de serie Hollandse 
Meesters in de 21ste eeuw. Als zij 
tenminste Nederlands zijn, want 
de reeks toont hedendaagse Ne-
derlandse kunstenaars in vijftien 
minuten durende minidocumen-
taires aan het werk in hun atelier. 
Het doel is niet om in zo’n korte 
tijd zoveel mogelijk informatie 
over de kunstenaar te spuien, maar 
inzicht te geven in zijn werkwijze. 
De voor de televisie gemaakte se-

rie, die in 2010 begon met een eer-
ste reeks van twintig kunstenaars, 
is toe aan een vierde serie portret-
jes. Wie niet wil wachten tot de 
twintig portretjes op tv te zien zijn, 
kan ze op 17 januari tussen 14.00 
en 21.00 uur in EYE in een doorlo-
pende vertoning zien. Bij de film-
pjes worden thematisch verwante 
films uit de EYE-collectie ver-
toond. De bezoeker kan tijdens de 
vertoningen de zaal in- en uitlo-
pen. In de nieuwe serie zijn onder 
meer Joost Conijn, Klaas Gubbels 
en Rob Birza te zien en te horen 
over hun inspiratiebronnen en 
werkmethode.  EYEFILM.NL

In Order of Disap-
pearance past in 
de categorie ironi
sche gangster
films, waarvoor 
Tarantino ooit het 
model leverde. 
Dat is al een flinke 
tijd geleden, zodat 
de film weliswaar 
amusant is, maar 
ook een tikkeltje 
ouderwets. De 
moderne gang
sterfilm is de iro
nie alweer een 
tijdje voorbij.

Jos van der Burg in de 
Filmkrant
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VERMEERS MEISJE MET DE PAREL
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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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Lezersacties in januari
Maps to the stars

Ter gelegenheid 
van de home en-
tertainmentre-
lease van David 
Cronenbergs 
Maps to the Stars 
mogen we vijf 
Filmkrantlezers 
verblijden met 
deze dvd plus die 
van Cronenbergs 

eerdere film A Dangerous Method. 
De Filmkrant schreef: “Er wordt 
wel eens gezegd dat alle regisseurs 
vroeg of laat de behoefte krijgen 
om een film over hun eigen vak te 
maken. Maps to the Stars is de 
film-over-film van David Cronen-
berg. Het Hollywood van Cronen-
berg ligt ergens tussen Mulholland 
Dr. (2001) van David Lynch en de 
studiocomplexen uit Robert Alt-
mans The Player (1992). Zijn film 
krabt het dunne laagje klatergoud 
af van de Hollywooddroom en ont-
hult de neuroses en de trauma’s die 
daaronder huizen.” 

Kleine Nicolaas  
vakantiepakket

Het schooljaar 
loopt ten einde en 
de zomervakantie 
breekt aan. De 
kleine Nicolaas, 
zijn ouders en 
Omi vertrekken 
richting zee. Op 
het strand maakt 
Nicolaas al gauw 
nieuwe vrienden. 

Zo is er Ben, die niet met vakantie 
is want hij woont daar, Freddy, die 
alles lust (zelfs vis) en Djodjo, die 
anders praat omdat hij uit Enge-
land komt. Voor lezertjes van de 
Filmkrant stel Twin Pics vijf Kleine 
Nicolaas vakantiepakketten be-
schikbaar, met daarin de dvd’s van 
Kleine Nicolaas Gaat op Vakantie, 
zijn voorganger Kleine Nicolaas en 
een Kleine Nicolaas frisbee. De 
films van Kleine Nicolaas zijn ge-
baseerd op de beroemde boeken 
van René Goscinny (Asterix), met  
tekeningen van Jean-Jacques  
Sempé.

Silent Ones
Andrey Dergachev werd bekend 
met zijn composities voor prijs-
winnende films als The Return 
(winnaar Gouden Leeuw op het 
filmfestival van Venetië Film Festi-
val) en The Banishment (onder-
scheiden in Cannes) van Andrey 
Zvyagintsev. Dergachevs muziek 
voor Silent Ones, het veelgeprezen 
lange speelfilmdebuut van Ricky 
Rijneke, is verkrijgbaar via iTunes 
en in een gelimiteerde oplage op cd 
uitgebracht. Deze is uitsluitend 
verkrijgbaar in de museumwinkel 
van het EYE Film Instituut in Am-
sterdam. Voor lezers van de Film-
krant stelt Rotterdam Films vijf 
door Dergachev gesigneerde exem-
plaren van deze cd beschikbaar.

Full Moon Deformed
Charles Band is producent van ge-
nreklassiekers als Re-Animator en 
Puppet Master en pionierde met 
zijn productiemaatschappijen 
Empire en Full Moon Entertain-
ment op de home videomarkt. Tot 
op de dag van vandaag is Band ac-
tief en produceert hij films met ti-
tels als Killjoy, Evil Bong en Ginger-
dead Man. De Rotterdamse ma-
ke-up effects ontwerper en elec-
tronische muzikant Mike Redman, 
onder de naam Deformer bekend 
van podia in binnen- en buiten-
land, is een levenslange fan van 
Band en diens films. In nauwe sa-
menwerking met Charles Band 
himself bewerkte Redman de mu-
ziek van dertien Full Moontitels. 
Het resultaat is te beluisteren op 
Full Moon Deformed. Voor lezers 
van de Filmkrant stelt Redrum Re-
cordz vijf exemplaren van deze cd 
beschikbaar.

Interesse?
Stuur een email met naam en adres 
naar info@filmkrant.nl en geef 
daarin aan voor welke actie u be-
langstelling hebt. N.B. In tegen-
stelling tot eerdere lezersacties 
geldt nu: slechts één actie per in-
zender. Wie het eerst komt, die het 
eerst maalt. Winnaars ontvangen 
bericht en over de uitslag kan niet 
gecorrespondeerd worden.

mailto:info@filmkrant.nl
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IN DE FI LMTHEATERS

digitaal gerestaureerde FilMklassieker

2 g a
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een HOMMAGE AAN HET 
HORRORGENRE door 

theater- en fi lmmaker
Jakop Ahlbom 

Theatertour door heel Nederland t/m 28 februari 2015.
19 dec – Schouwburg Amstelveen 
6 t/m 18 jan – Theater Bellevue

VOOR SPEELDATA WWW.JAKOPAHLBOM.NL

“Een voorstelling in de beste 
Ahlbom-traditie met fi jne 
special effects, geestig en 

onweerstaanbaar eng.”
★★★★ 

Volkskrant

“ Verbluffend….Ahlbom weet 
met zijn special effects 
werkelijk te verrassen”

★★★★ 
Parool

 “Wie had ooit gedacht 
dat horror in het theater 
zou werken? Ahlbom laat 

zien dat het kan!.”
Haarlems Dagblad

“Een geniaal-
griezelige 

en fantasievolle 
ode aan 

het horrorgenre.”
★★★★ 
Trouw

This is not a movie, 
this is live on 

stage!

BLACK COAL

Golden Bear
Best Film
 
Berlin Film Festival

Silver Bear
Best Actor
 
Berlin Film Festival
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Consumed
HET VERVOLG OP VIDEO
DROME EN EXISTENZ
David Cronenbergs romandebuut Consumed  
is aardig als boek, maar vooral interessant  
van wege de filosofische consistentie met zijn 
film  oeuvre. DOOR KEES DRIESSEN

“Een film maken is voor mij altijd een filosofisch onder-
zoek. Of een boek, als het zo uitkomt”, zei David Cro-
nenberg toen ik hem in juni sprak voor Vrij Nederland, 
naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling van 
zijn werk in het EYE Instituut. De 71-jarige filmmaker 
vergeleek in dat gesprek ouder worden met de lichame-
lijke aftakeling van Brundlefly in The Fly (die genetisch 
vergroeit met een vlieg) en verwees ook naar Michael 
Hanekes schrijnende seniorendrama Amour: “Kun je 
onder zulke omstandigheden nog filosofisch plezier 
beleven? Kun je nog creatief zijn als je oud en gebrekkig 
bent? Dat speelt ook een rol in mijn boek.”

Dat boek is er nu, Consumed (in het Nederlands: 
Geconsumeerd). En inderdaad is ouderdom een belang-
rijk thema. Niet via onze twee jonge helden Naomi en 
Nathan, maar via de twee vreemde oudere heren met 
wie ze te maken krijgen: de controversiële Hongaarse 
borstkankerchirurg Dr. Molnár en de Franse, van kanni-
balisme op zijn vrouw betichte filosoof Aristide Aroste-
guy, die moppert dat zijn sperma niet meer ‘spuit, maar 
druipt, op een sinistere manier’. In beide mannen zijn 
aspecten van Cronenberg zelf te herkennen: zo is Aros-
teguy eveneens een existentialist met een interesse in 
entomologie.

Zulke verbanden met Cronenberg en zijn filmoeuvre 
vormen de voornaamste aantrekkingskracht van het 
boek, dat weliswaar onderhoudend is maar tekortschiet 
in sfeer en spanning (wat je zijn films zelden kunt ver-
wijten). Gelukkig zijn er verbanden genoeg. Zo verwijst 
de ruzie in de Cannes-jury waarin het filosofenechtpaar 
belandt, naar de controverse rond Cronenbergs eigen 
vermeende (maar door hemzelf ontkende) tirannie als 
Cannes-juryvoorzitter in 1999. Gedetailleerde 
beschrijvingen van scènes waarin wordt gefotografeerd 
geven het gevoel met Cronenberg zelf mee te denken: 
wanneer kiezen we welke camera, lens, belichting en 
opnamehoek? Leuk zijn ook de Oscar voor Filosofie in 
Film, die in Cronenbergs romanwereld bestaat (een uit-
stekend idee!), en uit zijn filmoeuvre bekende fascina-
ties als parasieten (The Fly; Shivers; Rabid), een fetisj 
voor ziekte en verval (Dead Ringers, Crash), de gezochte 
dood (Videodrome, Cosmopolis, Maps to the Stars) en 
vooral – het meest interessant – de volledige versmel-
ting van mens en mediatechnologie: na televisie in zijn 
meesterwerk Videodrome en games in eXistenZ ligt de 
nadruk in Consumed op internet. Zoals Cronenberg zei 
in het interview: “Met Facebook en Twitter en derge-
lijke creëer je je eigen roem. En ja, er bestaat een soort 
wanhoop dat dat weg kan vallen. Je plaatst je existenti-

ele gewicht in het internet.”
De eerste zin van het boek luidt: ‘Naomi was in the 

screen’ – in het verlengde van Videodrome en eXistenZ 
keert Cronenberg terug bij de constatering dat wie het 
scherm aandachtig ervaart, daar is: in de site, in de film, 
in de telefoon. Waar hij zich fysiek bevindt, blijkt hij 
zich achteraf niet te herinneren. De geest bevindt zich 
op de plek van de ervaren media, niet op de plek van het 
lichaam. In een wereld van voortdurend aanwezige, 
mobiele schermen zijn de implicaties hiervan ontzag-
wekkend.

David Cronenberg is, zoals gezegd, een zelfverklaard 
existentialist en in het filosofenechtpaar Aristide en 
Célestine Arosteguy, met hun open relatie, kritiek op 
het Westen en discutabele verhouding tot dictatoriaal 
communisme, zijn Sartre en De Beauvoir te herkennen. 
Cronenberg beschrijft hen met kritische afstand, maar 
schenkt Aristide en diens Consumerist Philosophy wel 
enkele van de interessantste teksten van het boek. 
Zoals: ‘The only authentic literature of the modern era is 
the owner’s manual’ en, over wifi jatten van de buren: 
‘Global digital parasitism is the new Trotskyism.’ Om 
nog maar te zwijgen van Aristide’s boektitel Labor Gore: 
Marx and Horror. Zulke teksten zijn fijn, maar roepen 
vooral het verlangen op om in plaats van deze aardige 
roman (met onbevredigend einde) ooit nog eens Cro-
nenbergs eigen existentialistische hoofdwerk te zien 
verschijnen.

Consumed  DAVID CRONENBERG |  2014, FOURTH 

ESTATE |  284 PAGINA’S |  PAPERBACK € 16,49 |  SCAN DE 

QR-CODE VOOR DE TRAILER  (GEREGISSEERD EN 

INGESPROKEN DOOR CRONENBERG)   

Boeken kort
The Comic Offense FROM VAUDEVILLE TO 

CONTEMPORARY COMEDY |  RICK DESROCHERS |  2014, 

BLOOMSBURY |  € 23,99

Rick DesRochers, gespecialiseerd 
in Amerikaanse humor, onder-
zoekt de relatie tussen  het vau-
deville van begin twintigste eeuw 
en het huidige succes van 
comedy. Zo verbindt hij Groucho 
Marx en Larry David, Mae West en 
Tina Fey, Bert Williams en Dave 

Chappelle, Will Rogers en Stephen Colbert, en 
laat hij zien welke aspecten van vaudeville nog 
altijd voortbestaan. DesRochers stelt dat zowel 
vaudeville als hedendaagse comedy zo succesvol 
zijn omdat ze een vorm van sociaal commentaar 
leveren op de vaste stereotypen over ras, kleur, 
religie, klasse en gender. 

Quentin Tarantino’s Django Unchained THE 

CONTINUATION OF METACINEMA |  OLIVER C. SPECK 

(ED.) |  2014, BLOOMSBURY |  € 27,99

Een boek vol essays over één film, 
is dat niet wat overdreven? Nee, 
helemaal niet. Zeker niet als die 
film van de hand van Quentin 
Tarantino is, en al helemaal niet 
als de film waar het over gaat het 
controversiële Django Unchained 
is. Deze veelzijdige film inspire-

reerde onder meer tot essays over rassenrepre-
sentatie, het tonen van extreem geweld, culturele 
intertekstualiteit en Tarantino’s teruggrijpen op 
genrefilm – van spaghettiwestern tot Blaxploita-
tion. 

En Vele Anderen CARLA KOGELMAN |  2014 |   € 24,95

Zo populair als de serie A’dam en 
Eva is, zo sympathiek is dit foto-
boek dat het wel en wee op de set 
van de serie van nabij volgt. 
Prachtige zwart-witfoto’s die 
laten zien hoe dicht fictie en wer-
kelijkheid naast elkaar leven in 
het cinematografisch maakpro-

ces. Vooral de minutieuze beschrijving van draai-
dag 33 geeft een interessante inkijk in de talloze 
details en toevalligheden die op hun plaats moe-
ten vallen om een scène te laten slagen. Carla 
Kogelman, oospronkelijk werkzaam in de theater-
wereld, gooide pas een paar jaar geleden haar 
carrière om om fotograaf te worden. Sindsdien is 
ze al bekroond met een Zilveren Camera in 2012 
en won ze een eerste prijs bij de World Press 
Photo in 2014. 

SAMENSTELLING ANNE DE LOOS, INTERNATIONAL 

THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT 

AMSTERDAM, T 020-622 6489,  WWW.THEATREAND-

FILMBOOKS.COM   

Boeken

EXISTENZ
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De hedendaagse Franse cinema zit boordevol 
sterke films waarin de verhouding tussen 
autochtonen en allochtonen subtiel onder de 
loep wordt genomen. In de meeste films is de 
aanwezigheid van immigranten een vanzelf-
sprekendheid, wat niet vreemd is voor een 
land dat veel migranten uit voormalige kolo-
niën telt – denk aan Algerije en Marokko. 
Komende maand zijn er op Mubi drie te zien. 
De vierde is ogenschijnlijk een vreemde eend 
in de bijt maar blijkt bij nader inzien won-
derwel te passen: Potiche belicht een andere 
vanzelfsprekend geachte verhouding, die 
tussen man en vrouw.  

Potiche
Van luis in de pels François Ozon is bekend 
dat hij graag (lichtjes) provoceert en de heer-
sende moraal uitdaagt. In Potiche (2010), zijn 
vrolijke en fraai gestileerde ode aan de jaren 
zeventig, keert hij met sardonisch genoegen 
de traditionele man-vrouwverhouding om. 
In het begin van de film is Catherine 
Deneuve, de echtgenote van een welgestelde 
fabrieksdirecteur, nog gedwee en gehoor-
zaam aan haar autoritaire man maar als die 
door een fabrieksstaking buitenspel wordt 
gezet, besluit zij op kordate wijze orde op 
zaken te stellen. Het helpt dat de stakingslei-
der (Gérard Depardieu) een oude geliefde van 
haar is. Binnen de kortste keren heeft zij de 
broek aan en de hele paraplufabriek in haar 

zak. Wat nou glazen plafond? Ook fijn: het 
dansje dat Deneuve maakt met Depardieu in 
de disco – een memorabele scène.

35 Rhums
Ook in Claire Denis’ 35 Rhums (2008) speelt 
een dansscène een veelbetekenende rol. De 
film gaat over de Frans-Caribische machi-
nist Lionel en zijn dochter Joséphine. Over-
dag leiden ze hun eigen leven, maar ’s avonds 
raken hun levens elkaar weer. Elke avond 
eten ze samen, je voelt de genegenheid tus-
sen de twee. Je ziet het aan de vertrouwdheid 
waarmee ze samen in de keuken staan of hun 
liefdevolle, woordloze omhelzing. Maar Lio-
nel en Joséphine moeten elkaar loslaten, hoe 
moeilijk dit ook is. Lionels dochter is vol-
wassen en er zal een moment komen waarop 
ze het huis verlaat. Op haar beurt probeert 
ook Joséphine deze realiteit te ontkennen. In 
een sleutelscène bezoeken de vier flatbewo-
ners een café en worden zowel hun verhou-
dingen mooi geschetst als de onvermijdelijke 
veranderingen die op til staan. De eigena-
resse zet het lied Nightshift van The Com-
modores op, een echt ‘slijpnummer’. Lionel 
danst met zijn dochter, maar staat dan zijn 
plaats af aan overbuurmanbuurman Noé, die 
verliefd is op Joséphine. Lionel beseft de 
symboliek van de situatie en observeert de 
twee melancholiek. Een melancholie die 
onvermijdelijk overslaat op de kijker. 

Paris
Paris (2008) is een mozaïekfilm met een 
losse, meanderende structuur en een brede 
waaier aan personages met wie het aange-
naam toeven is. Spil in dit web is de danser 
Pierre (Romain Duris) die aan het begin van 
de film te horen krijgt dat hij lijdt aan een 
zeldzame hartafwijking. Wellicht kan hij 
gered worden door een transplantatie, maar 
of die doorgaat, is onzeker. Hij trekt zich 
terug in zijn appartement en kijkt vanuit zijn 
balkon naar zijn buren terwijl hij het leven 
overdenkt. Zijn zus Élise (Juliette Binoche) 
trekt bij hem in om hem te steunen. Zij 
bezoekt graag de markt, waar we kennis 
maken met een aantal allochtone markt-
kooplui. Zo smokkelt regisseur Cédric Kla-
pisch  – altijd al een internationaal filmma-
ker – zonder al te veel didactiek een heden-
daags thema zijn film in.

La graine et le mulet
Omdat hij weigert parttime te gaan werken, 
wordt de 61-jarige havenarbeider Slimane – 
van Noord-Afrikaanse komaf – na 35 jaar 
trouwe dienst ontslagen. Maar hij gaat niet 
bij de pakken neerzitten. Als zijn ex-vrouw 
weer eens een heerlijke couscous-maaltijd 
met vis heeft bereid, krijgt hij een ingeving. 
Waarom niet die verroeste oude boot in de 
haven kopen en er een restaurant beginnen? 
Met hulp van de dochter van zijn nieuwe 

vriendin gaat hij aan de slag, waarbij hij keer 
op keer tegen de bureaucratische muur aan-
loopt: een ontbrekende vergunning, een 
lening met eindeloos veel voorwaarden.

De Tunesische regisseur Abdellatif Kechi-
che laat in zijn prachtfilm La graine et le mulet 
(2007) een aantal scènes gedurfd lang duren. 
Zoals een uitgebreide maaltijd waarbij allerlei 
familieleden steeds verhitter met elkaar in 
discussie gaat en de camera simpelweg hun 
emoties registreert. Ook in de climax zit een 
tergend langzame scène die met zijn afwisse-
ling van een erotische buikdans en Slimanes 
toenemende wanhoop over de opening van 
het restaurant op meesterlijke wijze de ge -
voelens van de toeschouwer bespeelt. Kechi-
che maakt ook mooi duidelijk dat het uitein-
delijk de vrouwen zijn die het voor het zeggen 
hebben, waarmee we terug zijn bij af, het 
matriarchaat van Potiche. Inch’allah. 

Thuiskijken
Deze maand op MUBI
VERSCHUIVENDE 
VERHOUDINGEN
De Filmkrant en VOD-platform MUBI presenteren elke maand een geza-
menlijk filmprogramma. Filmkrantlezers kijken drie maanden gratis. 
Deze maand vier Franse (allochtonen)films. DOOR ANDRÉ WAARDENBURG POTICHE

Iedere vrijdag kiest de Filmkrant een 
nieuwe film uit het aanbod van MUBI, die 
vervolgens dertig dagen te zien is. Film-
krantlezers kijken de eerste drie maan-
den gratis naar alle films op MUBI.com!  
Daarna kost een abonnement € 4,99  
per maand.
 
19 december Potiche FRANÇOIS OZON

26 december Paris CÉDRIC KLAPISCH

2 januari 35 Rhums CLAIRE DENIS

9 januari La graine et le mulet ABDELLATIF 

KECHICHE

Ga direct naar mubi.com/filmkrant

DAGUERRÉOTYPES

Hoogtepunten uit het 
internationale aanbod 
voor thuiskijkers, gese-
lecteerd door Boudisque 
(boudisque.nl). Het beste 
uit het Nederlandse aan-
bod vind u wekelijks op 
filmkrant.nl.

My Winnipeg
Winnipeg, het hart van het hart 
van het Amerikaans continent, 
waar het altijd, altijd winter is. 
Guy Maddins even groezelige 
als betoverende autobiografi-
sche docu-fantasie My Winni-
peg is een worsteling om te 
ontkomen aan “de weerzinwek-
kende kracht van stad en fami-
lie”, en zwelgt tegelijkertijd in 
beiden. 

DVD/BLU-RAY (R1/A) |  CRITERION

Kinetta
De tweede speelfilm van de 
Griekse regisseur Yorgos Lan-
thimos, gemaakt vier jaar voor 
hij met het dwarse Dogtooth 
internationaal zou doorbreken. 
In Kinetta zijn aanzetjes zicht-
baar van de absurditeiten en 
afstandelijke maatschappijkri-
tiek die zijn volgende films zou-
den gaan kenmerken. 
 

 DVD (REGIOVRIJ) |  SECOND RUN

River’s Edge
Terwijl de rest van Hollywood 
bezig was met de zorgeloze tie-
nerfilms rond de ‘Brat Pack’, 
maakte de destijds veelbelo-
vende Tim Hunter (inmiddels 
een werkpaard voor de betere 
televisieseries) dit bijtende 
drama over tiener-apathie. Een 
jongen vermoordt zijn vriendin 
en nodigt zijn onverschillige 
vrienden uit het lijk te bekijken. 
 DVD/BLU-RAY |  KINO LORBER

I’m All Right Jack
Officieel staat het personage 
Stanley Windrush centraal in 
dit vervolg op Private’s Pro-
gress, maar de film wordt 
gestolen door Peter Sellers als 
vakbondsleider Fred Kite. Het 
bevestigde dat de toen al 
beroemde komiek ook echt kon 
acteren, en was de opmaat voor 
zijn latere successen. 
 

 BLU-RAY (RB) |  STUDIOCANAL

La ciénaga
Met haar even suggestieve als 
trefzekere debuut, over twee 
Argentijnse families op een ver-
vallen landgoed waar het nood-
lot langzaam toeslaat, portret-
teerde Lucrecia Martel in 2001 
de stuurloze Argentijnse mid-
denklasse. Het was de eerste 
van (tot nu toe) drie speelfilms 
waarin ze getroebleerde gees-
ten onder de loep legt. 
 DVD/BLU-RAY (R1/A) |  CRITERION



Het belangrijkste filmboek van het jaar, of van alle jaren 
eigenlijk, is The Essential Raymond Durgnat, samenge-
steld door Henry K. Miller en gepubliceerd door het Bri-
tish Film Institute. Het begint met een knal: twaalf pagi-
na’s Standing up for Jesus, die Durgnat schreef voor het 
kortstondig gepubliceerde Motion in 1963, toen hij 31 
was. Hij heeft daarin vooral Sight and Sound in het vizier, 
maar richt zich ook breder op een wijdverbreid, drie-
koppig systeem van dominante smaken en waarden. 

Durgnat zag de Britse cultuur waarin hij leefde als I) 
intens puriteins, II) wantrouwig en bang voor ‘licht ver-
maak’ dat hij zag als gevaarlijke sociale drugs en III) 
gebaseerd op onderwijs dat onvolwassen jongeren 
leerde artistieke werken te beoordelen aan de hand van 
de vraag of die wel of niet “de authentieke dichtheid van 
doorleefde ervaring reproduceerden”.

Puritanisme en weerstand tegen popcultuur voert 
niet langer de boventoon bij de meest filmbladen – eer-
der het tegenovergestelde. Maar in een of andere vorm 
is die laatste klacht – tegen wat een commentator ooit 
de esthetische school van de ‘fijnzinniger gevoelens’ 
noemde – nog steeds relevant.

Die club van de Fijnzinniger Gevoelens predikt dat de 
beste films en tv-afleveringen vol zitten met ‘complexe 
menselijke momenten’ – en dat we alleen recht kunnen 
doen aan die momenten als we erop reageren vanuit de 
eveneens complexe dieptes van onze individuele (en 
hoogontwikkelde) zielen. Ik wijs die traditie niet af – 
die heeft ons, tenslotte, een paar van de beste, meest 
betrokken en gepassioneerde kritische commentaren 
gebracht die we hebben. Maar…

Jason Jacobs geeft ons in z’n teksten over tv een 
waardig voorbeeld van die stijl. Zijn credo, overgeno-

men van inspirators als  Victor Perkins, Stanley Cavell 
en Andrew Klevan, is ‘eloquentie’. Een scène uit Mad 
Men, waarin Joan (Christina Hendricks) een woordeloze 
uitwisseling heeft met haar moeder nadat haar man net 
voor altijd de deur is uitgelopen: “De pot wordt neerge-
zet: ze zet ’m weg in één beweging en zit zwijgend met 
haar dochter, alsof het op dat moment iets vreemds en 
onbelangrijks wordt, ooit een teken van dienstbaarheid, 
nu slechts een ruw, vulgair object. Dat gebaar, het vast-
houden met twee handen – een op het handvat, de 
ander beschermd door een doek eronder, het gewicht 
op twee manieren voelend voordat ze hem loslaat, leek 
mij – lijkt mij nog steeds – ongelooflijk eloquent. Maar 
ik betrap me erop dat het me niet lukt die eloquentie in 
woorden om te zetten, dat het me niet lukt om me uit te 
drukken in het aangezicht van zulke expressiviteit.” 

Goed materiaal. Maar het heeft weinig van doen met 
een ander soort cinefilie (of neotelefilie) die z’n smaak 
voor ‘momenten’ baseert op een andere set coördina-
ten, een andere set reacties. Een cinefilie niet primair 
gebaseerd op de “authentieke dichtheid van doorleefde 
ervaring”, maar iets dat tegelijk abstracter, formeler en 
spectaculairder is.

Ik ben opnieuw Fritz Langs Scarlet Street (1945) aan 
het kijken. Z’n aanvankelijke ‘matrix’-situatie – 
Edward G. Robinsons misvatting over wat hij op een 
afstandje ziet gebeuren, waarna hij erheen rent, een 
bruut neerslaat en dan in de manipulatieve klauwen van 
Joan Bennett belandt – is een rijk en fantastisch 
moment zoals ik zelden in films tegenkom. Het mense-
lijke gebaar – Robinson die zich met z’n eigen arm 
afschermt van de waarheid en die dan langzaam dat 
scherm laat zakken om zich te wentelen in de fantasie 
die hij op die vrouw projecteert – is zeker eloquent. 
Maar het is de logica van de hele scène, z’n tastbare 
energieën en evidente ironie, die de scène groots maken 
– niet een of ander verborgen gedrag dat ik moet zien te 
decoderen.

In 1965 sprak Jean-André Fieschi z’n kameraden bij 
Cahiers du cinéma streng toe over “die cinefiele afwij-
king om in een film alleen dat schitterende moment te 
zien waarop Jack Elam z’n sigarettenstompje in het lin-
keroog van een eenbenige Apacheleider plet terwijl hij 
de ‘Marseillaise’ fluit”: hij noemde dat “het fysieke ple-
zier van het spektakel”. Hij had gelijk om te waarschu-
wen tegen het alleen vieren van zulke oppervlakkige 
schoonheden. Maar we trappen in een val aan de andere 
kant van het spectrum van culturele smaak als we de 
eloquentie van momenten op het scherm gelijkstellen 
aan wat er diep en complex in verborgen zou zijn.   

MOMENTEN
De Australische filmcriticus Adrian Martin 
kijkt naar opvallende discussies en tendensen 
rond filmmakers.  DOOR ADRIAN MARTIN
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Actie!

Esplanade 10, 1315 TA 
Almere, maandag  
9 december 2013,  
13.06 uur

Een geel A4-tje met SET en een zwarte pijl, 
provisorisch bevestigd op de pui van de 
fraaie Stadsschouwburg Almere, moet het 
bezoek de juiste richting op helpen. Er is een 
persdag belegd voor Zurich, na Hemel en 
Nieuwe tieten de derde lange film van regis-
seur Sacha Polak. ’s Middags wordt in de 
Kleine Zaal een koorscène opgenomen; aan-
sluitend zijn hoofdrolspeelster Wende Snij-
ders, acteur Barry Atsma, scenariste Helena 
van der Meulen, producente Marleen Slot 
van Viking Film en Polak beschikbaar voor 
korte interviews.

Aan het einde van de ochtend zit al een 
behoorlijk gezelschap te wachten. Een foto-
graaf van het ANP ijsbeert ongeduldig heen 
en weer; een afvaardiging van het Neder-
lands Film Festival staat klaar om een item 
op te nemen voor de website; Joop Mulder, 
de directeur van Oerol, waar Snijders de 
laatste jaren een graag geziene gast is, is met 
zijn dochter in alle vroegte van Terschelling 
vertrokken om de zangeres even dag te zeg-
gen.

Snijders speelt Nina, die na het dodelijke 
ongeluk van haar grote liefde, de vrachtwa-
genchauffeur Boris, in Zurich, Friesland, 
ontdekt dat hij een dubbelleven leidde. Wor-
stelend met haar gevoelens stort ze zich in 
een maandenlange zwerftocht in het ano-
nieme truckersmilieu.

Helena van der Meulen, eerder ook ver-
antwoordelijk voor het script van Polaks 
Hemel, schreef het scenario van Zurich spe-
ciaal voor Snijders, nadat ze haar had gezien 
in Wilfried de Jongs praatprogramma 24 uur 
met… Dat Snijders, op een piepklein rolletje 
in Dana Nechushtans televisieserie Annie 
M.G. na, nog niet eerder had geacteerd, 
mocht geen bezwaar zijn. “Ik zag in Wende 
een geweldige filmactrice. Ik begrijp eigen-
lijk niet dat er niet al eerder iemand op dat 
idee is gekomen”, aldus Van der Meulen.

Er wordt nog maar eens een rondje koffie 
aangeboden, want het bezoek moet nog even 
geduld hebben. Er wordt namelijk nog 
gewerkt aan een intieme, geïmproviseerde 

scène tussen Nina/Snijders en haar harts-
vriendin (Medi Broekman) met wie ze samen 
in een koor zit. Dat moet eigenlijk in alle 
rust, maar voor de Filmkrant wordt een uit-
zondering gemaakt. 

In een afgeschermd hoekje van een 
enorme, verder lege zaal zitten Snijders en 
Broekman op een bankje tegen een glazen 
pui. “Ik voel me zo stom”, jeremieert Snij-
ders. “Hoe kon ik zoiets nou niet weten?! 
Naar mijn gevoel ging het juist heel goed. 
Écht.” Polak, die op een paar meter van de 
twee staat, naast cameraman Frank van den 
Eeden en de rest van de crew, gebaart Snij-
ders door te gaan. “Het script is verder heel 
gedetailleerd”, legt Van der Meulen uit. 
“Maar hier expres niet; we vinden het heel 
mooi om te kijken waar we uitkomen.”

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

Zurich  NEDERLAND/BELGIË/DUITSLAND, 2015 | 

REGIE SACHA POLAK |  SCENARIO HELENA VAN DER 

MEULEN |  PRODUCENT MARLEEN SLOT (VIKING FILM) | 

IN COPRODUCTIE MET A PRIVATE VIEW (BELGIË) 

EN ROHFILM (DUITSLAND) |  UITVOEREND PRODUCENT 

CHRIS JORNA |  PRODUCTIE CONSULTANT NICKY TÜSKE | 

CAMERA FRANK VAN DEN EEDEN |  MONTAGE AXEL 

SKOVDAL ROELOFS |  PRODUCTION DESIGN JORIEN SONT 

|  KLEDING SARA HAKKENBERG |  MAKE-UP FRANÇOISE 

MOL |  MUZIEK RUTGER REINDERS |  CASTING REBECCA 

VAN UNEN (NL), TANJA SCHUH (D), SARA DE VRIES-

VINCK (BE) |  MET WENDE SNIJDERS, SASCHA 

ALEXANDER GERSAK, BARRY ATSMA, MARTIJN 

LAKEMEIER |  ONG. 90 MINUTEN, KLEUR |  DISTRIBUTIE 

CINÉART |  OMROEP NTR |  TE ZIEN VANAF 19 FEBRUARI 

2015   
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VERSCHIJNT OP DONDERDAG 15 JANUARIDE FILMKRANT #373

V.L.N.R. MEDI BROEKMAN, WENDE SNIJDERS, REGISSEUR SACHA 
POLAK, DOP FRANK VAN DEN EEDEN, OPNAMELEIDER SANDER 
DONKER EN GELUIDSASSISTENT DANIEL ALTENBURG. FOTO BOB 
BRONSHOFF

Volgende maand BIRDMAN  INHERENT VICE
GIRLHOOD  AMOUR FOU  A MOST VIOLENT YEAR
ADIEU AU LANGAGE  TURIST
PADDINGTON
FOXCATCHER

  GOODNIGHT MOMMY   GLUCKAUF   DOS DISPAROS  
THE TRIBE   NATIONAL GALLERY   ZURICH   BLACKHAT
IL CAPITALE UMANO   BIG EYES   JUPITER ASCENDING  

      WILD   HOMIES   MICHIEL DE RUYTER   WILD CARD   FIFTY SHADES OF GREY  

  ERBARME DICH   GOOD  PEOPLE   THE VOICES  
ELEPHANT SONG   LA FAMILLE BÉLIER



VANAF 8 JANUARI IN DE FILMTHEATERS 
www.mokumfilm.nl

21 december 2014

Europese dag van de korte fi lm
in 15 landen en 18 Nederlandse filmtheaters

EYE Amsterdam  |  Chassé Cinema Breda  |  Lux Nijmegen  |  Het Ketelhuis Amsterdam
Lumière Cinema Maastricht  |  GroningerForum  |  Lumen Delft  |  NatLab door Plaza Futura Eindhoven
Rialto Amsterdam  |  Kriterion  Amsterdam  |  De Balie Amsterdam  |  Cinema Middelburg
De Lieve Vrouw Amersfoort  |  Focus Arnhem  |  Fraterhuis Zwolle  |  Heerenstraat Theater Wageningen
Louis Hartlooper Complex Utrecht  |  Slieker Film Leeuwarden

 
voor het complete programma zie www.eyefi lm.nl/europesedagvandekortefi lm

EYE_ADV_FILMKRANT_EDVDKF2014.indd   1 01-12-14   11:54



22 JANUARI IN DE BIOSCOOP#BirdmanMovie BirdmanFilm.nl

“...UNIEK...”
- NRC Handelsblad

BESTE FILM   -  BESTE REGISSEUR  -  BESTE ACTEUR
WAARONDER

MUSICAL OF KOMEDIE MUSICAL OF KOMEDIE
BESTE FILM   -  BESTE REGISSEUR  -  BESTE ACTEUR

WAARONDER

MUSICAL OF KOMEDIE MUSICAL OF KOMEDIE

“NIEUW MEESTERWERK VAN
DE MAKER VAN BABEL EN BIUTIFUL”

- VPRO Cinema

www.amstelfilm.nl/horses
@Amstelfilm              facebook.com/Amstelfilm

Premio Kutxa Nuevos Directores

SAN SEBASTIAN
FILM FESTIVAL

Best DirectorAward

TOKYO 
FILM FESTIVAL

Official Selection
INTERNATIONAL 

FILM FESTIVAL 
ROTTERDAM

Best Film Award
BRUSSELS

FILM 
FESTIVAL

ACADEMY AWARDS
BEST FOREIGN 

LANGUAGE FILM
official entry Iceland

- Iceland Review - The Guardian

"hugely enjoyable  lm
(..)

excellent music"

- Variety

""abbergasting 
images and a 
delightful dry 
sense of humor"

"Amazing horses"
- LAFF

- The Telegraph

"Unforgettable"
"schitterende 
landschappen 
en droge 

IJslandse humor"
- IFFR

VANAF 1 JANUARI 2015

IN DE FILMTHEATERS

A FILM BY Benedikt Erlingsson
Of  Horses and Men
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