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R E DAC T I O N E E L  In de trein terug 
kreeg ik een appje: ‘Hadden wij ook maar eens 
zoiets op het Nederlands Film Festival’. En dan 
een link erbij die verwees naar de speech/stunt 
van regisseuse Ola Mafaalani tijdens de opening 
van het Theater Festival. Voor wie toen net even 
in een bioscoopzaal zat, een reminder: het Thea-
ter Festival opent jaarlijks met een ‘Staat van 
het Theater’, een openingsspeech die het nieu-
we seizoen opent en een visie geeft op wat er in 
en buiten het theater aan de hand is. Mafalaani 
las haar collega’s de les: met het Nederlandse 
theater is het niet zo best gesteld, betoogde zij, 
omdat theatermakers ten tijde van neoliberale 
kunstpolitiek zich vooral schikken naar de eisen 
van de overheid: hun targets halen, hun aanvra-
gen rondbreien en zorgen dat ze efficiënter gaan 
werken (lees: bezuinigen). Ze vergeten daarbij 
helemaal zich bezig te houden met waar het wel 
om zou moeten gaan, namelijk de wereld.

Die wereld roert zich. Weten we allemaal.
In Nederland lijken we te verstarren. Wat 

moeten we doen?
Terwijl Mafaalani haar speech hield werd ze 

op het podium één voor één vergezeld door 100 
vluchtelingen, groot, klein, jong, oud, alle kleu-
ren. Mensen. Gezichten.

Het kwam aan.
In het theater zien we de laatste jaren weer 

voorzichtige pogingen om de ernst en het 
engagement terug te veroveren op de ironie.

In de filmwereld laat dat te lang op zich 
wachten. 

Nou was de Nederlandse film toch al nooit zo 
politiek.

En het Nederlandse filmbeleid is nog meer 
een lappendeken van verscheurde fracties en 
facties dan politiek Den Haag, bijeengehouden 
door het poldermodel van Doreen Boonekamp 
(niet voor niets weer op 1 in onze jaarlijkse, deze 
keer in samenwerking met het Parool samenge-
stelde Filmbonzentop van Bobo’s en Beeldbe-
palers).

Nederlandse filmmakers en producenten lij-
ken soms ook alleen maar heel hard bezig om 
braaf hun rol te spelen in die verdeel- en heers-
politiek van heden ik en morgen gij. Mopperen 
doen we maar achter gesloten deuren, tegen 
vergezichten sluiten we de gordijnen. We zijn 
blij met ons kleine veilige hachje, in plaats van 
dat we eens aan de andere kant van de horizon 
gaan kijken.

Filmmakers kunnen niet zomaar vluchtelin-
gen op het toneel trekken, maar tegelijkertijd 
moeten ze er ook niet voor zorgen dat ze alleen 
maar films over gisteren maken. Heddy Honig-
mann bijvoorbeeld stuurde een brief aan het 
Filmfonds dat ze bang was dat ze bij nog een 
herschrijfronde voor haar nieuwe documentai-
replan geen hoofdpersonen meer overhield: de 
100-jarigen die ze wilde filmen hebben anders 
dan hun leeftijd doet vermoeden immers niet 
het eeuwige leven.

Wat mij betreft exemplarisch voor de zwaar-
tekracht die de Nederlandse film belet te gaan 
vliegen.
 DANA LINSSEN

 @DANALINSSEN
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ROBERT PATTINSON IN LIFE

Niet te missen 
Ga deze maand in ieder geval naar:
1  Pasolini 4 22
2  N - The Madness of Reason 4 16
3  We Come As Friends 4 21
4  Ixcanul 4 28
5  The Paradise Suite 4 7
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PASOLINI 
‘We lopen allemaal gevaar’ 4 22 

THE PARADISE SUITE 4  7

Word nu donateur van de Filmkrant 
en ontvang als welkomstgeschenk 
het epische, 360 minuten durende 
meesterwerk van Marco Tullio 
Giordana. Bent u zelf al donateur 
en brengt u een nieuwe donateur 
aan? Dan ontvangt u allebei het 
welkomstgeschenk.*
“Zien is geloven”, aldus de Filmkrant. “De Itali-
aanse familiekroniek La meglio gioventù (De 
beste jeugd) duurt zes uur, maar de tijd vliegt 
voorbij. Na afloop van de film, die veertig jaar 
recente geschiedenis omspant, voelt de kijker 
zich bij de Romeinse familie Caratia horen. Hij is 
van de gezinsleden gaan houden. Het tekent de 
emotionele kracht van de film, die je misschien 
een superieure soap moet noemen.”
La meglio gioventù is nu exclusief verkrijgbaar 
bij alle filialen van Plato en Concerto en via  
platomania.eu

* Stort € 35,– (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 22 oktober. Met dank aan Lumière.

STEUN DE 
FILMKRANT:
WORD  
DONATEUR! 
 
Word nu donateur van de Filmkrant 
en ontvang de digitaal  
gerestau reer de klassieker  
La meglio gioventù op dvd! 

ROBERT  
PATTINSON 
‘Ik voel me eigenlijk altijd ongemakkelijk’ 4 14 



filmkrant.nl 
Elke maand is er veel meer Filmkrant dan 
er in de Filmkrant past. Op de site meer 
nieuws, lange interviews en recensies.

4 EFA People’s Choice Awards
Tijdens de European Film Awards in decem
ber delen niet alleen de leden van de Euro
pean Film Academy hun prijzen voor de 
beste Europese films van het jaar uit, maar 
mag ook het publiek zijn zegje doen. De 
stembussen zijn geopend. De EFA People’s 
Choice Award geeft ieder jaar filmliefheb
bers in heel Europa de mogelijkheid om hun 
favoriete film te kiezen. Zij kunnen hun stem 
uitbrengen op de officiële website european
filmawards.eu. Daarmee maken ze ook kans 
om op zaterdag 12 december de 28ste Euro
pean Film Awards Ceremony bij te wonen in 
Berlijn. Genomineerd zijn onder meer The 
Imitation Game (Morten Tyldum), Turist 
(Ruben Östlund) en Leviathan (Andrey 
Zvyagintsev). In een speciaal dossier op 
filmkrant.nl/nieuws vindt u al onze stukken 
over de genomineerde films op een rij.

4 Oude bioscopen vs. multiplexen
Eind september wordt weer een hoofdstuk 
bioscoopgeschiedenis gesloten. Pathé Rem
brandt in Arnhem gaat na 61 jaar dicht. Er 
komt een nieuwe bioscoop voor in de plaats, 
met negen zalen die technisch up to date zijn 
en meer comfort bieden. Het is een trend: 
Nederland is aan het ‘vermultiplexen’. De 
monumenten dreigen te verdwijnen. Wat 
met het Arnhemse Rembrandt Theater ge
beurt, is het lot van steeds meer kleine, 
vooral oudere bioscopen in de binnensteden. 
Ze worden ingeruild voor een multiplex, 
vaak gehuisvest aan uitvalswegen en voor
zien van flinke parkeervoorzieningen. De 
Harmonie in Alkmaar is door JT afgestoten 
en vervangen door een modern complex op 
bedrijventerrein Overstad. In Utrecht viel dit 
jaar het doek voor Camera, met een geschie
denis die teruggaat tot 1910 de oudste nog 
actieve bioscoop van het land. Eigenaar is 
hier Pathé, die haar kaarten nu zet op een 
groot complex aan de A2. Het lot van het 
Utrechtse City Movies, bij het Belgische 
Kinepolis terechtgekomen in de overname
boedel van Wolff, is nog onduidelijk. En de 
lijst is langer.

EDO DIJKSTERHUIS

RUBRIEKEN
4 3 Redactioneel 4 4 Niet te missen 
4 5 Filmkrant.nl 4 5 Het nieuwe kijken 
Ebele Wybenga over wazigheid 4 11 Op 
ooghoogte Mark Cousins over droevige 
musicals 4 17 Typex tekent de film
wereld van Andy Warhol 4 25 Kort Alle 
andere films 4 30 Agenda plus evene 
menten, pers en sterren 4 39 Boeken De 
genomineerden voor de Louis Hartlooper
prijs voor de beste filmpublicatie 2015 4 
42 Thuiskijken Pasolini box4 45 World 
Wide Angle Adrian Martin over de intelli
gente achtbaan 4 46 Actie! Op de set 
van Je vriendin koopt een vis op de markt
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WAZIGHEID 
Er is een element in foto’s en films dat je nau-
welijks opvalt maar een wereld van verschil 
maakt: wazigheid. Denk maar aan een portret-
foto waarbij je niet het straatnaambordje op de 
achtergrond kunt lezen maar de wereld om het 
hoofd heen getransformeerd is tot een romige 
waas van licht en kleur. Op fotografiefora wor-
den lenzen uit het analoge tijdperk bejubeld die 
de meest artistieke onscherpte geven. Wazig-
heid creëert een effect van diepte, het poetst 
weg wat niet relevant is en laat de scherpe 
delen van een foto of filmfragment stralen. Een 
beetje amateurfotograaf met een spiegelreflex 
beheerste het spel met scherpte-diepte. Niet 
altijd makkelijk om in één keer goed te krijgen, 
maar zeer de moeite waard. Mijn ouders maak-
ten in de jaren negentig nog foto’s die een ple-
zier waren om terug te zien. Vanaf de vroege 
jaren nul brak een tijd aan van vervlakking. Wat 
je won aan gemak met een digitale camera ver-
loor je aan diepte. Digitale compactcamera’s en 
telefooncamera’s maakten standaard ongeveer 
alles even scherp. De meeste familiefoto’s tus-
sen 2003 en 2013 zijn kiekjes zonder wazige 
delen die het alleen moeten hebben van hun 
compositie. Het waren de donkere dagen van 
digitaal beeld, een gat in de geschiedenis. 

Gelukkig is er een nieuwe technische revolutie 
in ontwikkeling die een einde maakt aan deze 
armoede. Er is een digitale camera gelanceerd 
met de naam Lytro. Met dit forse toestel kun je 
– achteraf – kiezen welke delen van een foto 
scherp of vaag zijn. Dat betekent nooit meer 
god-zegende-de-greep een diafragma instelling 
hoeven kiezen met het risico op een verpeste 
foto. Lytro maakt in feite van elk beeld een kijk-
doos. Het is zonde om deze techniek te gebrui-
ken voor statische afdrukken. Deze beelden 
moet je op een scherm bekijken, terwijl je de 
focus ziet verschuiven van het stofje op de 
voorgrond tot de bergen in de verte. Nu is het 
nog een gadget voor insiders, maar straks wor-
den we hiermee overspoeld in onze social media 
timelines en de sites die we bezoeken. Er zijn al 
smartphones die dit effect na-apen. Eindelijk 
heeft digitaal beeld diepte gekregen. De wazig-
heid is terug. 

EBELE WYBENGA
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Joost van Ginkel over The Paradise Suite

OP NAAR  
LOS ANGELES
Voor 170 Hz won Joost van Ginkel de Publieksprijs op het Nederlands 
Film Festival. Opvolger The Paradise Suite is geselecteerd voor het 
Discoveryprogramma van het film festival van Toronto en is de 
Nederlandse inzending voor de Oscars. Een donkere mozaïek vertelling 
over menselijke wreedheden, maar ook over de tederheid van vreemden 
die een mens kan redden van de ondergang.  DOOR SACHA GERTSIK
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Wat inspireerde je tot het vertellen van deze verhalen? 
“Ik ben eigenlijk al heel lang bezig met de verhalen die in 
deze film zitten. Het is een doorleefd scenario. Toen ik 21 
was liep ik stage als cameraman bij de lokale omroep in 
Den Bosch. Daar ontmoette ik een Bosnische vluchte
ling, de regisseur Nedžad Ibrahimović. Hij was net ge
vlucht en kwam bij de lokale omroep om een documen
taire te maken over de vluchtelingen in het kamp waar hij 
zelf ook woonde. Overdag filmden we de getuigenissen 
van deze mensen, en daar begreep ik natuurlijk niets 
van. Maar we hadden geen budget, dus ik moest de ver
talingen zelf intypen in het computerprogramma dat de 
ondertitels maakt. Toen begreep ik pas over wat voor 
verschrikkelijke dingen deze mensen allemaal vertelden. 
Daarvoor was ik heel bleu, vooral bezig met mijn vrien
den en uitgaan, maar deze verhalen schudden me wak
ker en veranderden mijn wereldbeeld.

“Een paar jaar later was ik aan het schrijven aan een 
film die er uiteindelijk nooit is gekomen. Ik werkte voor 
tv en omdat ik er iets te lang over deed miste ik net alle 
baantjes van het seizoen. Was ik best blij om, kon ik me 
focussen op het schrijven. Maar ik moest wel geld ver
dienen. Dus toen ben ik als tijdelijk baantje auto’s gaan 
parkeren in de haven van Amsterdam. Daar waren amper 
Nederlanders aan het werk. Wel Iraniërs, Ira kezen, Se
negalezen, noem maar op. Ook hun verhalen intrigeer
den me. Zo waren er allemaal beelden en ideeën die ik 
heel lang met me meedroeg. Tijdens het schrijven aan 
The Paradise Suite vloeiden die verhalen in elkaar.”

Uiteindelijk stonden er wel zes verschillende nationa-
liteiten op de set. Hoe was het om deze mensen te re-
gisseren terwijl je ze niet verstaat?  “Dat is helemaal 
niet zo moeilijk. Gebarentaal [die de personages in 170 
Hz spraken, red.] verstond ik tenslotte ook niet. Je voelt 
het als iemand niet goed acteert of een zin niet goed in
terpreteert. Ook al is het een andere taal, je voelt het ge

woon. Ik heb het zelf geschreven dus ik ken elke zin en 
elke letter en weet dus wat een acteur moet voelen op 
een bepaald moment. Het was ook iets wat herkend 
werd door de crew. Na drie dagen draaien kwam ge
luidsman Antoin Cox naar me toe om te zeggen hoe 
hoog het acteerniveau was. En dat zag ik ook aan de rest 
van de crew. Iedereen stond te genieten van het spel.”

Net als in 170 Hz speelt het geluidsontwerp in deze 
film een grote rol. Waarom kies je hiervoor? “Ik vind 
scènes zonder dialoog extra interessant, dan wordt de 
interpretatie nog meer aan de kijker overgelaten. Er 
ontstaat meer ruimte voor het beleven in plaats van het 
bekijken van een verhaal. In het begin van The Paradise 
Suite wordt er veel gesproken, maar het laatste half uur 
is er bijna geen dialoog. Je komt dan in een soort glij
baan terecht met mensen die je ondertussen goed kent, 
die in omstandigheden zitten waarvan de gevolgen niet 
meer te stoppen zijn. Dat kan versterkt worden door ge
luid. De muziek die we gebruiken is heel tonaal. Dat 
geeft een onderhuids gevoel aan een scène, maar het is 
niet té dwingend. Er komen geen harde violen in die 
zeggen wat je moet vinden of voelen. Elke keer als we 
zoiets inzetten, wilden we dat zoveel mogelijk als on
dertoon doen, niet te opvallend.”

Wat is jouw stijl? “Twee goede vrienden van me heb
ben de term ‘een echte Joostfilm’ geïntroduceerd, 
maar ik weet nog niet precies wat dat is. Misschien zit 
het in de abstractie van de realiteit die in bepaalde scè
nes speelt. Sleutelmomenten moeten centraal staan, en 
daarom probeer ik zoveel mogelijk ruis weg te halen. In 
dialoog, in handeling, maar ook in beeld. Tijdens de 
seksscène op het podium heb ik bijvoorbeeld geen men
sen op de voorgrond gezet, omdat het niet klopte bij de 
beleving en dus het perspectief van het personage dat 
hiernaar kijkt. Want dít is wat het personage ziet. Waar 

draait de scène om? Tekst, beeld, geluid: alles staat in 
dienst daarvan.”

Wilde je een bepaalde boodschap uitdragen met de 
film? “Vroeger, en af en toe nu nog, had ik mijn oordeel 
over mensen snel klaar. Ik plaatste iedereen gelijk in een 
hokje. Een irritante eigenschap, waar ik vanaf wil. In 
deze film zien we allerlei mensen waar we gelijk een idee 
bij hebben: die is zo, dus die zal dat doen. Dat probeer ik 
te doorbreken. Het zou mooi zijn als we elkaar aankijken 
en dan op zoek gaan naar wat er nog meer is dan het ui
terlijk en onze eerste oppervlakkige aannames. Dat we 
wat meer proberen na te denken als iemand boos of 
chagrijnig of agressief is. Want waarschijnlijk zouden 
de mensen die daarover oordelen in dezelfde situatie 
hetzelfde doen. Het zou de maatschappij echt een beet
je beter maken, als we dat inzien.

“Neem bijvoorbeeld het beeld van een vrouw die een 
kind bij het vuilnis zet. Daar las ik ooit een artikel over, 
en dat vond ik zo fascinerend. Dat doe je gewoon niet! 
Daarom wilde ik het laten zien, maar dan zo dat je snapt 
waarom het gebeurt. Niet dat je het goedkeurt, maar 
dat je je erin kan inleven dat iemand zoiets zal doen. 
Maar ik vind het nogal drammerig om als filmmaker een 
boodschap mee te geven. Dat is zo belerend naar het 
publiek: ‘Nu moet je dít vinden.’ Daar wil ik het liefst ver 
van blijven. Als een filmmaker zich daarover uitspreekt, 
kan dat de ervaring van het publiek zo erg beïnvloeden 
dat het averechts werkt – dat ze naar deze boodschap 
op zoek gaan in plaats van de film op hun eigen manier 
te ervaren.”

Is het voor jou een hoopvolle film? “Ja, heel erg hoop
vol, omdat er veel tederheid en liefde in zit. Ik begrijp 
dat mensen bepaalde scènes heftig vinden, maar de 
heftigheid van de film staat in schril contrast met wat 
mensen elkaar in realiteit aandoen.” 5

Tragedie van de hoop
Met dit beklemmende drama over de 
broosheid van menselijk contact in een 
harde wereld toont Joost van Ginkel zijn 
ambitie en betrokkenheid. De wereldpre
mière in Toronto was al een mooie opste
ker. Inmiddels is The Paradise Suite ook 
de Nederlandse Oscarinzending.

Alles komt goed. Dat zinnetje komt in The 
Paradise Suite uit verschillende monden, 
met totaal verschillende bedoelingen. Soms 
klinkt het troostend, maar op andere mo
menten juist vals of pervers. Joost van Ginkel 
(170 Hz) zoekt de uitersten op van wat men
sen beweegt, in deze mozaïekvertelling 
waarin immigranten uit verschillende wind
streken om uiteenlopende redenen neer
strijken in Amsterdam.

Je zou kunnen denken dat hij aanhaakt bij 
de actualiteit. Toch is dit een breder en tijd

lozer verhaal, ondanks een verwijzing naar 
de massamoorden rond Srebrenica in 1995. 
The Paradise Suite – wrang ironische titel – 
is niet alleen een genadeloos helder venster 
op onze hedendaagse wereld, maar tegelijk 
een voorzichtig idealistische fabel over geld 
en geloof, trauma’s en hoop.

Na de opwindende betovering van 170 Hz 
kiest Van Ginkel nu voor een wat conventio
neler register. De mozaïekfilm ligt hier als 
vormkeuze zelfs tamelijk voor de hand. Zoals 
ook het lot van het Bulgaarse meisje dat 
denkt dat ze zich bij een modellenbureau 
heeft aangemeld eigenlijk behoorlijk voor
spelbaar is. Zo vallen er nog wel een paar 
kanttekeningen te maken, maar dat doet 
weinig afbreuk aan de zorgvuldige opbouw 
van het geheel en de indruk die het totaal
beeld maakt. Kalm maar trefzeker cirkelen 
deze in elkaar grijpende persoonlijke drama’s 

naar het moment van de waarheid.
Ontluisterend en soms spijkerhard is de 

verbeelding van de donkere kanten, met 
name waar het de huidige bezigheden van 
een gevluchte Servische oorlogsmisdadiger 
betreft. Oprecht en zonder sentiment waar 
het de spaarzaam gedoseerde ontroering be
treft. Sterke troef zijn de voortreffelijke ac
teurs die Van Ginkel in diverse landen vond. 
De mengeling van wanhoop, pijn en vastbe
radenheid op het gezicht van de Bulgaarse 
Anjela Nedyalkova bijvoorbeeld, wanneer ze, 
wankelend, ‘nee’ zegt tegen haar kwelgeest. 
Of de stille verbijstering die Issaka Sawadogo 
(The Invader) als de zachtmoedige rozen
plukker zonder woorden kan uitstralen.

Ook de trefzekere regie maakt indruk. 
Beklemmend is alleen al de manier waarop 
de vrouw uit Bosnië de ontbijttafel voor haar 
verdwenen zoon dekt. Opvallend trouwens 
dat Van Ginkel het begrip liefde vooral op 
ouders en kinderen betrekt. Het andere ui
terste is de surrealistische bravoure van de 
scène in een seksclub die alles plotseling in 

een bizarre metafoor samenvat.
Naast die confronterende directheid blijft 

de betekenis van dit alles lekker ruim. De 
Zweedse musicus die niet weet hoe hij con
tact moet maken met zijn geniale, maar ook 
bedplassende zoon, is eigenlijk een zij
sprong. Toch is het ook een mooi contra
punt, dat maakt dat we The Paradise Suite 
niet alleen in termen van uitbuiting inter
preteren maar ook de noodzaak en kwets
baarheid van menselijke warmte en gebor
genheid erbij betrekken. 

Hoop en rauwe werkelijkheid nemen het 
bij Van Ginkel tegen elkaar op. Goedheid be
staat, maar geweld, vernedering en wraak 
ook. We houden ons hart vast, want dat alles 
goed komt is allerminst zeker.

LEO BANKERSEN 11111

The Paradise Suite  NEDERLAND, 2015 |  REGIE 
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Erik de Bruyn maakte vijftien jaar geleden met 
Wilde mossels zijn debuut. Dit jaar opent De 
Bruyns boekverfilming J. Kessels het Neder
lands Film Festival. Hoe kijkt hij terug op zijn 
vier speelfilms? DOOR JOS VAN DER BURG

Wilde mossels
Vijftien jaar geleden debuteerde Erik de Bruyn met 
Wilde mossels, een rauw drama over drie jongens in een 
Zeeuws dorpje waar motorrijden en de kroeg het enige 
vertier zijn. De film, met Fedja van Huêt, een debute
rende Frank Lammers en Freek Brom, werd door critici 
geprezen, maar het grote publiek liet het afweten. 

“Wilde mossels is me nog steeds heel dierbaar. Hij 
is goed gelukt. Toen ik hem laatst terugzag, dacht ik: 
wauw! De dialogen hebben een goed ritme, er zitten 
goede oneliners en humor in. Omdat ik het script zelf 
schreef, werd het een persoonlijke film. Ik hield me 
niet bezig met publiek. Naïef misschien, maar deze 
film moest ik maken, zonder me bezig te houden met 
bezoekcijfers.

“Ik wil niet beweren dat Wilde mossels in zijn the
matiek uniek was, maar cinematografisch sloeg ik er in 
Nederland wel nieuwe paden mee in. Stilistisch zit de 
film vol trage rijders en mastershots met wijde lenzen 
die de betekenis van het landschap benadrukken. Dat 
doorbraken we dan op sommige momenten met een 
heftig bewegende handheldcamera.

“Fedja kreeg een Gouden Kalfnominatie voor 
beste acteur en ik voor mijn scenario, maar we won
nen geen van beiden. Wel kreeg de film de prijs van 
de Nederlandse filmkritiek. Fedja had zeker een Kalf 
moeten krijgen, maar in dat jaar vond een filmpolitie
ke kentering plaats. Men vond dat er meer genrefilms 
moesten worden gemaakt. Misschien gingen er daarom 
zeven Gouden Kalveren naar Lek van Jean van de Velde. 
Het grappige is dat juist Wilde mossels in de loop van de 
tijd steeds meer gegroeid is. Hij werd steeds beter ge
waardeerd. Jongere filmmakers als Arne Toonen en de 
jongens van New Kids prezen Wilde mossels als de film 
die hen liet zien dat het anders kon met de Nederlandse 
film. Dat vond ik te gek.”

Nadine
Na Wilde mossels duurde het zeven jaar voor De Bruyn 
met Nadine weer een speelfilm maakte. In het psycho
drama steelt een door drie actrices (Monic Hendricks, 
Halina Reijn en Sanneke Bos) gespeelde vrouw die dol
graag een kind wil, een baby. 

“Ik wilde na Wilde mossels vanuit hetzelfde film 
idealisme doorwerken en had een film geschreven over 
een illegaal uit LatijnsAmerika die in een Rotterdams 
industriegebied andere illegalen helpt. Ik was ervan 
overtuigd dat het een goed script was, maar het werd 

steeds afgewezen. Dat was frustrerend.
“Uiteindelijk heb ik Nadine gemaakt. Ik wilde iets 

met die drie actrices doen dat refereerde aan het werk 
van Bertold Brecht. Ik denk dat het werkte en aan de 
reacties op internationale filmfestivals te merken was 
dat ook zo. Alleen werd de film hier niet echt opgepikt. 
Er zat bovendien aardig wat tegen. Dat begon al op de 
eerste draaidag toen een productiemedewerkster met 
een auto een ravijn in reedt. Ze mankeerde gelukkig 
weinig. Na afloop kwam ik in grote financiële sores. Om 
cash flow te genereren voor de in geldnood verkeren
de productie had de producent tijdens het draaien te 
veel BTW teruggevraagd, die de Belastingdienst later 
terugvorderde. Omdat ik in de BV was gaan zitten – ik 
wilde zelf wel eens de rechten op een film van me heb
ben – werd ook ik aansprakelijk gesteld. Dat was een 
moeilijke tijd.”

De president
Vier jaar na Nadine maakte De Bruyn met de verfilming 
van Khalid Boudou’s roman De president zijn derde 
speelfilm. In de satire op de Nederlandse integratiepo
litiek schopt een illegale aspergesteker het tot presi
dent.

“Als ik bij het Filmfonds met plannen kwam, vroe
gen ze altijd hoe het met de recette van mijn films zat. 
Ehm, tja. Ik dacht dat ik meer zou meetellen als ik eens 
commercieel succes zou hebben. Ik dacht aan Martin 
Koolhovens Het schnitzelparadijs en wilde ook zoiets 
doen. Het werd De president. Een illegale aspergesteker 
die president wordt, dat vond ik een interessant gege
ven. Binnen de mogelijkheden van het budget heb ik er 
alles aan gedaan om een acceptabele film te maken. Ik 
heb drie of vier draaidagen moeten schrappen. De pro
ducent wilde dat de film zich richtte op het middelbare 
schoolpubliek. Dat betekende minder politieke satire, 
hoewel ik dat juist het leukst vond aan het boek. Toch 
ben ik niet ontevreden over de film. Hij heeft een groot 
deel van het jonge Marokkaanse publiek bereikt. Maar 
er had meer in gezeten dan tachtigduizend bezoekers 
als er meer aan promotie en marketing was gedaan.”

Intermezzo
“Toen ik begon met filmmaken, deed ik dat vanuit 
een ideaal. Het idee dat cinema een fantastisch mooie 
kunstvorm is waarin je filosofieën en theorieën kunt 
uitdragen. Ik hou van persoonlijke films waarin je de 
hand van de maker herkent. Dat staat in Nederland 
onder druk. Het is goed dat hier in de afgelopen vijftien 
jaar een filmcultuur is ontwikkeld met commercieel 
succesvolle genrefilms, maar het is doorgeschoten. 
We zijn een producentencultuur geworden. Er worden 
films gemaakt omdat bedrijven moeten blijven draaien. 
We zijn hard op weg om een tweede Duitsland te wor

den met al die romantische komedies over harten zus, 
harten zo en ik hou van jou. Het zou mooi zijn als er 
weer meer geld naar de vrijheid van de cinema gaat. Als 
we in Nederland blijven inzetten op producentgeoriën
teerde films krijgen we een steeds grotere achterstand 
op de rest van de wereld.”

J. Kessels
In de verfilming van P.F. Thoméses J. Kessels: The novel 
rijden twee Tilburgse vrienden, een schrijver en een 
kettingrokende en zuipende vrijbuiter, met een ama
teurdetective naar Hamburg om een hoerenloper op te 
sporen. De Bruyn vond het opzettelijk als pulproman 
geschreven boek grappig, tipte producent Lemming, 
met als resultaat na een omweg – het project verhuisde 
naar een andere producent – J. Kessels. Voor De Bruyn 
waren de opnames een reünie, omdat Frank Lammers 
en Fedja van Huêt de hoofdrollen spelen.

“In de roman sprak me meteen aan dat het verhaal 
een beetje nihilistisch is en nauwelijks voortgang heeft. 
Er zitten veel cultelementen in en het heeft een zweem 
van het beatgeneratiegevoel. Ik zag in de droogkomi
sche roman een vintagefilm, een beetje Taran tino
achtig, en ook iets van film om film. 

“Cartoonesk? Dat geldt meer voor het boek dan 
voor de film. Het boek eindigt in slapstick maar scena
rist Jan Eilander en ik hebben geprobeerd om de veran
dering in de schrijver te laten zien. In de kern gaat het 
over twee vrijgezelle oudere mannen in een midlife
crisis. Hun leven staat stil. De schrijver kampt met een 
writer’s block en projecteert alles wat hij verlangt op 
herinneringen aan een meisje uit zijn jeugd. Een fan
toom. Ze bestaat alleen in zijn nostalgische verlangen.” 

“Voor het personage van Kessels lieten we ons in
spireren door de cowboycultuur en de zanger Lemmy 
van Motörhead. Ken je die documentaire over hem? Die 
portretteert hem als een vrijgezelle oude man in een 
kamertje met een tv, parkiet en een frietpan.

 “Thomése heeft wel eens gezegd dat het verhaal 
nergens op slaat en dat hij een pulproman heeft ge
schreven. Misschien is J. Kessels een Bfilm. Het oor
deel is aan de kijkers. Wie de grap en ironie niet ziet, zal 
er niets aan vinden. Het is geen sociaalrealisme, maar 
laat een hyperrealiteit zien. Absurd en surreëel. Fedja 
en Frank hebben twee mensen neergezet waar je van 
kunt houden.”

Na een stilte: “Er zijn zoveel films die op dit of dat 
lijken. Het spreekt mij niet aan om iets te maken dat er 
al is. Er zijn al zoveel gewone films. J. Kessels is in elk 
geval geen gewone film.” 5

Erik de Bruyn over J. Kessels
‘MISSCHIEN IS J.KESSELS EEN B-FILM’
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Vijftien jaar geleden is het inmiddels dat Erik de Bruyn 
zijn visitekaartje afleverde met Wilde mossels. Zo’n film 
die dan “onNederlands goed” wordt genoemd in de 
pers, omdat we maar moeilijk om lijken te kunnen gaan 
met het idee dat er in Nederland gewoon met een zeke
re regelmaat goede films gemaakt worden.

Ja, er is veel meer pap en misschien iets minder 
krenten dan we zouden willen. Zoals sciencefiction
schrijver Theodore Sturgeon ooit zei: negentig procent 
van alles is troep. Maar dat is in ons omringende landen 
niet anders. Alleen: uit die landen krijgen we vooral de 
krenten te zien, en blijft de pap ons bespaard. Hier heb
ben we soms het gevoel te verzuipen in de pap.

Terwijl ze er wel degelijk zijn, films die wél die on
benoembare branie, swagger, rock ‘n’ roll, dat je ne sais 
quoi hebben waar we zo naar op zoek zijn. In de vijftien 
jaar sinds Wilde mossels uitkwam, kregen we bijvoor
beeld Van God los (Pieter Kuijpers, 2003), Nu. (Jan
Willem van Ewijk, 2006), Kan door huid heen (Ester 
Rots, 2009), Rabat (Jim Taihuttu & Victor Ponten, 
2011), Black Out (Arne Toonen, 2012) en Prins (Sam de 
Jong, 2015). Stuk voor stuk films met Hollandse swag-
ger.

Buiten de kweekvijver
Laten we ze voortaan ‘wilde mossels’ noemen. Want 
dat zijn ze: buiten de kweekvijver opgegeroeid, met 
scherpere randen en een uitgesproken smaak. Maar 
ook kwetsbaarder. Ze waren er de afgelopen jaren, en 
ze waren er altijd, zij het soms met grotere tussenpozen 
dan op andere momenten: van Jonge harten (Charles 
Huguenot van der Linden & Heinz Josephson, 1936) via 
Paranoia (Adriaan Ditvoorst, 1967) en Luger (Theo van 
Gogh, 1982) naar Zusje (Robert Jan Westdijk, 1995).

Zijn er dingen die deze wilde mossels gemeen heb
ben? Ik denk het wel. Om te beginnen: het zijn over het 
algemeen films van jonge makers. Regisseurs die hun 
eerste of tweede film afleveren en die hun plek willen 
bevechten, een visitekaartje willen afleveren. Daartoe 
zetten ze zich (zoals elke ‘nieuwe golf’ in de filmge
schiedenis) af tegen wat er voor hen kwam. Zelfs als dat 
wat voor hen kwam zo weinig omlijnd en gedefinieerd 
is als in Nederland, een land zonder filmtraditie en 
zonder filmcultuur.

En dus zijn het, ten tweede, makers die zich los
zingen van die Nederlandse context (of nontext) en 
vooral aanhaken bij buitenlandse filmstromingen. 
Huguenot van der Linden liet zich voor zijn Jonge har-
ten inspireren door Russische montageexperimenten 
en Europese kunstfilms. Adriaan Ditvoorst haakte 
voor Paranoia aan bij de Franse nouvelle vague. David 
Verbeek haalde zijn mosterd vooral in Azië. Martijn 
Maria Smits keek voor zijn eerste films goed naar de 
gebroeders Dardenne. En Jim Taihuttu’s Wolf staat 

in een lijn van Europese artfilms die niet vies zijn van 
Hollywoodinvloeden en rauwrealistische portretten 
van de rafelranden van de maatschappij opleveren – 
een lijn, bijvoorbeeld, langs het Franse La haine, het 
Deense Fucking Åmål en het Vlaamse Rundskop. 

Daar vinden we ook een derde gelijkenis tussen al 
die wilde mossels: de zoektocht naar nieuwe cinemato
grafische vormen gaat hand in hand met een zoektocht 
naar nieuwe maatschappelijke vormen. Jonge harten 
toonde een vrijzinnigere jonge generatie; Paranoia 
bekritiseerde tussen de regels door de provo’s; Wolf en 
Prins zoeken elk op hun eigen manier hun weg in het 
multiculturele heden.

Vlam in de pan, deksel erop
Avontuurlijke makers zijn er genoeg, door de hele 
Nederlandse filmgeschiedenis heen. Maar we lijken het 
niet te beseffen. Als er al een Nederlandse filmtraditie 
is, dan is het deze: keer op keer heel even de vlam in de 
pan, en dan snel weer de deksel erop. Een traditie van 
incidenten.

Veel van die avonturiers maakten na hun debuut 
geen film meer die de rock ‘n’ roll van dat debuut wist 
te evenaren. De Bruyn is daar helaas een voorbeeld 
van. Of ze maakten überhaupt geen films meer, of ze 
verloren de branie en gingen voor een groter publiek. 
Bovendien: geen jonge Nederlandse filmmaker zal in 
een interview de naam Adriaan Ditvoort laten vallen, 
of Joris Ivens, of Theo van Gogh. Zoals een Italiaanse 
maker niet terugschrikt om Antonioni en Fellini te noe
men of een Franse Godard of Truffaut.

Heel misschien begint het te veranderen door Alex 
van Warmerdam. Hij heeft in ieder geval een inmiddels 
negen films tellend, zeer eigenzinnig oeuvre opge
bouwd, dat de afgelopen jaren in steeds meer afstu
deerfilms weerspiegeld wordt. En ook Sam de Jongs 
Prins heeft met zijn lege straten en sprookjesachtig ab
surdistische toon iets Van Warmerdammiaans in zich, 
maar minder zwartgallig en optimistischer.

Laten we dat optimisme omarmen, en toegeven aan 
de hoopvolle gedachte waar ik al een tijdje mee rond
loop: dat er iets aan zit te komen voor de Nederlandse 
film. ‘We’ mochten weer eens meedoen in Cannes, 
‘we’ doen het goed in Toronto, Berlijn en Venetië, en 
met Atlantic., Those Who Feel the Fire Burning en Prins 
hebben ‘we’ dit jaar al drie van die toch zo schaarse 
swaggerfilms gekregen. En nou volhouden, die branie. 

Wilde mossels IS DIGITAAL GERESTAUREERD DOOR 

EYE EN OPNIEUW TE ZIEN OP HET NFF EN IN DE FILM

THEATERS   

Wilde mossels: een geuzennaam voor die 
Nederlandse films die het wél hebben, wat dat 
dan ook is: branie, rock ‘n’ roll, swagger. Die 
magische tinteling die een film van het scherm 
laat knallen. DOOR JOOST BROEREN

Vijftien jaar Wilde mossels
HOLLANDSE SWAGGERWILDE MOSSELS
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De openingsfilm van het Nederlands Film 
Festival J. Kessels zet hoog in op nostalgie, 
maar serveert uiteindelijk niets anders dan 
drank, sigaretten, snelle auto’s en confron
terend lange frikadellen.  DOOR HUGO EMMERZAEL

J. Kessels is het soort roadmovie waar alles heel erg 
snel moet gaan: de roestbak Kamikaze van detective 
J. Kessels lijkt met elke kilometer een liter diesel op te 
slurpen, de asbak op het dashboard zit na één rit vol 
en de rock ‘n’ roll nummers volgen elkaar sneller op 
dan de humoristische eentweetjes tussen de twee 
hoofdpersona ges. Toch werkt deze overdaad aan siga
retten, alcohol, muziek en snelle grappen niet als de V8 
motor van J. Kessels, een plichtsgetrouwe, maar toch 
ook speelse verfilming van P.F. Thoméses gelijk namige 
boek. Het is eerder nostalgie die de motor van dit vehi
kel voor Frank Lammers en Fedja van Huêt voortdrijft. 
Alleen, wat hebben we aan nostalgie als die te snel aan 
ons voorbijgaat? 

Het begint allemaal met neurotische Frans (Van 
Huêt), schrijver van pulpdetectives, en grommende  
J. Kessels (Lammers), Frans’ favoriete creatie. Kessels is 
alles wat Frans niet is: ruig, onbevangen, ervaren; een 
oermens. Een olifant in de porseleinkast ook, die zijn 
zaken liefst bezopen oplost. Samen kunnen ze dronken 
worden, naar rock ‘n’ roll luisteren, stripclubs bezoe
ken en misdaden oplossen. Frans heeft dat nodig, want 
zijn mannelijkheid is al jaren een aflopende zaak. De 
motivatie om met Kessels op avontuur te gaan stamt 
uit zijn jongensjaren, toen hij in een Tilburgse snackbar 
werd vernederd voor de ogen van Silleke, z’n flipperen
de jeugdliefde. Het trauma zit diep en een sinistere zaak 
over een verdwenen frikadellenhandelaar zou wel eens 
heling kunnen bieden.

Zelfspot
Een ‘frikadellendetective’ dus, vijftien jaar na de 
‘aardappelwestern’ Wilde mossels, waarin dezelfde 
Lammers en Van Huêt het Zeeuwse platteland onveilig 
maakten. Het probleem van J. Kessels is dat er voor een 

goed misdaadverhaal te veel gebeurt, terwijl het eigen
lijk om te weinig gaat. Frans en Kessels razen door een 
ingewikkeld plot, maar elke doorbraak lijkt te ontstaan 
uit willekeur, niet vanuit de vindingrijkheid van de per
sonages. Misschien is het deel van de grap dat Kessels 
helemaal geen inzicht maar juist dronken willekeur 
nodig heeft om zaken af te ronden, maar dan blijft de 
vraag waarom we daar naar moeten kijken. Nergens 
voelt het alsof De Bruyn en scenarist Jan Eilander de 
chaos onder controle hebben. 

Hetzelfde kan gezegd worden over Frans, die nooit 
controle over z’n leven heeft gehad. Zonder deze zaak 
zou hij met een writer’s block achter zijn typemachine 
zitten, fantaserend over Silleke. Kessels trekt hem ech
ter de Duitse nacht in, naar Hamburg, naar het gevaar. 
Maar ook daar is Frans machteloos. Nergens grijpt hij 
het leven bij de ballen, waarschijnlijk ook de belang
rijkste frustratie die Thomése uit zelfspot aanzette om 
het boek te schrijven. Want wat beleef je nou echt ach
ter dat bureau? Het is eerder alsof elke situatie Frans 
overrompelt, alsof altijd anderen beslissen wat hij moet 
doen. Een hulpeloosheid die steeds weer terugvoert 
naar dat traumatische moment voor de neus van Silleke 
in die Tilburgse snackbar.

Een flashback naar dat onwaarschijnlijke moment 
levert uiteindelijk de beste scène op en vormt het DNA 
van J. Kessels. Wat er toen gebeurde speelt een speciale 
rol tot aan de laatste onthullende scène, wanneer de 
film met een scala aan ontknopingen een film noir pro
beert te lijken. Die ontknoping wil echter allerlei kan
ten tegelijk op en het wordt dan alleen maar duidelijker 
dat J. Kessels eigenlijk nergens over gaat. Dit is een film 
die zijn doel te hard voorbij is gereden. Een detective 
zonder mysterie, een liefdesverhaal zonder hart. Of zo
als het J. Kessels het zou zeggen: lauw bier.

J. Kessels 11111 NEDERLAND, 2015 |  REGIE 

ERIK DE BRUYN |  107 MINUTEN |  MET FEDJA VAN HUÊT, 

FRANK LAMMERS |  DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM |  TE 

ZIEN VANAF 23 SEPTEMBER   
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DROEVIGE 
MUSICALS
Mark Cousins (The Story of Film, A Story 
of Children and Film) schrijft voor de 
Filmkrant over film en beeldassociaties. 
Deze maand vanuit de montagekamer 
van zijn nieuwe film: droevige musicals. 

Ik zit momenteel in de montage voor mijn nieu-
we film Stockholm My Love. Als mensen aan me 
vragen waar hij over gaat zeg ik altijd dat het een 
rouw-musical is. Dat levert wel wat opgetrok-
ken wenkbrauwen op. Als we aan musicals den-
ken, dan denken we aan Gene Kelly en Fred As-
taire. We stellen ons optimisme voor en iets op-
wekkends. Maar op een bepaalde manier heb-
ben de meeste musicals ook altijd een duister 
randje.

Kijk maar naar dit beeld van Liza Minnelli als 
Sally Bowles in Cabaret (1972). De achterover-
gebogen rug, een karakteristieke pose in de Bob 
Fosse-choreografie, de erotiek, de geweldige 
beheersing van kleur – groen en zwart – en dat 
zoeklicht van boven. Cabaret liet zien dat Ame-
rikaanse cinema vreugde kon brengen (“Het 
leven is een cabaret, m’n schat”) en pijn (“Als je 
haar door mijn ogen kon zien dan zou ze er hele-
maal niet joods uitzien”), allemaal in hetzelfde 
filmmenu. Sally heeft een abortus achter de rug 
(de extase van de gewelfde rug, de bezoeking 
van de gewelfde rug) en Berlijn heeft de nazi’s.
Als je iets nauwkeuriger kijkt naar de carrière 
van Stanley Donen, een van de grote Ameri-
kaanse musicalregisseurs, dan zie je hoe Sally’s 
verhaal een flinke stap verwijderd is van de 
levensvreugde in zijn On the Town (1949) en 
Singin’ in the Rain (1952) of zelfs de halfscha-
duw van It’s Always Fair Weather (1955) en de 
regelrechte droefenis van Two for the Road 
(1967). En natuurlijk kent de meest gelauwerde 
van alle musicals, Les misérables (2012), num-
mers  over echt hartzeer, zoals het verdrietige 
‘Empty Tables’.

Maar het is in India dat het musicalgenre het 
meest ontwikkeld is. Sinds decennia zitten er in 
alle Bollywoodfilms musicalnummers. Een van 
de beste, Paper Flowers (1959), is bevangen van 
verdriet. Het beste nummer uit die film is een 
glorieus melancholische afschildering van ver-
lies. En de best bezochte film aller tijden, het 
epische Sholay (1975), kent zowel liedjes van 
grote vreugde als eentje waarin de zangeres 
blootvoets op gebroken glas danst.

Het leven is een beetje zoals dansen op ge-
broken glas, en dat is waarom een aantal van de 
beste musicals dat ook doen.

MARK COUSINS
TWITTER @MARKCOUSINSFILM

J. Kessels
RONKENDE ORGIE VAN 
BIER EN FRITUURVET
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1o1 Doreen Boonekamp !5 
directeur Nederlands Filmfonds
Boonekamp is sinds 2009 directeur van het 
Filmfonds, de belangrijkste geldverstrekker 
voor Nederlandse films. Onder haar leiding 
is het fonds compleet gereviseerd; advies
commissies werden, naar het zo succesvolle 
‘Deense model’, ingeruild voor consulenten. 
Nadat een van haar laatste benoemingen had 
gewaagd een aanvraag van Heddy 
Honigmann af te wijzen, schreef de ‘grand 
old lady van de Nederlandse documentaire’ 
een vlammend betoog tegen de bedilzucht 
van het fonds, dat steun vond onder een 
aantal collegafilmmakers. Maar 
Boonekamp heeft voor hetere vuren gestaan; 
de geboren netwerker en diplomaat maakt 
zich drukker om de nakende opheffing van 
het Mediafonds en de rol die de Publieke 
Omroep nog speelt bij het maken van films.

2m4 Jet Bussemaker 3  
minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
Bussemaker, sinds eind 2012 minister van 
OCW, constateerde in haar Uitgangspunten
brief voor het Cultuurbeleid 20172020 dat 
de filmsector flink in beweging is. ‘Zo is de 
scheiding tussen film en televisie aan het 
vervagen, evenals die tussen publieksfilm en 
kunstzinnige film. Het omroepbestel staat 
op de schop. Er gebeurt inderdaad nogal 
wat.’ Wat er precies moet gebeuren, vertelt 
de brief niet. Meer geld is er in ieder geval 
niet.

3o3 Sandra den Hamer 7  
directeur EYE Filminstituut
Het gaat zo goed met EYE dat er volgens di
recteur Den Hamer een brug naar Noord 
moet komen. Haar instituut nam afscheid 
van Claudia Landsberger; niet Den Hamers 
rechterhand Ido Abram maar Marten 
Rabarts volgde haar op als Hoofd EYE 
International, verantwoordelijk voor de in
ternationale promotie van de Nederlandse 
film en filmindustrie. Nadat The Paradise 
Suite werd ingestuurd als Nederlandse in
zending voor de Oscar for Best Foreign 
Language Film buitelden filmjournalisten 
over elkaar heen, omdat de mozaïekfilm ge
diskwalificeerd kan worden omdat er te wei
nig Nederlands in wordt gesproken.

4q2 Lauge Nielsen !5 
directeur Pathé Nederland
Pathé is nog altijd ’s lands grootste bioscoop 
exploitant; filmmakers op jacht naar een 
Gouden of Platina Film (respectievelijk 
100.000 en 400.000 bezoekers) moeten ho
pen op een gunstig oordeel van de program

De 15de Filmbonzen Top 20

BOBO’S EN BEELDBEPALERS
Woensdag 23 september begint de 15e editie van het Nederlands Film Festival met de roadmovie  
J. Kessels van Erik de Bruyn. De complete Nederlands filmwereld komt vervolgens tien dagen 
samen in Utrecht, voor rodeloperpremières, borrels en voor de allereerste Nationale Film 
Conferentie, waarop de StateoftheArt van de Nederlandse film en televisiesector onderwerp 
van discussie is. Wie hebben het daar voor het zeggen? Wie verdelen het geld? Wie krijgen het 
geld? De Filmbonzen Top20, tot stand gekomen in samenwerking met Het Parool, rangschikt de 
sterren voor en de makers en bobo’s achter de camera. Het aantal dwarsverbanden is enorm; de 
Nederlandse filmwereld is klein.  DOOR JAN PIETER EKKER EN DANA LINSSEN

(lievelingsfilm: de romantische komedie 
Love Actually). Bij het Nederlands Film 
Festival gingen dan ook de slingers uit toen 
het infotainmentprogramma een deel van 
de uitzending wijdde aan de bekendmaking 
van de Gouden Kalverennominaties. Of 
preciezer: aan de Gouden Kalveren
nominaties voor beste acteur en beste ac
trice, het moet er natuurlijk wel een beetje 
leuk uitzien. De allerbelangrijkste nomina
ties, in de categorie beste film, werden er in 
een half minuutje doorheen gejast; de nomi
naties in de vijftien andere categorieën wer
den buiten het zicht van de camera bekend
gemaakt, honderd meter verderop in het 
Ketelhuis.

8q6 Frans van Gestel 7 
producent-directeur Topkapi Films
Van Gestels bedrijf Topkapi Films produ
ceert, dixit, onNederlandse goede films van 
de grootste regisseurs van Nederland, maar 
zijn grote droom, met een Nederlandse pro
ductie naar de hoofdcompetitie van het fes
tival van Cannes, wist hij nog altijd niet te 
vervullen. Van Gestels coproducties doen 
het beter: op de afgelopen editie werd La 
tierra y la sombra van de Colombiaan César 
Augusto Acevedo bekroond met de Camera 
d’Or, de prijs voor het beste debuut. Van 
Gestel is tevens coproducent van Felix Van 
Groeningens Belgica en Thomas Vinterbergs 
Kollektivet. “Coproducties stimuleren de 
creatieve ontwikkeling van vakmensen als 
editors, cameramannen, acteurs en compo
nisten”, aldus Van Gestel. “Wat denk je wat 
het betekent voor Fons Merkies dat hij de 
muziek schrijft voor Thomas Vinterbergs 
nieuwe film, die wij coproduceren?”

9o9 Ally Derks 5 
directeur International Documentary Film 
Festival Amsterdam
Als Nederlandse documentairemakers mo
gen kiezen, opteren ze voor het IDFA van Ally 
Derks en niet voor de Gouden Kalf
competitie van het Nederlands Film Festival. 
Want anders dan in Utrecht lopen op IDFA 
wel belangrijke buitenlandse commissioning 
editors en sales agents rond. En documentai
res kunnen een jaar na vertoning op IDFA 
alsnog meedingen naar de Kalveren. Derks, 
de langst zittende festivaldirecteur van 
Nederland, durft talent een kans te geven: 
twee jaar geleden gunde ze Ne me quitte pas 
van Niels van Koevorden en Sabine Lubbe 
Bakker een plek in de hoofdcompetitie (de 
film kreeg twee nominaties, maar werd niet 
bekroond; een jaar later won de lichtabsur
distische documentaire wel een Gouden 
Kalf). Vorig jaar was Those Who Feel the Fire 
Burnig van de jonge Morgan Knibbe een sen
satie op IDFA. Het documentaireessay 
kreeg twee nominaties, won niks, maar is de 
grote favoriet voor het Gouden Kalf.

!0q8 Alex en Marc van 
Warmerdam 3  
scenarist/regisseur en producent
Stilletjes was gehoopt dat Schneider vs. Bax 
van de Van Warmerdams net als Borgman in 
2013 een plek zou krijgen in de Gouden 

meurs van het concern, anders zijn ze bij 
voorbaat kansloos. De marktleider, die zo’n 
veertig procent van alle bioscoopbezoekers 
in Nederland genereert, opende recent weer 
een multiplex in Arnhem, bouwt in Zwolle, 
en er zijn plannen voor een bioscoop in 
Leeuwarden, wat het 23e Nederlandse thea
ter van Pathé worden. Maar de concurrentie 
zit niet stil. Het Belgische bedrijf Kinepolis 
en de Britse exploitant Vue hebben recent 
Nederlandse concerns overgenomen en heb
ben ook plannen om nieuwe theaters te gaan 
bouwen.

5o5 Carice van Houten 8 
actrice
Er waren tijden dat er geen subsidieaanvraag 
bij het Filmfonds werd ingediend waarin Van 
Houten níet werd opgevoerd als hoofdrol
speler. Het afgelopen jaar was het echter 
rustig aan het thuisfront; haar fans moeten 
het doen met de HBOhitserie Game of 
Thrones, waarin zij de duistere priesteres 
Melisandre speelt. Ook had Van Houten een 
opzienbarend rolletje in de Fox
animatieserie The Simpsons: in de episode 
Let’s Go Fly a Coot leende ze haar stem aan 
Annika van Houten, een vijftienjarig meisje 
met blauw haar. Maar volgend jaar keert de 
vijfvoudig Gouden Kalfwinnares terug op 
het witte doek: ze speelt mee in de western 
Brimstone van haar ontdekker Martin 
Koolhoven, en hartsvriendin Halina Reijn 
wil Van Houten de hoofdrol geven in haar re
giedebuut.

6m* Bero Beijer 1 
directeur International Film Festival 
Rotterdam
Producent Bero Beijer (Paradise Now, 
Atlantic.), die sinds 2013 als consulent bij 
het Filmfonds ervaren filmmakers bege
leidde bij de ontwikkeling van hun projecten, 
volgde in augustus Rutger Wolfson op als di
recteur van het International Film Festival 
Rotterdam. De verwachtingen zijn toren
hoog. Onder Wolfsons bewind kampte het 
IFFR met tegenvallende bezoekersaantallen 
en een gebrek aan prominente gasten, en 
werd er geklaagd over de zwakke program
mering en het feit dat markante wereldpre
mières te vaak naar concurrerende filmfesti
vals gingen. Bestuursvoorzitter Pieter 
Broertjes heeft er alle vertrouwen in: “Bero 
weet als filmproducent van wanten.”

7o7 Matthijs van Nieuwkerk 9 
presentator De Wereld Draait Door
Geen beter podium om een film, festival of 
evenement te pluggen dan het warme bad 
van spraakwaterval Matthijs van Nieuwkerk 
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Palmcompetitie van het festival van 
Cannes. Maar een dag voordat de selectie 
werd bekendgemaakt, kwam er een tele
foontje van de festivalleiding: non, merci. Na 
een release in de Nederlandse bioscopen was 
de zwarte komedie nog wel te zien in de 
Concorso Internazionale, de hoofdcompeti
tie van de festivals van Toronto en Locarno. 
“Ik had wel gehoord van Locarno, maar heb 
toch maar even gegoogled”, aldus Alex van 
Warmerdam. “Het is in ieder geval fijn dat de 
film buiten Nederland op een filmfestival te 
zien is.” Op het Nederlands Film Festival 
maakt Schneider vs. Bax kans op zeven 
Gouden Kalveren, waaronder beste scenario, 
beste regie en beste film.

!1o!1 Emile Fallaux 3  
voorzitter Nederlands Film Festival
Fallaux, ouddirecteur van het Inter national 
Film Festival Rotterdam, volgde in oktober 
2014 Jeltje van Nieuwenhoven op als be
stuursvoorzitter van het Nederlands Film 
Festival. “Het NFF onderzoekt zijn rol in de 
door de digitale revolutie radicaal veran
derde filmwereld. Aan de herijking van het 
festival hoop ik als voorzitter een stevige bij
drage te leveren”, liet hij kort na zijn aantre
den weten. Wat heet. Fallaux gooide alles op 
de schop. Hij bracht een duidelijke scheiding 
aan tussen film en tv, ruimde een prominen
tere plek in voor interactive & games, en be
dacht de Nationale Film Conferentie, 
waarop de Stateoftheart van de 
Nederlandse film en televisiesector onder
werp van discussie is. 

!2m!5 Paula van der Oest 2  
filmmaker
Lucia de B., Paula van der Oests film over de 
zaakLucia de Berk, haalde de shortlist van 
de Oscar voor beste nietEngelstalige film, 
maar werd niet genomineerd. Maar Van der 
Oest zat niet bij de pakken neer. Ze is bezig 
met de verfilming van Tonio, de veel gelezen, 
meermaals bekroonde requiemroman van 
A.F.Th. van der Heijden. Daarna zijn er plan
nen voor een film met Breaking Badster 
Aaron Paul: The Parts You Lose. Van der Oest 
trad dit jaar toe tot de Akademie van 
Kunsten, die een jaar geleden door minister 
Bussemaker in het leven was geroepen om de 
kunsten een (luidere) stem te geven in de 
Nederlandse samenleving, inclusief de poli
tiek (ook Heddy Honigmann behoort tot de 
zestien nieuwe leden). 

!3q!0 Willemien van Aalst 5  
directeur Nederlands Film Festival
De vorige editie van het Nederlands Film 
Festival was een debacle: het nieuwe festi
valhart TivoliVredenburg voldeed niet, op de 
slotavond schoffeerden filmmakers en ac
teurs hoofdsponsor UPC – die kort na het 
festival bekendmaakte dat het aflopende 
contract niet werd verlengd. Met steun van 
de door haar aangestelde bestuursvoorzitter 
Emile Fallaux gooide directeur Van Aalst het 
roer om. De Gouden Kalverenjury werd 
vervangen door het Academysysteem, dat 
ook wordt toegepast bij de Duitse Lola’s, de 
Franse Césars, de Britse BAFTA’s en de 
Academy Awards. Ook introduceert het NFF 
een programma met een expliciete focus op 
de auteursfilm en de artistieke film: Forum 
van de Regisseurs. 

Idol van Hany AbuAssad, de eerste film die 
September Film tevens coproduceerde. 
Hermelings ambities reiken nog verder: hij 
wil in Utrecht een nieuwe stadsbioscoop la
ten verrijzen, De Kade, die ook onderdak 
moet gaan bieden aan het kantoor van het 
Nederlands Film Festival. 

!8m* Sam de Jong 1  
filmmaker
Prins, het dwarse, door VICE geproduceerde 
speelfilmdebuut van Sam de Jong uit 
AmsterdamNoord, maakt op het 
Nederlands Film Festival kans op acht 
Gouden Kalveren, waaronder die voor de 
beste film. Het is de enige film die profiteert 
van alle nominaties, alle andere films zijn al
lang weer uit de bioscoop verdwenen. De 
Jong maakte zijn opwachting in DWDD en 
waste bij Pauw vakkundig Geen Stijl
verslaggever Jan Roos de oren, die mocht ko
men vertellen dat hij was aangevallen door 
twaalf Marokkanen. De Jong regisseerde ook 
de videoclip voor de megahit Drank & drugs 
van Ronnie Flex & Lil' Kleine, die Franky 
speelt in Prins. De clip is in 4 uur opgenomen 
en kostte 2 rollen 16mm. Op YouTube is de 
clip al door 16,5 miljoen mensen bekeken.

!9m* Jos Stelling 1  
bioscoopexploitant en filmmaker
Stelling, die in 1981 het initiatief nam voor 
de Nederlandse Filmdagen, de voorloper van 
het Nederlands Film Festival, kreeg dit jaar 
de Shortcutz Amsterdam Career Award voor 
zijn inspanningen voor de Nederlandse film 
in binnen en buitenland. Stelling is eige
naar van twee filmhuizen in Utrecht, 
Springhaver en het Louis Hartlooper 
Complex, en doet er uit dier voege alles aan 
om de komst van De Kade te verijdelen. 
Stelling is ook initiatiefnemer van De Louis 
Hartlooper Prijs, die op het Nederlands Film 
Festival wordt uitgereikt. Dat was een Prijs 
voor de Filmjournalistiek, maar deze editie 
doopte Stelling de prijs om tot Beste 
Filmpublicatie en maakte hij de prijs toegan
kelijk voor buitenstaanders. Er is geen enkele 
Nederlandse filmjournalist genomineerd.

@0o@0 René Mioch 6  
journalist en multimediaproducent
New Haven Productions, het televisiepro
ductiebedrijf van filmkenner René Mioch, 
ging failliet en hij werd bedankt voor zijn 
diensten bij Shownieuws. Maar Mioch krab
belde weer op; zijn bedrijf maakte een door
start en op het NFF wordt stilgestaan bij het 
heuglijke feit dat Mioch al dertig jaar film
programma’s maakt voor televisie. Mioch 
reikt ook al jaren de Rembrandt Awards uit; 
anders dan de bij de Dutch Academy For Film 
aangesloten filmmakers stemde het 
Nederlands publiek wél massaal op Gooische 
vrouwen 2.

Nederlands Film Fesival  VAN 23 SEPTEMBER T/M 

2 OKTOBER IN UTRECHT   

!4m!6 Marina Blok 7  
hoofd drama NTR
Blok is Hoofd Drama bij de NTR, die bijdroeg 
aan de totstandkoming van films als 
Atlantic., Het leven volgens Nino, Ventoux en 
Zurich, en ook weer investeert in de nieuwe 
speelfilms van Mijke de Jong (Laila M), Jaap 
van Heusden (Into the Blue) en Dennis Bots 
(Falko - Letters van vuur), Bram Schouw 
(Broers) en Paula van der Oest (Tonio). 
Samen met de VPRO en de VARA, eveneens 
omroepen met een hart voor film en drama, 
het Filmfonds en het Mediafonds produceert 
de NTR ook al tien jaar lang de One Night 
Stands, fictiefilms met een lengte van 50 mi
nuten. Met Kort!, dat op het NFF zijn vijf
tiende verjaardag viert, geeft de NTR jonge 
en gevestigde fictie en animatieregisseurs 
en scenarioschrijvers de kans een korte film 
te maken. 

!5q!3 Martin Koolhoven 3  
filmmaker/twitteraar
Het heeft even geduurd, maar Koolhoven 
maakt eindelijk weer een film: Brimstone, 
een Engelstalige, epische thriller met een 
budget van zo’n tien miljoen euro. Het was 
de bedoeling dat Hollywoodacteurs Robert 
Pattinson en Mia Wasikowska de hoofdrol
len zouden spelen in de door Koolhoven zelf 
geschreven western, maar beiden bleken 
kort voor de opnamen toch niet beschikbaar. 
Zij werden vervangen door Game of Thrones
ster Kit Harington en Dakota Fanning; an
dere rollen worden gespeeld door Guy Pearce 
en Carice van Houten. De opnames weer
hielden Koolhoven niet van zijn andere grote 
liefde; hij bleef vrolijk doortwitteren over 
Ajax, 3D, gender, het Academysysteem en 
andermans films.

!6m* Linda de Mol 1  
presentatrice, actrice
Dat het marktaandeel van de Nederlandse 
film in het eerste halfjaar van 2015 fors steeg, 
kwam maar door één film: het Linda de Mol
vehikel Gooische vrouwen 2, dat ruim 2 mil
joen bezoekers trok. De laatste keer dat een 
Nederlandse film dat lukte was 29 jaar gele
den, toen er 2,31 miljoen Nederlanders naar 
Flodder van Dick Maas gingen. In de lijst met 
best bezochte Nederlandse films bezet 
Gooische vrouwen 2 de zevende plek. Bij de 
Rembrandt Awards van René Mioch werd 
Gooische vrouwen 2 bekroond als beste 
Nederlandse film; De Mol was de beste 
Nederlandse actrice. Haar lijfblad Linda. is 
een warm bad voor acteurs; De Mol bedacht 
ook de RTL4serie Familie Kruys en Divorce, 
de officieuze mannelijke tegenhanger van 
Gooische vrouwen.

!7o!7 Pim Hermeling 2  
directeur September Film
Het door September Film in de bioscoop uit
gebrachte Aanmodderfakker was met drie 
Gouden Kalveren de grote winnaar van het 
vorige Nederlands Film Festival. Deze editie 
is Gluckauf, eveneens van Hermelings 
September Film, de grote kanshebber; de 
Limburgs gesproken artfilm werd maar liefst 
tien keer genomineerd. Ook de openingsfilm 
J. Kessels en The Paradise Suite (de Neder
landse inzending voor de Oscar voor beste 
nietEngelstalige film) worden door 
September gedistribueerd, hetzelfde geldt 
voor Joram Lürsens verfilming van Publieke 
werken, Paula van der Oests Tonio en The 

Legenda
m = stijger ten opzichte van 2014
o = onveranderd ten opzichte van 2014
q = daler ten opzichte van 2014
1 = positie 2015 
2 = positie 2014 | * = nieuw
3 = aantal keer in de lijst sinds 1999
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Eerst Cronenberg, Michôd, Herzog, nu Corbijn, 
binnenkort Gray, Korine en Denis: allemaal 
willen ze Robert Pattinson. Waarom? Wat is de 
aantrekkingskracht van dit tieneridool?

DOOR KEES DRIESSEN

Het muntje viel toen ik Cosmopolis (2012) terugzag. 
De eerste keer was de film van David Cronenberg me 
tegengevallen. In Vrij Nederland noemde ik hem ‘bloe
deloos – pijnlijk voor hoofdrolspeler Robert Pattinson, 
die na zijn wereldwijde succes als vampier in de onbe
duidende Twilightreeks graag zijn tanden zette in se
rieuzer materiaal, maar als autistisch financieel genie... 
nauwelijks méér emotionele reikwijdte kan laten zien.

De tweede keer zag ik het wel. Toen snapte ik ook 
dat Pattinson goed, zelfs briljant gecast was. De holle 
onechtheid van Cosmopolis is niet alleen de reflectie 
van het virtuele financiële systeem dat in de film wordt 
gehekeld, maar ook van zijn hoofdpersoon en, deels, 
zijn hoofdrolspeler.

Robert Pattinson (Londen, 1986) speelt in 
Cosmopolis een bloedmooie beurshandelaar met 
enorm financieel succes op veel te jonge leeftijd, die 
door de ramen van zijn limousine kijkt met een ont
hechtheid alsof het beeldschermen zijn, en vreest dat 
zijn binnenste wegrot (waarvoor hij zich dagelijks anaal 
laat onderzoeken). Je kunt het bijna typecasting noe
men, als vampier met wereldroem.

Slecht in zijn vel
Er volgen meer grote arthouseregisseurs. David Michôd 
castte Pattinson in The Rover (niet gezien, 2014); even
als Cronenberg, nogmaals, in Maps to the Stars (2014); 
Herzog, in een bijrol als T.E. Lawrence in het overigens 
mislukte Queen of the Desert (2015); en binnenkort 
James Gray in The Lost City of Z, Claire Denis in haar 
nog naamloze sciencefictionfilm en – heel spannend – 
Harmony Korine, naast James Franco, Idris Elba en Al 
Pacino, in The Trap.

En nu de hoofdrol in Anton Corbijns Life, als begin
nend fotograaf Dennis Stock, maker van de beroemdste 
foto’s van James Dean. Waar Cronenberg, zoals ge
woonlijk, in Cosmopolis Pattinsons personage meta
forisch en filosofisch uitvergroot, gebruikt de nuchtere 
Corbijn hem realistischer maar desondanks vergelijk
baar: als iemand die slecht in zijn vel zit, gebrand is op 
erkenning en een wezenlijke afstand voelt tot de we
reld. “Hij is een acteur die zich wil bewijzen als acteur, 
die een fotograaf speelt die zich wil bewijzen als foto
graaf. Daarom leek de casting me een fantastisch idee”, 
vertelt een grijnzende Corbijn in Berlijn.

Verlegen
Ook Pattinson zelf grijnst veel in Berlijn. Veel ver
ontschuldigende lachjes ook – net als zijn personage. 
Pattinson komt uiterst sympathiek over, maar onder
tussen opvallend verlegen voor iemand met zijn roem 
en bekendheid. Verlegen met zijn roem.

Of hij als acteur vaak buiten zijn comfort zone 
treedt? “Ik heb helemaal geen comfort zone haha! Ik 
voel me eigenlijk altijd ongemakkelijk.” Hij lijkt het 
te menen. “Maar dat geldt ook voor mijn personage.” 
Zoals ze meer overeenkomsten hebben. Net als Stock 
houdt Pattinson er niet van gefotografeerd te worden. 
Echt niet. Hij zegt het drie keer. Hij voelt zich er ‘klei
ner’ door worden, “alsof ze iets van je afnemen”.

Pattinson beschrijft zijn personage: “Wat ik boei
end vind, is dat hij voelde dat hij niets kon voelen, ook 
geen liefde, alsof hij gehandicapt was.” En: “Omdat hij 
zo geremd is, voelt hij zich afgezonderd van de wereld. 
Hij mist de ervaringen van een normaal persoon. Dat is 
tamelijk tragisch.” En: “Ik vond het interessant dat hij 
troost vindt in zijn kunst.”

Later, over alle mediaaandacht voor hemzelf: 
“Soms voel je je gewoon heel erg afgescheiden van alles. 

Dat is een beetje zorgelijk.” En over acteren: “Je geeft 
best veel van jezelf weg, als je echt contact maakt.”

Ongemakkelijk
Is Stock een spiegel of zelfportret? De gedachte komt 
op. Of Pattinson, net als Dennis Stock en James Dean, 
een gekwelde ziel is weet ik niet. Maar ze delen in elk 
geval dit: Pattinson voelt een ongemakkelijke afstand 
tot mensen en is – wat niet eenvoudig is in de filmwe
reld of tijdens een groepsinterview – op zoek naar echt 
contact.

Daar zit een overlap met Stock, met zijn rollen 
voor Cronenberg, en in bepaalde mate zelfs met T.E. 
Lawrence en Twilight’s Edward.

Als hem, middels James Dean, wordt gevraagd wat 
charisma is voor een filmster, struikelt Pattinson een 
minuut lang over zijn woorden om dan nerveus lachend 
uit te roepen: “Ik heb geen fokking idee wat ik zeg 
haha!”

Ik wil een poging wagen: charisma is de aantrek
kingskracht van iemand met een verleidelijk uiterlijk en 
onbereikbaar innerlijk. En dat heeft Robert Pattinson. 
 5

Robert Pattinson
‘IK VOEL ME EIGENLIJK 
ALTIJD ONGEMAKKELIJK’
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JAMES DEAN LEEFT
Anton Corbijn raakte gefascineerd door James 
Dean. Wat is er eigenlijk nog over van de  
legen darische acteur? DOOR RONALD ROVERS

Op 30 september 1955 parkeerde James Dean z’n 
Porsche Little Bastard in het paradijs. Hij werd 24. Die 
vroege dood maakte van de al rijzende ster een instant 
legende, een eeuwig symbool voor jeugdig onbestemd 
en onvervuld verlangen, voor altijd slenterend over 
Times Square in een regenjas of te sexy voor z’n shirt in 
Rebel Without a Cause.

James Dean reed te hard voor de Hollywood Walk 
of Fame. Daar krijgt het voetvolk met de handen in 
cement tegeltjes uitgereikt voor geleverde diensten. 
Dean werd meteen in brons gegoten, als een van die 
monumenten die onzichtbaar naast het Hollywood 
Sign staan, naast die van Bogart en Monroe. Het kaliber 
sterren dat op kermisattracties wordt geschilderd.

Maar staat dat monument nog? Wat is de erfenis van 
James Byron Dean? Is het een idee, zijn het de films, is 
het een stijl, een acteerstijl, of, cynischer, een van de 
eerste branding successen van filmsterren? Of is het  
alleen de naam van pornoacteur James Deen? En valt 
het idee van James Dean niet in honderdduizend de
tails uit elkaar als je op ’m inzoomt, zoals in Shôhei 
Imamura’s A Man Vanishing?

Een van die details is dit. ‘Live fast, die young, and 
leave a goodlooking corpse’, zou Dean gezegd hebben. 
Is niet zo. Dat komt uit het boek Knock on Any Door uit 
1947 van Willard Motley, verfilmd door Nicolas Ray, 
die later Rebel Without a Cause met Dean zou doen. Zo 
gaan die dingen. Ook een Duits kledinglabel trouwens, 
Live Fast, Die Young. Cool. Jong sterven. Nadat je voor 
de kleding betaald hebt dan. Een ander detail is dat 
Dean zich heel bewust was van het belang van zijn ima
go, ook al stellen we ons bij de acteur liever die naïeve 

romantische natuurkracht voor, wars van banaliteiten 
als roem en imago. Iemand die niet denkt dat hij is, 
maar gewoon is.

Buitenstaander
James Dean was deels een leugen. Dat is niet overbodig 
om te zeggen, anders trap je in de val van het door de 
tijd en de rechthebbenden gekoesterde imago van de 
acteur.

In het collectief geheugen is Dean vooral een stijl 
en een archetype. Martin Sheen werd er in 1973 mee 
vergeleken na Badlands en zei in interviews door Deans 
method acting geïnspireerd te zijn. Of het verhaal over 
de passagier die Sheen in een vliegtuig zag zitten en 
zei dat James Dean er nog goed uitzag voor z’n leeftijd 
waar is, weet ik niet. Zal wel niet. James Franco heeft 
iets van ’m weg, is al vaak gezegd. Zeker in die dro
merige blik. En is het gek als je bij de stoïcijnse, licht 
verveelde uitstraling van Kristen Stewart aan Dean 
moet denken? Dezelfde ruwe schoonheid. Dezelfde 
onzekerheid verborgen achter dezelfde stoere pose. 
Met een gezicht dat zelden van uitdrukking verandert, 
wat in het begin nog wel eens werd aangezien voor een 
gebrek aan talent. Als het om acteurs gaat, leeft Dean 
nog steeds.

Maar het interessantst is het idee van Dean als 
de outsider, de zoekende. In die zin is hij de these en 
antithese van film omdat de beste films altijd zoeken 
naar iets onbestemds, maar bijna alle films ook een 
duidelijk richtingsgevoel hebben. Een verleiding die 
ze onder druk van de bezoekcijfers niet kunnen weer
staan. Het verzet van Deans archetype was dat hij dat 
niet had en daarom gaat zijn erfenis – om maar iets te 
noemen – veel meer over Wilde mossels van Erik de 
Bruyn dan over de valse rebellie die Johnny Depp met 
succes verkoopt. En is die erfenis vooral terug te vin
den in Europese en Aziatische arthousefilms. Dean is 
Hollywood pur sang maar alleen omdat hij vroeg stierf. 
Echte buitenstaanders zijn zeldzaam in een industrie 
die op winstmarges drijft, want zodra je je met succes 
verzet, krijg je een contract aangeboden. Zie de gangsta 
rap van NWA in Straight Outta Compton. Of The Man 
from U.N.C.L.E. waarin een professionele dief voor de 
geheime dienst gaat werken, maar zogenaamd wel out-
sider blijft. Dat is de 21st century way. Maak van verzet 
een kledinglabel en vraag er geld voor. Dan kan men dat 
imago gewoon kopen.

James Dean is niet dood. Wel steeds moeilijker te 
vinden.  

ZIE PAGINA 28 VOOR DE RECENSIE VAN Life VAN 

ANTON CORBIJN   



N - The Madness of Reason

KOLONIALE KOORTSDROOM
Niemand minder dan de Nigeriaanse schrijver 
Ben Okri schreef de teksten voor het halluci
nante filmessay N - The Madness of Reason, 
over de encyclopedische waanzin van het (neo)
kolonialisme. DOOR DANA LINSSEN

Het is bijna zonde om de naam Raymond Borremans 
te googelen om erachter te komen of hij echt heeft be
staan. Want hoewel de werkelijkheid vaak beter is dan 
fictie, zou je soms ook willen dat iemand een personage 
als Borremans kon verzinnen. Een Franse ontdek
kingsreiziger, banjoeenmansorkest, rondtrekkende 
bioscoopeigenaar en koortsig encyclopedist die het op 
zich nam om de eerste encyclopedie van Frans West
Afrika te schrijver. Hij kwam tot de letter N. 

Encyclopedisten spreken zeker in tijden van internet 
enorm tot de verbeelding. Ooit waren zij de eersten die 
kennis verzamelden, boekstaafden en categoriseerden.  
Ze brachten ordening in de wereld. Borremans stond 
in de traditie van dat 18deeeuwse Verlichtingsideaal. 
Maar hij was wel 200 jaar te laat toen hij in de jaren 
dertig van de vorige eeuw begon om zijn duizenden 
lemma’s over de aardrijkskunde en geschiedenis, lokale 
gebruiken, flora en fauna, legenden en roddels, kran
tenknipsels en folklore van Ivoorkust op indexkaartjes 
te schrijven. Er was geen systeem, althans niet anders 
dan de gedachte dat het systematiseren vanzelf tot sys
teem zou leiden. Vandaar de ondertitel ‘The Madness 
of Reason’. Of zoals Shakespeare het zegt: “Het mag 
dan waanzin zijn, maar er zit systeem in.’’

Maar er was nog iets anders aan de hand natuurlijk. 

In het Europa dat hij achterliet woekerde in het classifi
catieideaal het fascisme.

Liefdesbrief
Er zit nog een ander systeem in. Borremans werd ver
liefd op WestAfrika. Zijn encyclopedie is ook een 
inventarisatie van zijn liefde. Een liefdesbrief waarin 
elke huidplooi, elk donshaartje, elke moedervlek van 
een geliefde bezongen en beschreven is. Een liefde ook 
waarin de encyclopedie uiteindelijk een substituut 
werd voor het geliefde land zelf. Wat dat betreft doet 
zijn project wel een beetje denken aan dat van de car
tografen uit Over de ijzeren gestrengheid van de weten-
schap van Jorge Luis Borges, waarin de kaart van een 
gebied zo nauwkeurig moest zijn dat hij uiteindelijk dat 
hele gebied bedekte.

En zo ‘verovert’ Borremans zijn geliefde land, hij an
nexeert het. Zijn blik op Afrika is typisch westers: hij kan 
het land alleen begrijpen door het zich toe te eigenen. En 
plotseling krijgt het kennisideaal (neo)kolonialistische 
trekjes. Neemt hij het continent mee dat hij verliet.

Voor de Belgische filmmaker Peter Krüger (in veel 
van zijn werk gefascineerd door encyclopedisten) was 
precies die kritische kijk op het Verlichtingsidealisme 
het uitgangspunt voor een cinematische phantom ride, 
een intuïtieve en hybride ouverture voor de catastro
fe van classificatie en lineariteit. In zijn film laat hij 
Borremans van gene zijde zijn project voltooien. Maar 
niet zonder dat hij zich realiseert hoe illusoir de ge
dachte van identiteit is die we aan vaststaande feiten 
denken te kunnen ontlenen.

Ben Okri
N is dan ook geen biopic, geen film óver Borremans, 
maar meer een film die dóór Borremans aan ons ver
teld wordt. Een geest met voortschrijdend inzicht en 
blinde vlekken. En deze deels fictieve Borremans heeft 
de stem van acteur Michael Lonsdale gekregen en de 
woorden van de Senegalese schrijver Ben Okri (die ook 
ter gelegenheid van de Nederlandse première een aan
tal vertoningen zal bijwonen).

En wat Borremans ons vertelt gaat net zozeer over 
het heden als over het verleden. Krügers film verhaalt 
van de burgeroorlogen die op de dekolonisatie volg
den, van het moment waarop alleen ‘echte’ Ivorianen 
stemrecht kregen. Hij staat met zijn kritische kijk op de 
koloniale periode in een Belgische traditie; gek genoeg 
leeft het onderwerp op die manier nauwelijks onder 
Nederlandse filmmakers.

N - The Madness of Reason is krankzinnig, rijk en 
gelaagd, poëtisch en hard, mysterieus en ontgooche
lend. Even obsessief als Borremans zelf en een van de 
meest originele en authentieke films van het afgelopen 
jaar.

N  The Madness of Reason 11111 BELGIË, 

2014 |  REGIE PETER KRÜGER |  102 MINUTEN |  MET 

MICHAEL LONSDALE, FATOUMATA DIAWARA, ABIBA 

SAWADOGO, VIEUX FARKA TOURÉ |  DISTRIBUTIE 

CINEMA DELICATESSEN/MOKUM FILM |  TE ZIEN VANAF 

22 OKTOBER |  OP 15 EN 16 OKTOBER ZIJN ER TWEE 

SPECIALE VOORPREMIÈRES IN EYE, IN AANWEZIGHEID 

VAN REGISSEUR PETER KRÜGER EN SCHRIJVER BEN 

OKRI, eyefilm.nl |  ZIE filmkrant.nl VOOR EEN 

INTERVIEW MET BEN OKRI   
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Regisseurs met een première op het Nederlands Film Festival of later in 
het najaar vroegen we dit: Waar gaat je film over? Waarom wilde je hem 
maken? Mijn volgende film wordt nou eens... Dit zou de Neder landse film 
nodig hebben... Dit was een bepalend filmmoment in mijn leven... 
Hieronder een selectie, de rest op filmkrant.nl DOOR MARISKA GRAVELAND

Raf Reyntjens over 
Paradise Trips
Waar gaat je film over? “Over het generatie
conflict tussen een conservatieve vader en 
zijn andersdenkende zoon. Gaandeweg ont
dekken we hoe vooroordelen en botsende 
ideologieën hun relatie kapot hebben ge
maakt. Hun persoonlijke conflict wordt ont
rafeld tegen de achtergrond van een subcul
tuurfestival met alternatieve festivalgangers 
die ons systeem ontvluchten, op zoek naar 
een tijdelijk paradijs op aarde.”
 Waarom wilde je hem maken? “Het conflict 
tussen regels en vrijheid heeft me altijd bezig 
gehouden maar het is ook iets waar iedereen 
in zijn leven wel mee te maken krijgt. We 
willen allemaal vrij zijn, maar we moeten ons 
ook aan regels houden om het systeem te la
ten functioneren. Soms botst dat. In 
Paradise Trips wordt dit conflict op de spits 

gedreven, wat leidt tot veel drama maar ook 
wel tot komische situaties.”
 
Paradise Trips IS TE ZIEN OP NFF EN VANAF 24 

SEPTEMBER   

Erik de Bruyn over 
J. Kessels
Mijn volgende film wordt nu eens… “Een 
Telefilm, voor Pupkin/VPRO, vrij geïnspi
reerd op het leven van een zekere vrouw die 
naar New York gaat om vanuit idealistische 
principes iets aan de graaicultuur van de 
Grote Banken te veranderen, maar dan zelf 
verliefd wordt op zo’n bankier… Daarnaast 
heb ik alweer 2 à 3 films in de jongleerstand. 
Want de ervaring leert dat, als je wilt filmen, 
je liefde voor film vele kleuren moet kennen.”
Dit zou de Nederlandse film nodig hebben…
“Bevrijding van de oerNederlandse calvi
nistische geest en handelsgeest. Er moet een 
differentiatie mogelijk zijn tussen de hang 
van alle omroepwensen – via de samenwer
king tussen Filmfonds en omroepen, waarbij 
vaak de indruk ontstaat dat de omroepen 

dominant zijn –, Filmfonds en creatief ver
nieuwende ideeën van makers. Want veel 
wat in Nederland gemaakt wordt, wordt 
steeds meer door slechts twee drijfveren be
paald: 

1. Is het niet te controversieel, anders, of 
vreemd? 

2. Kunnen we er winst mee maken, gaat 
het publiek ernaartoe of verhoogt het onze 
marktwaarde? 

Deze drijfveren, heel populair bij zowel 
producenten (let wel; wij leven in een subsi
diecultuur), distributeurs en vertoners, 
maakt dat de Nederlandse cinema achter
loopt bij de rest van de wereld.”

J. Kessels IS TE ZIEN OP NFF (OPENINGSFILM) EN 

VANAF 1 OKTOBER   

Joost van Ginkel over 
The Paradise Suite
Waarom wilde je hem maken? 
“Ik maak films om inzicht te krijgen en te ge
ven in de drijfveren van de mens: hoe zitten 
we in elkaar? Ik maak films om mensen met 
me mee te laten kijken naar wat ik dacht te 
zien of hoopte te zien.”
Dit zou de Nederlandse film nodig hebben...
“Dit wordt een proefballon: soms geef ik wel 
eens les aan jonge studenten en vaak blijkt 
dat ze nog nooit een filmhuis van binnen 
hebben gezien. Als ze er al verzeild raken dan 
vinden ze het fantastisch. Het filmhuispu
bliek vergrijst omdat jongeren er onvol
doende bekend mee zijn. We lopen het risico 
dat er over 20 jaar nauwelijks nog een film
huis bestaat. 

Het plan: distributeurs, producenten, 
filmfondsen en ministerie van OCW slaan de 
handen ineen voor het volgende platform: de 
Nederlandse arthousefilms krijgen, nadat ze 
in roulatie zijn geweest een zogeheten 
schoolrelease. Vier keer per jaar krijgen 
studenten, als klas, in de ochtenduren (het 
moment van de dag dat het aantal verkochte 
stoelen in de bioscoop nihil is) toegang tot 
een filmhuis/bioscoop en bekijken een 
Nederlandse arthousefilm die ze anders 
nooit zouden zien. Het mes snijdt aan twee 
kanten: jonge mensen raken bekend met de 
Nederlandse filmcultuur, ze vinden hun weg 

naar de filmhuizen, en distributeurs krijgen 
hun publiek voor de toekomst. Inderdaad 
een complexe proefballon met een hoop 
mitsen en maren, maarrr…”
  
The Paradise Suite TE ZIEN OP NFF EN VANAF 29 

OKTOBER   

Max Porcelijn over  
De grote Zwaen
Waar gaat je film over? “Peter van de Witte 
speelt de matig succesvolle schrijver Gerard 
F. Zwaen die verzeild raakt in verwikkelingen 
rond een tas geld, een hasjhandelaar, een cor
rupte FIODrechercheur en een rijksrecher
cheur in Amsterdam in de jaren negentig. 
Zwaen en zijn literaire wereldje komen in bot
sing met die van de hasjhandel en zwart geld.”
Dit was een bepalend filmmoment in mijn le
ven... “Dat zijn er veel. Maar ik zag gisteren 
toevallig weer eens de opening van Fellini’s  
I vitelloni… Het eerste shot dat viavia uit
komt bij de jongens (de hoofdrolspelers) met 
daar over heen de voiceover die elk lid van 
de vriendengroep introduceert. Je voelt sterk 
dat het een van de favoriete films van Scor
sese is. Meer dan zestig jaar oud en vaker ge
zien, maar het plezier, de losheid en de 
schijnbare effortlessness vind ik nog steeds 
erg inspirerend.”

De grote Zwaen IS TE ZIEN OP NFF EN VANAF 29 

OKTOBER   

Het hele najaar

HOLLANDSE NIEUWE

RAF REYNTJENS foto Kris Dewitte

ERIK DE BRUYN

JOOST VAN GINKEL
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Hans Fels over 
Perfect Horse
Waarom wilde je hem maken? 
“Frank Wes ter man schreef het boek Dier, 
bovendier, over de roerige geschiedenis van 
de Lipizza ners. Frank en ik kennen elkaar al 
langer en hij vertelde me enthousiast over 
het boek dat hij aan het schrijven was. ‘Daar 
zat een filmverhaal in’, dacht ik nog voordat 
ik een letter van zijn boek had gelezen. 

Uiteindelijk is de film niet de vertelling van 
het boek geworden maar daar waar het boek 
ophoudt, begint mijn film. Frank beschrijft 
het paard als een speelbal van zijn tijd, als 
inspiratiebron voor allerlei ideeën over per
fectie, raszuiverheid. Wij mensen zijn ook 
dieren dus uiteindelijk is alle kennis die in de 
diergenetica wordt vergaart toepasbaar ... 
ook op ons.”
 Mijn volgende film wordt nu eens... “Geen 
lange lijdensweg van scenario’s, fondsen, 
nachtenlang rechtop in je bed zitten en je 
vertwijfeld afvragen hoe het toch komt dat je 
dit vak nooit leert?”
 
Perfect Horse IS TE ZIEN OP NFF EN VANAF 1 

OKTOBER   

AnneMarieke Graaf
mans over Wibi Soerjadi
Dit zou de Nederlandse film nodig hebben...
“Het beroep filmmaker hangt tussen am
bacht en kunstenaar zijn in. Wanneer het 
over geld en tijd gaat ben je kunstenaar en 
wordt er verwacht dat je veel eigen en dus 
gratis tijd in je project steekt. 

Als het gaat om commercie en kijkcijfers 
is het een ambacht, dan speelt geld een grote 
rol. Dit is lastig. Aan de ene kant ben je blij 
wanneer je weer een film mag maken, aan de 
andere kant is het onmogelijk om hier echt je 
vak van te maken omdat je er al vaak een jaar 
onbetaald werk in hebt zitten. Het zou han
dig zijn wanneer zowel politiek als maat
schappij begrijpt hoe belangrijk het is dat er 
cultuur bestaat.”
Dit was een bepalend filmmoment in mijn le
ven... “Ik zag de documentaire Staat van 
verzorging. Een film gemaakt in 1987 door 
Maarten Schmidt en Thomas Doebele. Hun 
filmstijl is niet extravagant maar van hoge 
kwaliteit. De techniek staat in dienst van de 

inhoud. Ze filmen van dichtbij waardoor je 
deelgenoot wordt van kleine intieme verha
len. Tegelijk verdoezelen ze hun aanwezig
heid niet en dit heeft voor mij tot het meest 
bijzondere filmfragment uit de geschiedenis 
geleid: het moment dat de hand van de re
gisseur in beeld komt om zijn hoofdpersoon 
te helpen met het aansteken van zijn sigaar.”

Wibi Soerjadi IS TE ZIEN OP NFF   

Jan Bultheel over 
Cafard
Waarom wilde je hem maken? 
 “Het verhaal van Jean Mordant is een erg 
menselijk verhaal, dat de Eerste Wereld
oorlog bekijkt vanuit een mondiaal stand
punt en niet alleen vanuit de loopgraven van 
Ieper. De Eerste Wereldoorlog heeft onze ge
schiedenis enorm bepaald en dat wilde ik 
ook aantonen. Maar het was vooral een ar
tistieke uitdaging om met de middelen die er 
waren een volwaardige animatiefilm te ma
ken. Concur rentie aangaan met de 
Hollywood superproducties is onmogelijk, 
dus moet je het anders aanpakken: met een 
beetje lef, wat outoftheboxthinking, 
een paar geniale 3D tech neuten en veel ta
lent. Dat wilde ik proberen.”
Dit zou de Nederlandse film nodig hebben… 
“Van de Nederlandse animatiefilm weet ik 
het niet zo, maar de Vlaamse animatiefil
mers zouden best eens wat meer ambitie 
mogen hebben. Het Vlaamse animatiefilm
talent verdwijnt spijtig genoeg systematisch 
naar het buitenland en ik vermoed dat dat in 
Nederland niet anders is. Hopelijk toont 
Cafard aan dat het ook mogelijk is om bij ons 
sterke auteursanimatiefilms te maken, 
waar we ons niet voor hoeven te schamen.”

Cafard IS TE ZIEN OP NFF EN VANAF 22 OKTOBER   

Mark Verkerk over Hol-
land, natuur in de delta
Waarom wilde je hem maken? “Ik wilde het 
verhaal over de Nederlandse natuur vertellen 
in een film die kijkers hun eigen land opnieuw 
laat ontdekken. Nederland wordt vaak alleen 
maar gezien als een overbevolkt land van as
falt en beton maar er is ook heel een andere 
kant. Het gegeven dat Nederland een grote 
delta is waar natuur en mens al heel lang het 
landschap bepalen is een boeiend gegeven. 
Bijna iedereen heeft wel eens een haas zien 
wegrennen, maar dan zie je alleen een flits die 
door het weiland gaat. Hoe hazen samenleven 
en zich voortplanten, dat zie je niet, terwijl 
dat verhaal zich continu afspeelt. En dat geldt 
ook voor de zeearend en de bever die pas 
sinds kort terug zijn in onze delta.” 
 Mijn volgende film wordt nu eens... “Dat is 
een film waarvan de productie al is gestart: 
De wilde stad, een film over de stad vanuit 
het oogpunt van dieren. Dieren die er nooit 
over nadenken maar voor wie de stad hun 
natuurlijke habitat is, net als voor de mens 
bewoner. Het zijn de meeuwen, de ratten, de 
reigers, de bijen, bomen, planten en mi
croorganismen, om er maar een paar te 
noemen. De wilde stad toont de stad gezien 
door de ogen van die andere bewoners. De 
film komt uit in het voorjaar van 2017. Voor 
deze film hebben we Karin Schagen als regis
seur gevraagd.”

Holland, natuur in de delta IS TE ZIEN OP NFF EN 

VANAF 24 SEPTEMBER   

HET NEDERLANDS FILM FESTIVAL VINDT PLAATS VAN 

23 SEPTEMBER T/M 2 OKTOBER IN UTRECHT |  ZIE VOOR 

MEER INFORMATIE filmfestival.nl   

HANS FELS

ANNEMARIE GRAAFMANS

JAN BULTHEEL foto Bart Dewaele

MARK VERKERK

MAX PORCELIJN



Hubert Sauper over We Come As Friends

‘VIJF BOMEN IN 
EEN RECHTE LIJN: 

KOLONIAAL’
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We Come As Friends is na het confronterende Darwin’s 
Nightmare (2004) weer een bewonderenswaardig 
pretentieuze poging van Hubert Sauper de misselijk
makende onrechtvaardigheid van onze beschaving te 
documenteren. DOOR KEES DRIESSEN
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We zitten op het filmfestival van Istanbul, drinken een 
glas wijn en staren over de nachtelijke Bosporus. De 
Oostenrijkse documentaireregisseur Hubert Sauper 
verdedigt met vuur zijn apocalyptische blik op inter
nationale verhoudingen. In We Come As Friends reist 
hij met zijn eigen vliegtuig door ZuidSoedan, landend 
bij Chinese zakenlui, Soedanese politici en Texaanse 
missionarissen. Het is een chaotische en tendentieuze, 
maar niet te missen aanklacht tegen neokolonialisme. 
Laten we luisteren.

“Ik heb het vliegtuig zelf ontworpen en gebouwd. 
Hij kan heel langzaam vliegen, zodat je zelfs op een 
voetbalveld kan landen. Want het grootste probleem 
van documentaires is toegang krijgen tot mensen. 
Soms letterlijk: over de weg kon ik de Chinese olie
velden in Soedan niet bereiken, dus moest ik uit de 
lucht komen vallen. Er zit ook een conceptuele kant 
aan: het vliegtuig is een koloniaal symbool. Het is 
een fallische machine van de witte man, die vanuit 
de hemel neerdaalt op het zwarte continent. Lange 
tijd kenden de meeste Soedanezen vliegtuigen alleen 
van bombardementen. Maar die van de Verenigde 
Naties zijn juist vredesduiven en brengen hulp – al die 
christelijke metaforen. Het maakt van het vliegtuig 
in Afrika een vreemd object. Zo heb ik mijn vliegtuig 
ook gebouwd: vreemd. Zodat mensen erom moesten 
lachen. Ze kwamen vragen: wat de fuck doe jij hier, wat 
is dit voor ding, heb je dat hele end hierin gevlogen? 
Dan hadden we meteen een gesprek. Daarom noemde 
ik hem ook Spoetnik en had ik een muziekdoosje met 
de Internationale: als grap. Niet omdat ik het com
munisme romantiseer, dat gezeik haat ik. De Sovjet

Unie was net zo imperialistisch als het Westen, ook al 
riepen ze dat ze allemaal broeders waren. Net zoals de 
Amerikanen en Chinezen nu totaal imperialistisch zijn, 
maar het ontkennen. We come as friends, nietwaar? 
En ondertussen is het verdeel en heers. Daarom is de 
afscheiding van ZuidSoedan zo typerend. Als ik de 
film in 2006 had gemaakt, was ik naar Darfur gegaan. 
Het verhaal blijft hetzelfde: buitenlandse machten 
vechten om olie. Dat maakte het ook spannend. Als 
ik bij een militaire installatie landde, waren die sol
daten wel geamuseerd, maar ook zo van: je mag blij 
zijn dat we je niet doodschieten. Ironisch genoeg was 
het tegelijkertijd juist heel veilig. Als je op tiendui
zend voet vliegt, kan niemand je bombarderen, ha ha! 
Ook psychologisch is het belangrijk altijd te kunnen 
vertrekken. De film kreeg zo feitelijk een klassieke sci
encefictionstructuur. We reizen door ruimte en tijd, 
met mezelf als een soort Kapitein Kirk die van de ene 
vijandige nieuwe planeet naar de andere hopt. Ik had 
op mijn laptop ook een compilatie met sciencefiction
fragmenten bij me, van het type ‘we come as friends’, of 
de aap met het bot uit 2001. Dat soort stomme stukjes. 
Die liet ik mensen zien en dan vroeg ik om commen
taar, in de hoop dat het iets zou verhelderen. Weet je, 
ik heb zes jaar aan deze film gewerkt. Zes jaar gepro
beerd uit te zoeken wat de fuck er mis met ons is. Als 
een psychoanalyse van onze collectieve pathologie. 
Hoe we in onze beschaving deze misdaad en de recht
vaardiging van deze misdaad geïntegreerd hebben. Wij 
Europeanen hebben vijfhonderd jaar lang de rest van 
de planeet aangevallen en bezet, we hebben miljoenen 
en miljoenen mensen vermoord en ondertussen een 

geschiedschrijving bedacht, met christelijke kerken 
enzo, waarin we er toch goed vanaf komen. Misschien 
is de metafoor een beetje vergezocht, maar we zijn net 
een gestoorde kinderverkrachter die geld geeft aan 
weeshuizen en volhoudt dat hij van kinderen houdt. 
Hij moet zoiets wel verzinnen, anders wordt ie gek. En 
dat is het interessante. Dat Afrikaanse kinderen honger 
hebben, is niet interessant. Het is triest en vreselijk, 
maar niet interessant. Het interessante is hoe wij daar
over nadenken. Dat wilde ik uitzoeken. Dan ga je na een 
tijdje patronen zien. Als je over CentraalAfrika vliegt, 
zien de dorpen eruit als bijenkorven. Organisch. Elke 
keer dat je iets rechts ziet, is het koloniaal. Vijf bomen 
in een rechte lijn: koloniaal. Daar zitten dan een paar 
missionarissen. Dat is het essentiële beeld van mijn 
film: een rechte weg langs een meanderende rivier. 
Het vierkant over de cirkel. Weet je hoe ik het plaatsje 
Fashoda vond? Dat staat niet op Google Earth. Ik vloog 
waar het ongeveer moest liggen en zag tien bomen op 
een rij. Daar was het. Ik vroeg een paar oude mannen 
wat voor huis daar stond. Dat? Dat was het oude huis 
van de Franse commandant. Het hoort allemaal bij 
elkaar. De rechte lijnen, het marcheren, het netjes aan
kleden. Na een tijdje raak je gefocust op codes. Dingen 
waar je normaal niet op let. Normaal zijn kinderen in 
uniform gewoon kinderen in uniform. Wat is daar mis 
mee? Maar het is niet onschuldig. Kinderen moeten 
uniformen dragen en in rijen leren staan, omdat ze sol
daten moeten worden die onze olievelden beschermen. 
Zo simpel is het. Dat is de essentie van kolonialisme.”  
 5

De uitverkoop 
van Afrika
‘We come as friends’, liegen de buiten
landse investeerders in ZuidSoedan die 
alleen maar komen halen en niets bren
gen, door Hubert Sauper gevangen in 
pregnante beelden.

Na zijn voltreffer Darwin’s Nightmare werkte 
Hubert Sauper zes jaar aan het huivering
wekkende tweede deel van zijn trilogie over 
de exploitatie en neokolonisatie van Afrika. 
In een zelfgebouwd, ultralicht vliegtuig 
vloog Sauper van Frankrijk naar Soedan om 
het ontoegankelijke zuiden van het land te 
kunnen doorkruisen, dat na de oorlog afste
vende op onafhankelijkheid. 10% van het 
land is inmiddels verkocht aan buitenlandse 
investeerders. Chinezen zochten en vonden 
olie en biljarten nu in kogelvrije kelders, waar 
ze ook Star Trek kijken. Een van hen vat zijn 
visie op de recente oorlog samen: “Leven be
tekent competitie, competitie betekent con
flict, en voor conflict hebben we wapens no
dig.” 

Een westerse zakenman op de South 
Sudan Investment Summit zegt ten minste 
nog dat ZuidSoedan zeer dringend hulp no
dig heeft, maar je hoeft je volgens hem niet te 
schamen als je er tegelijkertijd ook winst wil 
maken. Inmiddels is door oliewinning het 
water zodanig vervuild dat mens en dier er 
dood aan gaan.

Sauper toont in pregnante beelden vele 
andere buitenlanders die zich ongevraagd 
met het christelijke ZuidSoedan bemoeien, 
zoals de twee Texaanse missionarissen die 
vinden dat kinderen niet naakt mogen rond
lopen en diens voetjes in schoenen proppen. 
Een medewerker van Nile Trading and 
Development uit Dallas heeft een schimmig 

contract gesloten met een dorpsbewoner om 
zijn land voor 25.000 dollar te mogen ex
ploiteren. En dan zijn er nog de landmijnen 
en de afvalbergen met lijken waar de huizen 
op gebouwd zijn, en je krijgt een explosieve 
optelsom van gefragmenteerde verhalen, die 
Sauper staccato in beeld brengt – een hoofd
persoon is er niet. Met het vliegtuigperspec
tief neemt hij soms letterlijk afstand van het 
land, dat maar niet op adem kan komen en 
waar de grensoorlog over olie na de onaf
hankelijkheid weer oplaaide. Sauper stuurt 
daarbij onze blik door expliciete beelden van 
neergeschoten mannen, opgenomen op het 
mobieltje van een ZuidSoedanese soldaat, 
te koppelen aan rijke blanken die aan de rand 
van het zwembad liggen te zonnen. Rudyard 
Kiplings gedicht The White Man’s Burden, 
dat ooit diende ter rechtvaardiging van de 
Britse kolonisatie van delen van Afrika, lijkt 
weer te zijn afgestoft.
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Abel Ferrara is altijd even geniaal als grillig, en 
waarschijnlijk is zijn film over de laatste 24 uur 
van Pasolini een verknipt zelfportret. Verwacht 
geen nieuwe feiten, maar wel een nieuwe 
kennismaking met de Italiaanse filmdichter 
voor wie alles politiek was. DOOR DANA LINSSEN

Van het luxe New York van Dominic StraussKahn naar 
het armoedige Rome van Pier Paolo Pasolini. Van de 
ranzige videoesthetiek van Welcome to New York naar 
de cinematografische flux en flow van Pasolini. Het zijn 
nogal twee uitersten, de twee films die Abel Ferrara, 
een van de meest grillige en geniale filmmakers van dit 
moment, vorig jaar het licht liet zien. Je zou ze bijna 
een tweeluik kunnen noemen, verknipte zelfportretten 
van een filmmaker wiens megalomane persoonlijkheid 
soms samen lijkt te vallen met zijn rusteloze persona
ges en stijl (die immer zoekende camera, die veron
achtzaming van focus, ‘goed’ filmen en acteren). 

Bij Welcome to New York stond dat, geheel in lijn 
met de seksuele zelfdestructie van StraussKahn, het 
eindresultaat in de weg. In het geval van Pasolini lijkt 
het wel alsof Ferrara als een filmisch medium direct is 
ingetuned op de poëtica van de in 1975 op het strand bij 
Ostia vermoorde dichter, schrijver, filmmaker, openlijk 
homoseksueel, marxist en politiek criticus. Dat wil 
overigens niet zeggen dat de film over de laatste 24 uur 
van de filmmaker ‘een echte Pasolini’ is. Het is geen 
pastiche, ook al maakt het collageachtige relaas volop 

gebruik van citaten en stijlelementen, en bestaat een 
groot deel van de film uit verfilmingen van scènes en 
taferelen uit Pasolini’s nooit voltooide roman Petrolio 
en het filmplan voor Porno-Teo-Kolossal, de film die 
Salò (1975) nog in Italiëkritiek en seksueel exuberante 
deviatie moest overtreffen.

Moordzaak
Verwacht geen nieuwe feiten, al had Ferrara ze in zijn 
overmoed wel aangekondigd. Zijn Pasolini zou een 
nieuw licht moeten werpen op de moordzaak, die in 
2010 heropend werd. Ferrara’s uitspraak bij de première 
van de film op het Filmfestival Venetië vorig jaar dat hij 
wist ‘wie Pasolini heeft vermoord’ is eerder gebaseerd 
op een artistieke analyse dan eentje waarin nieuwe 
gezichtspunten naar voren komen. Algemeen werd al 
aangenomen dat de in 1976 veroordeelde schandknaap 
Pino Pelosi de moord niet alleen kon hebben gepleegd, 
maar de ‘onbekende anderen’ werden destijds voor het 
gemak uit het vonnis geschreven. Toen Pelosi in 2005 
vrijkwam trok hij zijn bekentenis in en beweerde hij dat 
Pasolini vermoord was door drie anderen die hem ‘een 
vuile communist’ hadden genoemd. 

Daarop voortbordurend en associërend geeft 
Pasolini ook stof voor de complottheorieën dat hij om 
zijn politieke ideeën zou zijn vermoord of omdat hij in 
Petrolio op het punt stond te onthullen wie er achter de 
dood van energiemagnaat Enrico Mattei zat. Hoewel 
alles aan het einde open blijft, creëert Ferrara enorme 

suspense door de gebeurtenissen, herinneringen, dro
men, wanen, interviewfragmenten, filmclips van dat 
laatste etmaal tot een gigantisch artistiek delier te laten 
versmelten. Werkelijkheid en verdichting krijgen een 
causale relatie. 

Op zulke momenten realiseer je je ook weer 
dat Ferrara ooit de regisseur van de originele Bad 
Lieutenant was, de film die de nachtkant van het cor
rupte New York van de jaren tachtig in de films van 
Martin Scorsese deed verbleken tot een kuuroord. Met 
een vergelijkbare explosieve mix van katholicisme en 
fetisjisme suggereert Ferrara dat het ook nog heel wel 
mogelijk is dat Pasolini’s dood een vorm van zelfmoord 
door een zelf aangestuurd noodlot was, het ultieme 
versmelten van erotiek en doodsdrift.

Land in verval
Pasolini is ook een film die je doet realiseren hoezeer 
de filmische erfenis van Pasolini wordt overschaduwd 
door schandaal en complot. Ferrara verleidt, misleidt 
de toeschouwer met het idee dat zijn sensatiesenso
ren geprikkeld zullen worden. Maar Pasolini was niet 
alleen de man die Italië de les las met zijn brute aanval 
op het historischfascistische DNA van zijn land, maar 
ook de man die op zoek was naar catharsis en poëtische 
waarheid. Naar het moment waarop in filmbeeld en de 
ogen van de toeschouwer een ervaring van waarheid en 
waarachtigheid samenvallen.

Pasolini bevat dat soort momenten. Simpele mo
menten. Als de filmmaker in het huis dat hij met zijn 
moeder deelt door haar aanraking ontwaakt en de kle
ren voor zijn laatste dag uitzoekt. Kledingstukken die 
waarschijnlijk van Pasolini zelf zijn geweest. Het is lu
guber en ontroerend. Hoe acteur Willem Dafoe tijdens 
het aankleden nog eens extra tot zijn personage trans
formeert, en tegelijkertijd transparant blijft. Daarna 
leest hij de krant. Politieke moorden, corruptie, een 
land in verval. ‘We zijn allemaal in gevaar’, zal hij later 
aan een journalist als kop boven zijn laatste interview 
voorstellen. Dan is, en het klinkt enorm blasfemisch, 
Ferrara’s portret van Pasolini niet ver verwijderd van 
diens eigen Il vangelo secondo Matteo (1964, onlangs 
door de Paus gerehabiliteerd), ook zo’n portret van een 
aangekondigde dood, vol wanhoop en verlossing.

Pasolini 11111 FRANKRIJK/BELGIË/ITALIË, 2014 
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Een van de genomineerden voor de Louis 
Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek is 
Circus Bloteman, Ruud den Drijvers biografie 
van Wim Verstappen (Blue Movie), de spraak
makende regisseur die onbewust de tijdgeest 
ving. Den Drijver bespreekt Verstappens films 
op zijn Verstappens: met veel aandacht voor 
verborgen seksuele betekenissen. 
 DOOR ANDRÉ WAARDENBURG

Als jongetje bezoekt Wim Verstappen (19372004) 
graag de bioscoop, het begin van een grenzeloze film
liefde. Zijn favoriete films ziet hij meerdere malen, 
waarbij hij een camera meeneemt om foto’s van het 
grote doek te maken. Die plakt hij in een schriftje, met 
daaronder de uit zijn hoofd geleerde dialogen. In Circus 
Bloteman, Ruud den Drijvers biografie van Verstappen, 
zien we een schriftje met afbeeldingen uit To Catch a 
Thief. Het is volgens Den Drijver niet moeilijk hierin 
een voorafspiegeling van zijn latere Skooprubriek 
‘Op de montagetafel’ te zien. Een van die analyses, 
die van Kubricks Dr. Strangelove, wordt door Den 
Drijver gebruikt om Verstappens thematiek te duiden. 
Verstappen betoogde dat Kubrick zijn zwarte komedie 
volstopte met seksuele verwijzingen en dat het verhaal 
eigenlijk draaide om impotentie. Precies het thema van 
Verstappens grootste hit: de vrijmoedige schandaalfilm 
Blue Movie (1971), die door 2,3 miljoen Nederlanders is 
bekeken in de bioscoop. 

Het in de Bijlmer gesitueerde Blue Movie draait om 
een exgevangene (Hugo Metsers) die na zijn vrijla
ting ontdekt dat in de tussentijd de zeden veel losser 
zijn geworden. Al zijn buurvrouwen willen maar al te 
graag seks met hem en hij gaat dan ook gretig op hun 
verzoekjes in. Blue Movie werd door de filmkeuring 
afgekeurd omdat hij een erectie bevat, maar in een 
onnavolgbaar verweerschrift, met verwijzingen naar 
Vestdijks Toekomst der religie, betoogde Verstappen 
dat die erectie onmisbaar was voor de betekenis van 
zijn film. Vooral omdat Metsers in de slotscène ontdekt 
dat hij impotent is geworden. Zonder zijn eerdere in 
beeld gebrachte stijve pik zou de tragiek hiervan ver
loren gaan. De film werd alsnog goedgekeurd, wat min 
of meer het einde van de filmcensuur in Nederland 
betekende en het tijdperk van openhartige seks in de 
Nederlandse speelfilm inluidde.

Peper
Verstappens beste film, zijn debuut De minder gelukkige 
terugkeer van Joszef Katús naar het land van Rembrandt 
(1966), werd voor een appel en een ei gemaakt. Ver
stap pen haakte in op de nouvelle vague, filmde op 
straat en ving onbewust de tijdgeest. Hoewel het een 
speelfilm is, kun je zijn eersteling nu bekijken als docu
mentaire over de provobeweging.

Joszef Katús was de eerste vrucht van Scorpio Films, 
zijn samenwerking met Pim de la Parra. Ze hadden hun 
buitenstaanderschap gemeen – Verstappen groeide op 
Curaçao op, De La Parra in Suriname – maar verschil
den verder als dag en nacht. Precies de reden waarom 
hun samenwerking eerst goed verliep – ze vulden 

elkaar perfect aan (“Pim was de peper in mijn reet”) 
– maar later stukliep. Hun temperament verschilde 
nogal, waarbij hun plotselinge miljonairsstatus door 
de opbrengsten van Blue Movie bij hun breuk ook een 
rol speelde: Pim vond het niet leuk dat het uitgerekend 
Wims film was die zo succesvol was.

Na het einde van hun samenwerking werd Den 
Drijver de producent van De La Parra. Eerder werkte 
hij als filmjournalist en interviewde hij Verstappen een 
paar keer. Een indertijd geruchtmakend dubbelinter
view met Verstappen en diens grootste vijand/con
current Paul Verhoeven vormt het laatste hoofdstuk 
van zijn biografie, waarvoor Den Drijver met meer dan 
zestig mensen sprak die Verstappen (intiem) kenden. 
In zijn conclusie noemt hij Verstappen ‘een revoluti
onair, een ziener, een innovator’ maar in het hart van 
het boek is hij veel kritischer. Zo laat hij weinig heel van 
Verstappens freudiaanse filmanalyses, noemt hij hem 
– zo te lezen terecht – een pseudoloog (een fantast) en 
memoreert hij diverse malen Verstappens driftige aard. 
Verstappens films bespreekt hij op zijn Verstappens: 
met veel aandacht voor verborgen seksuele betekenis
sen. Hij gaat uitgebreid in op Verstappens (gebrek aan) 
acteursregie, thematiek en plotopbouw maar doet ver
der weinig aan filmanalyse. Ook is hij wat slordig, hij 
spelt Hitchcocks North by Northwest bijvoorbeeld stel
selmatig verkeerd. Heel af en toe is de stijl wat moei
zaam en de structuur is niet altijd even overzichtelijk. 

Wat wel goed werkt is het idee om Verstappens fil
manalyses en recensies voor Skoop, Vrij Nederland en 
Hollands Diep apart te behandelen en te scheiden van 
Deel 1, waarin de biografie en films van Verstappen uit
gebreid aan de orde komen. Inmiddels zijn vier van de 

21 ‘Op de montagetafel’analyses van Verstappen gedi
gitaliseerd. Ze zijn in te zien via louishartlooperprijs.nl. 
Wie deze vergelijkt met de door Ruud den Drijver geci
teerde passages uit die analyses zal zien dat Den Drijver 
zich geroepen voelde Verstappen te ‘verbeteren’. Waar 
Verstappen ‘Het openingsshot’ schrijft, maakt Den 
Drijver daar consequent ‘De openingsshot’ van. Dom 
gevalletje verschlimbesserung. En een beetje raar, want 
wie citeert, doet dat in principe letterlijk.  

In het hoofdstuk over Verstappen als essayist wordt 
Den Drijver opeens onnodig polemisch (wellicht in een 
poging Verstappen na te doen?). Zo schrijft hij over 
The Manchurian Candidate: ‘een beladen spionagefilm 
waarin Frank Sinatra als officier in de Koreaanse oor
log is gehersenspoeld tot het plegen van een politieke 
moordaanslag. Volkert van der G. avant la lettre.’ Huh? 
Volkert van der G.? Waar komt die opeens vandaan? En 
was die dan gehersenspoeld? Een volstrekt onnodige 
toevoeging. Ook definieert Den Drijver filmmontage 
wat al te beperkt als ‘herschikking van het plot [sic] 
door het anders ordenen van het scenario’, maar verder 
is het een zeer verdienstelijke biografie van een geslo
ten man die dan weer wat clichématig een ‘enigma’ 
wordt genoemd. 

Circus Bloteman BIOGRAFIE VAN WIM VERSTAPPEN, 
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une enfance
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EEN FILM VAN PHILIPPE CLAUDEL 
(Il y a longtemps que je t'aime, Avant l'hiver)

15 OKTOBER IN DE BIOSCOOP

 Oproep Kort! 2016

NTR, het Nederlands Filmfonds, het 
Mediafonds en CoBO organiseren voor 
de 16e keer KORT!. Nieuwe en gevestigde 
regisseurs en scenaristen uit Nederland en 
Vlaanderen krijgen de kans om korte fi ctie-
fi lms te maken. KORT! bestaat uit tien korte 
fi ctiefi lms met een lengte tussen de 5 en 10 
minuten. Ook animatiefi lmprojecten kunnen 
aan KORT! deelnemen. 

Wie komt in aanmerking?
Een aanvraag kan uitsluitend gedaan worden 
door een in Nederland gevestigde producent 
met ervaring in fi ctie. Elke producent mag 
maximaal twee projecten indienen. Een regis-
seur komt in aanmerking voor maximaal één 
realiseringsbijdrage. Van regisseurs wordt, 
naast een relevante opleiding, verlangd dat zij 
minimaal één gerealiseerde (korte) fi ctiefi lm op 
hun naam hebben staan. Regisseurs die reeds 
drie keer een KORT! hebben gemaakt kun-
nen zich vijf jaar na de laatste deelname weer 
opnieuw aanmelden.

Bijdrage
Maximaal € 73.500 per fi lm.

Uiterste indiendatum
1 december 2015

Procedure
De selectie vindt plaats op basis van uit-
geschreven scenario’s. Scenario’s met 
Nederlandstalige dialogen en narratieve fi lms 
met een eigentijds onderwerp voor een vol-
wassen publiek hebben de voorkeur. Er wordt 
nadrukkelijk gekeken naar de fi lmische potentie 

van het scenario en de creativiteit en durf van 
de maker(s). Een regievisie is een vereiste.

Duurzaamheid
KORT! gaat  in vervolg op de vorige edities 
verder met het duurzaam produceren van fi lm. 
Alle geselecteerde deelnemers aan KORT! ver-
plichten zich daarom tot duurzaam produceren. 
Zie www.greenfi lmmaking.com.

Subsidie aanvragen
Aanvragen kan door uiterlijk op de indien-
datum vóór 17:00 uur de digitale versie van 
het aanvraagformulier met bijlagen in te die-
nen via www.fi lmfonds.nl. Daarnaast moeten 
drie ondertekende en ingebonden papieren 
exemplaren van het aanvraagformulier ont-
vangen zijn door het Nederlands Filmfonds, 
Pijnackerstraat 5, 1072 JS Amsterdam. 

Bekendmaking uitslag 
De uitslag wordt half januari 2016 bekend 
gemaakt. De première van de fi lms is voorzien 
op het Nederlands Film Festival 2016. De fi lms 
zijn bestemd voor vertoning in de bioscoop, 
via internet en op televisie via de NTR. Mocht 
het project geselecteerd worden dan staat 
26 januari 2016 het kennismakingsgesprek 
gepland.

Zie ook kort.ntr.nl.

Nederlands Filmfonds 
Jolijn van Rees 
Pijnackerstraat 5 
1072 JS Amsterdam 
020-5707678  
j.van.rees@fi lmfonds.nl 

NTR Televisie 
Redactie NTR
Postbus 29000
1202 MA Hilversum
035-6774555
drama@ntr.nl
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Mūbii Japan – 90 jaar 
Japanse cinema 
Een programma over de geschiedenis van 
de Japanse fi lm, van 1926 tot nu. Naast 
klassiekers van grote namen als Yasujirō 
Ozu en Akira Kurosawa zijn in EYE de fi lms 
van de in Nederland nog onbekende 
regisseur Mikio Naruse te zien. 
25 september t/m 25 december 2015

Tentoonstelling
Michelangelo Antonioni – 
Il maestro del cinema 
moderno 
Michelangelo Antonioni (1912-2007) is een 
van de grootste fi lmvernieuwers van de 
twintigste eeuw. Deze tentoonstelling en 
het fi lmprogramma laten zien hoe 
Antonioni de fi lmtaal voorgoed veranderde.
12 september 2015 t/m 17 januari 2016

The Lobster met Colin 
Farrell
De Oscargenomineerde Yorgos Lanthimos 
(Dogtooth) regisseerde Colin Farrell, 
Rachel Weisz en Lea Seydoux in een 
droogkomische, surrealistische fabel over 
een toekomstige wereld waarin mensen 
worden gedwongen een nieuwe partner te 
vinden omdat ze anders in een dier 
veranderen.
Vanaf 22 oktober 

Herfstvakantie 
kinderworkshops! 
In de herfstvakantie organiseert Cartoon 
Network speciale workshops in EYE, onder 
leiding van echte tekenaars en animatoren. 
Kinderen tussen de 4 en 14 jaar kunnen 
meedoen en leren animeren, storyboard 
tekenen en cartoonfi guurtjes tekenen.
21 en 24 oktober
zie eyefi lm.nl/workshops

 Highlights
Oktober 
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Journey to the Shore
Romantisch  
spookverhaal 
Het ondermaanse en het bovenaardse 
komen samen in de wonderlijke odyssee 
die een rouwende vrouw aan de hand van 
haar overleden echtgenoot onderneemt.

De sfeer in Journey to the Shore wordt meteen 
in de beginscène neergezet met een closeup 
van pianolerares Mizuki. Ze heeft geen ge
zicht: we zien haar van opzij terwijl ze een 
leerling toespreekt, en haar zachte stem 
komt spookachtig tevoorschijn uit een dicht 
gordijn van sluik zwart haar. Wanneer dat 
gezicht even later toch in beeld komt, lijkt de 
ziel eruit weggespoeld. Wat er met Mizuki 
aan de hand is komt aan het licht nadat ze in 
de supermarkt haar tijdelijke troost heeft ge
vonden: mochiko, rijstebloem voor de berei
ding van zachte, zoete, kleverige dumplings. 
Die zijn nog niet uitgestoomd of haar man 
doemt op, vanuit een donker hoekje in haar 
kleurloze appartement. Zijn plotselinge ver
schijning is heel wat opzienbarender dan 
Mizuki’s pragmatische reactie (“je hebt je 
schoenen nog aan”) doet vermoeden: hij is 
namelijk al drie jaar dood. En sinds hij 
spoorloos verdween, is Mizuki zelf geredu
ceerd tot een levende schim.

Hij nodigt haar uit voor een reis langs de 
prachtige plekken en bijzondere mensen die 
hij tegenkwam toen hij vanuit het dodenrijk 
onderweg was naar haar. Zij stemt in. 

Daarmee begint een wonderlijk avontuur 
langs verhalen van deze en gene zijde, waarin 
Mizuki en haar geliefde Yusuke elkaar op
nieuw vinden om elkaar uiteindelijk te kun
nen loslaten. Een reis die van spijt, wrok en 
rouw naar berusting gaat, van land naar wa
ter. Journey to the Shore is een spookverhaal, 
maar niet bedoeld om bij te griezelen. 
Yusuke blijkt niet de enige rusteloze geest te 
zijn die nog even bij de stervelingen wil ver
toeven. Schuldgevoel is vaak een drijfveer, en 
ook Yusuke weet dat zijn vrouw zich op meer 
dan één manier door hem verlaten voelt.

Moeiteloos vermengt Kiyoshi Kurosawa 
(Tokyo Sonata, Bright Future) banale tafere
len met krachtige sfeerbeelden, die zich in 
hun weldadige Cinemascopeformaat beter 
laten ondergaan dan beschrijven. Mystiek 
hangt voortdurend in de lucht, maar dringt 
zelden op de voorgrond. Een waterval waar 
Mizuki bij toeval op stuit, dient zich in eerste 
instantie aan als een van die ‘prachtige plek
ken’ die Yusuke haar heeft beloofd. 
Geheimzinnig wordt het hier pas, doordat 
een jongetje haar vertelt dat zich vlak achter 
de waterval een poort naar het dodenrijk be
vindt. Kurosawa gaat er niet verder op door 
en laat zo het mysterie intact. Hij bouwt zijn 
filmwerkelijkheid niet op uit verzonnen fei
ten, maar uit voorgestelde mogelijkheden. 
Dat geeft zijn werk een prettige openheid, 
die er in hoge mate de charme van bepaalt.

SASJA KOETSIER 111231

Journey to the Shore  JAPAN, 2015 |  REGIE KIYOSHI 

KUROSAWA |  128 MINUTEN |  MET ERI FUKATSU, 

TADANOBU ASANO |  DISTRIBUTIE LUMIÈRE |  TE ZIEN 

VANAF 1 OKTOBER   

Refugiado
It follows
Door de actualiteit kan de titel voor ver
warring zorgen. In de mooi geacteerde 
Argentijnse film Refugiado vluchten 
Matías en zijn moeder niet voor oorlog, 
maar voor huiselijk geweld.

Matías (Sebastián Molinaro) is een zevenja
rig jochie met mooie, donkere krullen en 
bolle wangen. In de opening van Refugiado 
zien we hem in zijn superheldenkostuum uit 
een tunnel komen. Later in de film is er nog 
een verwijzing naar ‘Supermatí’. Natuurlijk: 
wás Matías maar groot en sterk, en in staat 
zijn om moeder te beschermen.

Regisseur Diego Lerman (Tan de repente, 
Mientras tanto) vertelt het verhaal in het be
gin gefragmenteerd en een tikje raadselach
tig. Matías is op een kinderfeest, maar zijn 
moeder (Julieta Diaz) komt hem na afloop 
niet ophalen. Wanneer bezorgde volwasse
nen hem naar zijn huis rijden, vinden ze haar 
op de grond, bloedend tussen de spiegel
scherven. Een ongeluk? Een beroving? Een 
zelfmoordpoging? We tasten, net als de 
kleine Matías, naar de waarheid. Langzaam 
maar zeker wordt het duidelijker. Moeder is 
opnieuw zwanger en Matías’ vader is jaloers 
en heeft hele losse handjes.

Diezelfde regenachtige avond brengt de 
politie Matías en zijn moeder naar een vrou
wenopvanghuis. Dat is de eerste van vele 
nachtelijke ritten, naar het eerste van vele 
tijdelijke schuiladressen. De vader, die nooit 
zichtbaar in beeld komt, weet ze telkens 
weer op te sporen. Eenmaal, bijna zo span
nend als in een thriller of horrorfilm, loopt 
hij ze pal voorbij. Matías’ moeder staat tegen 
een muur gedrukt en houdt angstig een hand 
voor de mond van haar kind. 

Diaz speelt de moeder goed; afwisselend 
angstig, vastbesloten ditmaal écht met haar 
man te breken en liefdevol voor haar zoontje. 
Molinaro's Matías balanceert mooi tussen té 
jong om alles te kunnen begrijpen en net oud 
genoeg om te weten dat ze wel echt weg 
moeten.

Lerman kiest het perspectief van het jon
getje. Dat levert weliswaar een mooi, beslis
send moment op in de laatste minuten van 
de film, maar heeft als nadeel dat de kijker 

anderhalf uur aan een personage vastzit dat 
nauwelijks invloed heeft op de gebeurtenis
sen. Refugiado ‘trekt’ daardoor een beetje. 
Matías moet maar afwachten op wat er ko
men gaat. De kijker moet maar bedenken hoe 
het zwijgzame jochie zich daarbij voelt. 

Lerman en zijn cameraman proberen dat 
vooral visueel over te brengen, met een we
reld van eenzame lichtschitteringen tijdens 
nachtelijke autoritten, troosteloze silhouet
ten bij tegenlicht en heel veel weerspiegelin
gen en tralies. Een enkele keer wordt het vi
sueel wat ál te melodramatisch. Wanneer 
Matías en een speelmaatje in de eerste shel
ter op een draaimolen hebben gespeeld en 
een moeder ze binnenroept omdat het weer 
omslaat, laat Lerman de verlaten draaimolen 
veelbetekenend helemaal uitdraaien in de 
druilerige regen.

De scènes met Julieta Díaz werken beter, 
domweg omdat actrice en regisseur kunnen 
vertrouwen op de zeggingskracht van han
delingen. Het zijn vooral haar verstandige en 
soms heel onverstandige daden die ons ver
tellen hoe groot de angst is en hoe moeilijk 
het de moeder valt afstand te nemen van 
deze destructieve relatie. Ze durft de gang 
naar de rechtbank niet door te zetten. Een 
bos bloemen, plotseling gearriveerd op de 
plek waar ze zich veilig waande, doet haar 
onmiddellijk weer de koffers pakken. En dan 
die telefoon, die voortdurend piepende tele
foon. Opnemen, hem nog een kans geven 
of…? Refugiado maakt in elk geval de terreur 
heel voelbaar.

BAREND DE VOOGD 111231

Refugiado  ARGENTINIË, 2014  |  REGIE DIEGO LERMAN 

|  94 MINUTEN |  MET JULIETA DIAZ, SEBASTIÁN 

EZEQUIEL MOLINARO |  DISTRIBUTIE CONTACT FILM |  TE 

ZIEN VANAF 17 SEPTEMBER   
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Onder de oppervlakte
Digna Sinke | Het onderwerp van Digna Sinkes 
documentaire is de al jaren voortslepende soap 
rond de uitdieping van de Westerschelde en de 
gevolgen voor de Zeeuwse Hedwigepolder. Maar 
het lijdend voorwerp is de politieke cultuur in 
Nederland. Een cultuur waarin volgens Sinke 
getolereerd wordt dat afspraken weggewuifd 
worden als dat voor de kortetermijnpolitiek of 
voor direct politiek eigenbelang beter uitkomt. 

TE ZIEN TIJDENS FILM BY THE SEA VANAF 17 

SEPTEMBER MET BIJ DE PREMIÈRE EEN INLEIDING VAN 

ESSAYIST BAS HEIJNE |  ZIE filmkrant.nl VOOR DE 

RECENSIE EN onderdeoppervlakte.nl VOOR 

VERTONINGEN

Paradise Trips
Raf Reyntjens | De norse Mario heeft z’n hele 
leven vakantievierende pensionado’s vanuit 

Vlaanderen naar het zuiden gereden en zit nu 
vlak voor zijn eigen pensioen. Nog één tripje 
moet ‘ie maken. Naar Kroatië, met een bus vol 
hippies. Die daar lekker gaan spacen op een fes-
tival. Werkschuw tuig vindt hij, maar Mario zal 
de trip van z’n leven maken. 

TE ZIEN TIJDENS NFF EN VANAF 24 SEPTEMBER

Holland, natuur in de delta
Mark Verkerk | Geen De nieuwe wildernis deel 2, 
aldus de makers, maar wel een natuurfilm. Het 
verhaal van de film – over de strijd tegen het 
water van elk leven wezen dat hier de afgelopen 
eeuwen aan de Noordzee neerstreek – wordt 
verteld vanuit een cultuurhistorische context, 
gezien vanuit het perspectief van hoofdperso-
nages als de zeearend, bever, haas, pimpernel-
blauwtje en stekelbaars. Het derde en afslui-

tende deel van de triologie zal zijn: Waddenland 
– Living on the Edge en zal eind 2017 uitkomen 
bij de start van Leeuwarden culturele hoofdstad 
Europa. 

TE ZIEN TIJDENS NFF EN VANAF 24 SEPTEMBERPARADISE TRIPS

KORT
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Mustang
Turkse Virgin 
Suicides
De repressie van vrouwelijke seksualiteit 
in haar geboorteland Turkije: daar wilde 
Deniz Gamze Ergüven het in haar debuut 
over hebben. Maar haar vluchtige aanpak 
staat een werkelijk statement in de weg.

Jong, langharig en beeldschoon zijn ze, de 
vijf zusjes uit Mustang. En tragisch ook: ze 
zijn wees en hun voogden, een conservatieve 
oom voorop, maken zich zo druk over hun 
zedelijkheid, dat ze op zekere dag besluiten 
het klassieke houten huis dat ze bewonen tot 
een gevangenis te maken. Als blijkt dat de 
meisjes zich niet laten opsluiten, beginnen 
hun tantes hen een voor een uit te huwelij
ken. De zussen hebben allemaal hun eigen 
reactie op deze strategie, variërend van apa
thie tot rebelse promiscuïteit. 

Een Turkse versie van The Virgin Suicides? 
Zoiets, en dat niet alleen vanwege het thema 
maar ook vanwege de romantische zweem 
die rond het verhaal hangt, en waar de mu
ziekscore van Nick Caveviolist Warren Ellis 
nog een schepje bovenop doet. Die drome
rige sfeer valt in het geval van Mustang wel 
wat moeilijker te rijmen met het perspectief, 
dat niet bij smachtende bewonderaars ligt 
maar bij jongste zus Lale, die in de voice 
over als verteller optreedt.

In beweeglijke beelden wordt de geschie

denis van de vijf zussen van binnenuit ver
slagen. Misschien is die onvaste camera een 
poging tot realisme; dat sneuvelt echter als 
gevolg van een scenario waarin de gezochte 
verhaalwendingen elkaar in een razend 
tempo opvolgen. Onduidelijk blijft waarom 
de voetbalwedstrijd waarvoor de meisjes dan 
eindelijk collectief het huis ontvluchten, er 
een moet zijn die voor een exclusief vrouwe
lijk publiek wordt gespeeld. Even curieus is 
een medische controle waarin de mythe van 
het maagdenvlies tegelijk ontkend én beves
tigd wordt. Terloops tuimelt er dan halver
wege de film ook nog even een incestgeval uit 
de lucht. Zo stipt Mustang keer op keer on
derwerpen aan die elk groot genoeg zouden 
zijn voor een hele film. Maar de indruk ont
staat dat de uit Turkije afkomstige, in Frank
rijk opgegroeide Deniz Gamze Ergüven op 
geen ervan een eigen perspectief weet – of 
durft – te formuleren. Ja, de onderdrukking 
van vrouwen zit haar duidelijk dwars, en 
toch zijn ook haar eigen personages niets 
meer dan abstracte zinnebeelden voor ont
luikende seksualiteit, en voor de onbestemde 
angsten die dat oproept. Gezien de reactio
naire koers van president Erdoğan en de om
vang van zijn conservatieve achterban is de 
thematiek actueel en relevant, maar 
Mustang lift vooral mee op een discussie 
waaraan de film zelf geen wezenlijke bijdrage 
kan leveren. 

  SASJA KOETSIER 11111 

Mustang  TURKIJE, 2015 |  REGIE DENIZ GAMZE 

ERGÜVEN |  97 MINUTEN |  MET GÜNEŞ NEZIHE ŞENSÖY, 

TUĞBA SUNGUROĞLU, ILAYDA AKDOĞAN |  DISTRIBUTIE 

CINÉART |  TE ZIEN VANAF 1 OKTOBER   

Félix & Meira 
Chassidische 
dilemma’s
In het geheim leert de joodsorthodoxe 
Meira de nietjoodse Félix kennen. Wat 
gebeurt er als haar echtgenoot erachter 
komt? Kiest ze voor het vrije leven?

In een Chassidisch huwelijk slapen man en 
vrouw gescheiden. De twee eenpersoons
bedden in de slaapkamer van Meira en haar 
man Shulem dienen de bescherming van de 
huwelijksband. In een joodsortho doxe ge
meenschap in Montréal, waar de tijd lijkt stil 
te staan, leven ze met hun pasgeboren doch
tertje als het ware los van de samenleving. De 
strengreligieuze leer en het afgezonderde 
bestaan worden nauwgezet verbeeld door de 
vele joodse rituelen. Met telkens Meira in het 
middelpunt – duidelijk verveeld. Stiekem 
luistert ze naar soulmuziek, en tijdens de 
sabbat rommelt ze wat met een muizenval 
totdat Shulem haar maant te stoppen. 

Buurtbewoner Félix ziet de lusteloosheid 
in Meira’s ogen wanneer hij haar op straat 
aanspreekt. Ook hij is een dolende ziel. Zijn 
vader is onlangs overleden, en hij vraagt haar 
of ze vanuit haar geloof iets kan vertellen 
over het hiernamaals. De twee converseren 
in het Frans en Engels, talen die in tegenstel
ling tot het Jiddisch dat Meira met haar echt
genoot spreekt, niet nadrukkelijk verbonden 
zijn met geloofsovertuiging en gemeen

schapszin. Geleidelijk ontstaat een verhou
ding waarin Meira de vrijheid ontdekt buiten 
haar vreugdeloze leven. Het passen van een 
spijkerbroek is een wonderlijke verademing, 
voor even is Meira verlost van de restricties 
die worden opgelegd door haar bemoeizuch
tige geloofsgenoten. Toch speelt de angst om 
betrapt te worden steeds op de achtergrond. 
Vooral omdat Shulem de geheime relatie met 
de chazzer (het varken) vermoedt. 

Meira kan niet op de oude voet verder
gaan. Ze weet dat haar keuze onomkeerbaar 
zal zijn. Als ze zich bij Félix voegt, dan wordt 
ze verstoten en als ze bij Shulem blijft, dan 
zal ze zich weer moeten conformeren aan de 
strengreligieuze leefwijze. De twijfel wordt 
voortreffelijk vertolkt door de talentvolle 
Hadas Yaron. Bij vlagen lijkt ze de Israëlische 
Greta Gerwig – aan de oppervlakte ondeu
gend, maar diep van binnen een weifelende 
vrouw. De Canadese cineast Maxime Giroux 
weet, zonder te oordelen over twee culturen, 
een dilemma te scheppen. Meira  wil graag 
van Shulem houden, maar liever buiten de 
beklemmende omgeving van de joodse ge
meenschap. Het is een levensles: liefde gaat 
niet altijd om de mens, maar soms ook om de 
context waarin de mens leeft. 

OMAR LARABI 11111

Félix & Meira  CANADA, 2014 |  REGIE MAXIME GIROUX 

|  MET HADAS YARON, LUZER TWERSKY, MARTIN 

DUBREUIL |  105 MINUTEN |  DISTRIBUTIE AMSTELFILM | 

TE ZIEN VANAF 24 SEPTEMBER   

The Transporter Refueled
Camille Delamarre | In deze door Luc Besson 
bedachte serie product placements is de auto 
het belangrijkste personage. Zou je denken. 
Toch hebben de Transporter-films wel te lijden 
onder het vertrek van Jason Statham. Weinig 
acteurs houden de aandacht vast zoals 
Statham doet en lijken tegelijk zo onverschillig 
voor het scenario. Statham is vervangen door 
acteur Ed Skrein, die blijkbaar dacht dat het 
personage van Frank Martin best zonder humor 
kan. Hoe dan ook wordt er snel gereden. Er is 
ook een femme fatale. En er wordt iets overval-
len in Monte Carlo.  TE ZIEN VANAF 24 SEPTEMBER 

The Intern
Nancy Meyers | Robert De Niro speelt de zeven-
tigjarige weduwnaar Ben Whittaker, die ontdekt 

dat met pensioen gaan niet het paradijs bete-
kent. En dus keert ’ie terug naar de werkvloer. 
Dat wil zeggen, als stagiair, bij een online mode-
site. Waar Jules Ostin (Anne Hathaway) met 
scepters zwaait.  TE ZIEN VANAF 24 SEPTEMBER

Perfect Horse 
Hans Pels | Met  toewijding, vakmanschap en 
eeuwenoude kennis brachten generaties van 
paardenfokkers de Lipizzaner naar perfectie in 
één van de oudste opleidingsinstituten voor 
klassieke rijkunst; de Spaanse Rijschool in 
Wenen. Het trainen, de voorstelling, de rijders, 
maar ook de poepschepper, alles ademt de tra-
ditie van vijf eeuwen paardentoewijding en pas-
sie. De Lipizzaner was hèt paard van de keizer 
van de Oostenrijks Hongaarse Dubbelmonar-
chie. Niemand anders dan de Habsburgse adel 
had het recht een Lipizzaner te bezitten en te 
berijden. De film volgt de huidige Gestütleiter 
van Piber, Max Dobretsberger. Hij creëert – the 
perfect horse. 
 TE ZIEN TIJDENS NFF EN VANAF 1 OKTOBER

THE TRANSPORTER REFUELED
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Sneeuwkoningin 2
Aleksey Tsitsilin | De Sneeuwkoningin lijkt ver-
slagen te zijn. Als ze in het dorp tenminste Orm 
moeten geloven, de jonge trol die steeds ster-
kere verhalen vertelt over zijn heldhaftige strijd 
tegen de boosaardige koningin. Als Orm en z’n 
oma op straat worden gezet omdat ze de huur 
niet meer kunnen betalen en de prinses plotse-
ling verdwijnt, ziet hij haar redding als de enige 
manier op een goed leven. 
 TE ZIEN VANAF 1 OKTOBER

Keet & Koen: De speurtocht naar Bassie & 
Adriaan
Annemarie Mooren | Keet en Koen, de entertai-
ners van een pretpark, gaan op zoek naar de 
vermiste Bassie en Adriaan. 
 TE ZIEN VANAF 7 OKTOBER

Hotel Transylvania 2 3D 
Genndy Tartakovsky | Dracula c.s. proberen het 
monster te vinden in Dracula’s kleinzoon die 
niet alleen half vampier is, maar ook half mens. 
 TE ZIEN VANAF 7 OKTOBER

Pan
Joe Wright | De maker van Atonement en Anna 
Karenina waagt zich aan het klassieke verhaal 
van J.M. Barrie over de weesjongen Peter die in 
Neverland terechtkomt.  TE ZIEN VANAF 7 OKTOBER

Masterminds
Jared Hess | Een nachtwaker bij een bedrijf voor 
geldtransportbedrijf in het zuiden van de VS 
organiseert een van de grootste bankovervallen 
in de Amerikaanse geschiedenis. 
 TE ZIEN VANAF 8 OKTOBER

Popoz
Martijn Smits, Erwin van den Eshof | Naar de 
gelijknamige serie waarin rechercheurs Ivo en 
Randy en stagiair Coco op onvoorspelbare en 
vaak absurde wijze de criminaliteit te lijf gaan. 
 TE ZIEN VANAF 8 OKTOBER

DE FILMKRANT  
#380 OKTOBER 2015   27

HOTEL TRANSYLVANIA 2

L’chaim
Hilarische wanhoops komedie
Bestaat het woord wanhoopshumor? De 
documentaire L’chaim!, waarin een zoon 
de zorg op zich neemt voor zijn oude moe
der, een Holocaustoverlevende, is ervan 
doortrokken.

Werd zijn moeder in het concentratiekamp 
kaal geschoren? Ach, dat is nu modern, zegt 
Chaim Lubelski, een intelligente, stevig be
baarde charismatische zestiger, tegen zijn 
oude moeder. Waarna beiden in lachen uit
barsten. Even later maant hij haar om het 
brood op te eten. Denk maar aan het kamp 
waar je niets te eten had, voegt hij er grap
pend aan toe, waarna beiden weer moeten 
lachen. Ja, met moeder en zoon Lubelski kun 
je lachen. Tenminste, als Chaim genoeg wiet 
kan roken en zijn moeder niet gevangen zit in 
het verleden. Het eerste is makkelijker dan 
het tweede. Voor wiet hoeft Chaim, die met 
zijn moeder in een appartementje in 
Antwerpen woont, alleen maar naar een cof
feeshop in Nederland te rijden. Zonder wiet 
kan hij het leven niet aan, bekent hij. Zijn 
moeder, die het Duitse concentratiekamp 
Peterswaldau overleefde, heeft niet zo’n 
ontsnappingsroute. De 95jarige praat in 
haar slaapkamer iedere nacht tegen haar in 
Auschwitz vermoorde ouders. En tegen haar 
dochter Lotti, met wie ze geen contact kan 
hebben, omdat ze in Israël na een zenuwin
zinking in afzondering met een vriendin 
leeft. Althans, dat is wat Chaim tegen zijn 
moeder zegt. Dat Lotti een jaar eerder op 
53jarige leeftijd met een overdosis medicij
nen uit het leven is gestapt, durft hij haar 
niet te vertellen, omdat hij zeker weet dat ze 

dat niet zal overleven. 
L’chaim! is voortgekomen uit een vijf mi

nuten durend filmpje dat Chaims neef Elkan 
Spiller zes jaar geleden over hem en zijn 
moeder maakte. Daarin ligt de nadruk op de 
opoffering van Chaim, die het zorgen voor 
zijn moeder zijn levensmissie noemt. Met 
veel vrolijkheid voert hij die taak uit. Alle 
oude moeders zo’n zoon! De lange film roept 
een gecompliceerder beeld op van moeder en 
zoon. Wordt Chaim alleen gedreven door 
liefde voor zijn moeder of ook door schuld
gevoel, omdat hij in het verleden met zijn 
ruige (hippie)leven zijn ouders tot wanhoop 
dreef? En hoe gezond is de verhouding tus
sen moeder en zoon eigenlijk? Dat ze het 
gruwelijke familieverleden met wan
hoopshumor te lijf gaan, werkt ogenschijn
lijk bevrijdend, maar is ook een manier om 
een echte confrontatie met de demonen uit 
het verleden uit de weg te gaan. Moeder en 
zoon lijken elkaar in een psychische houd
greep te hebben. Het is duidelijk dat de moe
der niet zonder de zoon kan, maar kan de 
zoon zonder de moeder? De zorg voor haar 
helpt Chaim aan een nobel doel in het leven. 
Maar boven alles laat L’chaim! zien dat de 
Holocaust niet alleen voor de overlevenden 
nooit is opgehouden, maar ook niet voor hun 
kinderen. Het maakt de oorlogen die nu 
woeden nog gruwelijker.

JOS VAN DER BURG111231

L’chaim!  DUITSLAND, 2014 |  REGIE ELKAN SPILLER | 

92 MINUTEN |  DISTRIBUTIE AMSTEL FILM |  TE ZIEN 

VANAF 8 OKTOBER   

The Visit, an Alien Encounter
Wat is het draaiboek als  
er een alien landt?
Een ‘verslag van iets dat nog nooit is ge
beurd’, noemt regisseur Michael Madsen 
The Visit. Een gedetailleerde reconstruc
tie van wat er zou gebeuren wanneer er 
buitenaards leven landt op aarde.

Wat gebeurt er wanneer buitenaards leven 
op aarde arriveert? Wanneer ergens op de 
wereld een UFO landt? Die vraag is het uit
gangspunt van The Visit (niet te verwarren 
met de recente gelijknamige thriller van M. 
Night Shyamalan), de nieuwste documen
taire van de Deense filmmaker Michael 
Madsen (niet te verwarren met de gelijkna
mige Amerikaanse Bacteur).

De strategie is dezelfde als in Madsens vo
rige film, Into Eternity, waarin hij de bouw 
van een bunker voor opslag van kernafval 
aangreep voor een grootse bespiegeling over 
tijd en (on)eindigheid. Hij stelt zijn ‘wat als’
vraag en geeft het antwoord op een zeer 
praktische manier. Stap voor stap nemen be
leidsmakers en experts ons mee in de pro
cessen die in gang zouden worden gezet, de 
protocollen die klaarliggen. Beleidsmakers 
van het United Nations Office for Outer 
Space Relations, bijvoorbeeld. En experts als 
de theoloog die ‘moral consultant’ is van het 
SETI, en de wetenschapper die zich heeft 
opgeofferd om als eerste een ruimteschip te 

betreden, gehuld in een feloranje biomedisch 
beschermingspak waardoor hij zelf een alien 
lijkt. Madsen praat de interviews in voice 
over aan elkaar, als een welkomstwoord aan 
de nieuwe gast op aarde. Om de blik van een 
buitenstaander op de mensheid te simule
ren, speelt hij met een verzameling beeld
technieken, van slow motion tot shots ge
maakt met drones en kranen waarin de 
camera vrij en vloeiend de lucht in zweeft.

Net als bij Into Eternity borrelen uit de 
opeenstapeling van pragmatische vragen en 
antwoorden als vanzelf grotere filosofische 
kwesties op. Want de blik van de buiten
staander biedt uiteraard vooral een nieuw 
perspectief op wat het is om mens te zijn, en 
hoe de mensheid zichzelf ziet. Voor wie Into 
Eternity zag, kan de formule hier en daar 
misschien iets te bekend aanvoelen. Maar hij 
werkt nog steeds, en de stuwende montage 
en het scherpe geluidsontwerp houden de 
kijker bij de les. Zelfs als die slow motion 
beelden soms al te overdadig worden inge
zet.

JOOST BROEREN 111231

The Visit, an Alien Encounter  FINLAND/

DENEMARKEN, 2015 |  REGIE MICHAEL MADSEN |  90 

MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINEMIEN |  TE ZIEN VANAF 8 

OKTOBER   
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Life
Het beeld  
wil maar niet  
bewegen
Als fotograaf had Anton Corbijn de groot
ste beroemdheden voor zijn lens. Logisch 
dus dat hij geïntrigeerd raakte door het 
verhaal achter een serie iconische foto’s 
van James Dean.

Bij agentschap Magnum is maar weinig 
ruimte voor de artistieke aspiraties van foto
graaf Dennis Stock (Robert Pattinson). In 
plaats daarvan wordt hij in het Hollywood 
van de jaren vijftig heen en weer gestuurd 
van premièrefeestje naar rode loper, van 
kastje naar muur. Tot hij op een van de feest
jes stuit op James Dean (Dane Dehaan), die 
dan net zijn eerste hoofdrol heeft gespeeld. 
Stock ziet iets in de jonge acteur, en blijft net 
zo lang zeuren – zowel bij zijn agentschap als 
bij Dean – tot hij een fotoreeks over de rij
zende ster mag maken voor Life Magazine.

‘Moody New Talent’, gaat de reportage 
heten, gemaakt in de maanden tussen de op
names en de première van East of Eden, op 
het keerpunt van Deans roem en slechts en
kele maanden voor zijn vroegtijdige dood. 
Inmiddels zijn het iconische beelden: Dean 
bij de kapper; Dean dronken slapend op een 
tafeltje in een bar; Dean weggedoken in zijn 
regenjas op Times Square.

Daar zit een goed deel van het probleem 
van Anton Corbijns Life: te vaak voelt het 
alsof er een boodschappenlijstje wordt afge

werkt. Alsof we, terwijl we met Dean en 
Stock van L.A. naar New York reizen en ver
volgens door naar het dorpje in Indiana waar 
Dean opgroeide, eigenlijk vooral onderweg 
zijn naar het volgende bekende plaatje. Je 
ziet hem ook nooit andere foto’s nemen dan 
degene die het tijdschrift haalden. Ook de 
tamelijk vlakke filmstijl voegt visueel niets 
toe. Alsof de regisseur geïntimideerd was 
door de historische waarde van zijn onder
werp.

Maar een groter probleem is de futloos
heid die de film uitstraalt. De energie die de 
originele foto’s hebben, wordt nergens ge
evenaard. Is het oneerlijk om de film langs 
die lat te leggen? Misschien. Maar Corbijn 
nodigt die vergelijking uit, niet alleen door 
de momenten waarop de foto’s genomen 
worden te benadrukken, maar vooral door de 
originele foto’s aan het eind van de film te la
ten zien. Dan wordt pijnlijk duidelijk dat 
Dehaan niet het charisma van Dean heeft, 
zeker afgezet tegen Pattinson.

Dat gebrek aan energie is aan het begin 
van de film nog op zijn plaats: zowel Dean als 
Stock voelen zich gevangen in de Hollywood 
molen. Maar ook als ze daar in New York en 
vooral Indiana uit losbreken, komt de film 
(pardon the pun) niet tot leven. Die wat 
slome vertelstijl tekende ook Corbijns eer
dere films, maar daarin was er steeds een an
dere bron van energie om dat te vereffenen: 
zijn eigenzinnige beeldkeuzes,; de biografi
sche bravoure in Control; de thrillerelemen
ten in The American en A Most Wanted Man. 
In Life wordt juist die sprankeling erg gemist.

JOOST BROEREN 112311

Life  CANADA/DUITSLAND/AUSTRALIË, 2015 |  REGIE 

ANTON CORBIJN |  111  MINUTEN |  MET ROBERT 

PATTINSON, DANE DEHAAN |  DISTRIBUTIE EONE |  TE 

ZIEN VANAF 8 OKTOBER   

The Walk
Robert Zemeckis | Het verhaal over de Franse 
koorddanser Philippe Petit die in 1974 over een 
draad van de ene naar de andere Twin Tower 
wilde lopen. Zie ook Man on Wire. 
 TE ZIEN VANAF 8 OKTOBER

Club van Sinterklaas & de verdwenen 
schoentjes 
Ruud Schuurman | De psychopathologie van 
Kornee blijkt het gevolg van een administratieve 
fout in het Sinterklaasimperium, waardoor 
kleine K vroeger nooit cadeautjes kreeg op 5 
december. Om wraak te nemen heeft hij Moe-
pies gemaakt, een nieuwe speelgoedknuffel die 
cadeautjes uit de schoentjes van de kinderen 
steelt. Als op een ochtend niet alleen de 
cadeautjes maar ook alle schoentjes weg zijn 
krijgen de Pieten de schuld. Sinterklaas snapt 
er niks van. Zal het op tijd goedkomen? 
 TE ZIEN VANAF 14 OKTOBER

 Phantom Boy
Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol | Animatie over 
de 11-jarige Leo: hij kan onzichtbaar worden en 
door muren vliegen. Hij raakt bevriend met Alex, 

een politieagent die in een rolstoel zit. Alex werd 
gewond door een mysterieuze bandiet die de 
stad bedreigt met een computervirus. Samen 
vormen ze een superduo, met Leo in de lucht en 
Alex op de grond.  TE ZIEN VANAF 14 OKTOBER

Sworn Virgin
Laura Bispuri | In Bispuri’s debuut speelt Alba 
Rohrwacher de jonge Hana, die weigert de rest 
van haar leven als onderdanige vrouw in een 
vreugdeloos huwelijk te slijten. Ze kiest voor de 
eeuwenoude Albanese traditie van de Gezworen 
Maagd, waarin ze eeuwig maagd blijft en verder 
zal leven als man.  TE ZIEN VANAF 15 OKTOBER

Cool Girls
Peter Hutchings | Nadat ze slachtoffer is 
geworden van een vernederende grap door de 

THE WALK
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Ixcanul
Wat is er mis 
met María?
Ixcanul, winnaar van de Berlijnse Alfred 
Bauerprijs, vangt de leefwereld van een 
pubermeisje uit een geïsoleerde Maya 
gemeenschap in Guatemala in onvervals
te schoonheid.  

Wat is er toch mis met María? Fysiek en men
taal lijkt ze kerngezond, maar op zeven tien   
jarige leeftijd wordt ze nog altijd door haar 
moeder gewassen en aangekleed. Het feit dat 
ze enig kind is vormt een verklaring voor de 
overbeschermende houding van haar moe
der, maar het heeft haar tot een passief wezen 
gemaakt, op het apathische af. Geluk kig heeft 
Juana, die moeder in overdrive, haar toekomst 
al geregeld: ze zal trouwen met de opzichter 
van de koffieplantage. Geen slech te deal, 
maar dat is wel wat het is: een deal. 

María voelt zich meer aangetrokken tot 
een koffieplukker, een jongen van haar eigen 
leeftijd. Het is nogal een nietsnut, maar zij 
ziet een man van de wereld in hem. ‘El Pepe’ 
heeft inderdaad grote plannen: Amerika 
wacht op hem. Dat is onweerstaanbaar na
tuurlijk, iemand die spreekt over de grote 
wereld voorbij de vulkaan. En hoezeer dat 
alles zich buiten haar voorstellingsvermogen 
bevindt, wordt dan briljant vervat in María’s 
even onschuldige als wijze vraag: “Hoe ruikt 

de lucht daar?” 
Ixcanul speelt zich af in een gemeenschap 

van KaqchikelMaya’s, en het bovenstaande 
illustreert maar weer eens dat sociale codes 
weliswaar door cultuur worden bepaald, 
maar dat intieme relaties overal ter wereld 
onderhevig zijn aan dezelfde krachten.

Jayro Bustamante kent de gesloten Maya
gemeenschappen niet van binnen, maar wel 
van dichtbij – hij groeide op in de hooglan
den en vergezelde als kind zijn moeder op 
haar medische voorlichtingscampagnes. Die 
vertrouwdheid met het onderwerp valt aan 
de film af te lezen. Bustamante blijft ver weg 
van het magisch realisme van bijvoorbeeld 
The Milk of Sorrow en Altiplano (beide 
2009), zowel in zijn visuele stijl als in zijn 
portrettering van het hedendaagse bestaan 
van de Maya’s. Natuurlijk licht, het vaak in
drukwekkende landschap en een cast van lo
kale amateurs zijn de instrumenten die hij 
gebruikt om in waarachtige beelden de strijd 
te vangen die deze gemarginaliseerde bevol
kingsgroep moet leveren om voort te be
staan. Want de liefdesperikelen van María en 
haar pogingen haar lot in eigen handen te 
nemen, zijn vooral een pakkende inleiding 
tot de zaak waar Bustamante het écht over 
wil hebben: een zaak die hij als een moker
slag aan het einde van zijn film op ons laat 
neerdalen.  

SASJA KOETSIER 111231

Ixcanul  GUATEMALA, 2015 |  REGIE JAYRO BUSTA

MANTE |  91 MINUTEN |  MET MARÍA MERCEDES COROY, 

MARÍA TELÓN |  DISTRIBUTIE CINÉART |  TE ZIEN VANAF  

15 OKTOBER |  ZIE filmkrant.nl VOOR EEN INTERVIEW 

MET REGISSEUR JAYRO BUSTAMENTE   LIFE

IXCANUL

PHANTOM BOY



alfagriet op school, besluiten Mindy en BFF Jodi 
wraak te nemen door alle buitenbeentjes te ver-
enigen en in de tegenaanval te gaan. 
 TE ZIEN VANAF 15 OKTOBER

I AM Hardwell - Living The Dream 
Robin Piree | Documentaire over Dj Hardwell, 
die tijdens zijn I AM Hardwell concerttour langs 
34 wereldsteden gevolgd is door regisseur 
Robin Piree.  TE ZIEN VANAF 15 OKTOBER

Ja, ik wil
Kees van Nieuwkerk | Roos is mooi, leuk en suc-
cesvol maar niet getrouwd. Steeds als ze begint 
te dromen van een huwelijk wordt ze gedumpt. 
Maar ze moet natuurlijk wel al die bruiloften van 
exen en vrienden af. Dus sleept ze Daan mee, 
een jonge stagiair waarmee ze in allerlei idiote 

situaties belandt. Toch valt ze als een blok voor 
een aantrekkelijke arts. Maakt niet uit, wij zet-
ten ons geld op Daan.  TE ZIEN VANAF 15 OKTOBER

Crimson Peak
Guillermo del Toro | Na een familietragedie weet 
een jonge schrijver niet of ze moet kiezen voor 
haar jeugdliefde of een mysterieuze vreemde-
ling. Ze komt terecht in een huis dat lijkt te ade-
men, te bloeden en te herinneren. Onder meer 
met Jessica Chastain.  TE ZIEN VANAF 15 OKTOBER

Black Mass
Scott Cooper | Het waargebeurde verhaal van 
Whitey Bulger, nota bene de broer van een 
staatssenator, en een van de meest geweldda-
dige criminelen uit het zuiden van Boston, die 
gewoon lekker FBI-informant werd om een riva-

liserende maffiafamilie weg te werken. Bulger 
wordt gespeeld door Johnny Depp. 
 TE ZIEN VANAF 15 OKTOBER

RONALD ROVERS
 @RONALDROVERSI AM HARDWELL  LIVING THE DREAM

CRIMSON PEAK
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Marguerite
Het raadsel van de  
krijsende sopraan
Het ridicule en het sublieme liggen nooit 
ver van elkaar in Marguerite, over een 
operadiva die niet kan zingen. De nieuwe 
kleren van de sopraan.

De Franse tragikomedie Marguerite is losjes 
gebaseerd op het leven van de toondove sop
raan Florence Foster Jenkins, die het on
danks haar afwezige zangtalent schopte tot 
een uitverkocht Carnegie Hall. Haar onna
volgbare uitvoering van het huzarenstuk Die 
Königin der Nacht uit Mozarts Die 
Zauberflöte is op YouTube na te luisteren. 
Ook de Franse barones Marguerite begeeft 
zich in de gelijknamige film als een soort 
Bianca Castafiore in het rijkeluismilieu anno 
1920, waar ze op privéfeesten haar afgrijse
lijk gezongen noten de zaal in slingert. Ze 
leeft in een bubbel van valse complimenten 
terwijl het publiek de diva achter haar rug 
uitlacht, zoals de muziekcriticus die haar in 
een ironische recensie de hemel in prijst.

Via zijn excentrieke vriendenkring, 
waarin ook de provocerende dichter niet 
ontbreekt, belandt ze in een dadaïstischan
archistisch cabaret (“schoonheid stinkt, 
breek de wereld af”). Hier wordt ze gehul
digd als een mascotte voor de imperfectie, of 
zoals de criticus zegt: ze zingt vals maar su

bliem. Haar oude chique entourage heeft 
niets op met haar nieuwe werkkring, want 
wat leveren die anarchisten de samenleving 
nu eigenlijk op, wordt haar gevraagd. 
Vrijheid? antwoordt ze voorzichtig. 

Niemand durft de waarheid te zeggen over 
de nieuwe kleren van de sopraan, bang om 
haar te kwetsen. Met elke noot die ze zingt, 
blaast ze haar zeepbel verder op. Om 
Marguerite zo lang in ontkenning te laten le
ven, zijn alleen nogal wat kunstgrepen in het 
scenario nodig, die het tempo geen goed 
doen. 

Ook Stephen Frears zag een film in het ma
teriaal en castte Meryl Streep voor de rol van 
Florence Foster Jenkins in zijn gelijknamige 
biografische film, die nu in postproductie is. 
Zo valt de naar bewondering hunkerende 
zangeres toch weer de roem toe, precies om
dat ze niet kon zingen. Het ridicule en het su
blieme liggen nooit ver van elkaar.

MARISKA GRAVELAND 11111

Marguerite  FRANKRIJK, 2015 |  REGIE XAVIER GIAN

NOLI |  127 MINUTEN |  MET CATHERINE FROT, ANDRÉ 

MARCON, MICHEL FAU |  DISTRIBUTIE IMAGINE |  TE ZIEN 

VANAF 15 OKTOBER |  ZIE filmkrant.nl VOOR EEN 

INTERVIEW MET REGISSEUR XAVIER GIANNOLI   

Une enfance
Thuis is een 
slagveld
Een dertienjarige jongen moet sneller 
volwassen worden dan hem lief is in Une 
enfance van Philippe Claudel, die op
nieuw de menselijk natuur probeert te 
doorgronden.

Frankrijk is een veilig land. Maar wat heb je 
aan die veiligheid als je eigen huis een emoti
oneel slagveld is? Als je moeder een overja
rige tiener is die haar reclasseringsambtenaar 
probeert te ontlopen? En is het wel zo veilig 
als de nieuwe vriend van je moeder een ge
welddadige crimineel met losse handjes is? 

Voor de dertienjarige Jimmy is dit dage
lijkse realiteit. Terwijl zijn leeftijdsgenootjes 
genieten van de zomervakantie is het voor 
Jimmy hard werken om de lange dagen door 
te komen. Op een buurtfeest zingt een ker
misorkestje: “Open het raam en laat de zon 
binnen.” Slechts af en toe sijpelt er een 
sprankje zonlicht binnen. Bijvoorbeeld als 
hij uitgenodigd is op het zorgeloze verjaar
dagspartijtje van het uit betere kringen af
komstige meisje op wie hij een oogje heeft. 
Terug in zijn eigen wereld vindt Jimmy het 
aanloopkatje dat hij verzorgde met een 
wurgkoord om zijn nek.

Philippe Claudel portretteert de jongen, 
die sneller volwassen moet worden dan je 
van een dertienjarige mag verwachten, met 
een losse cameravoering en een naturel spe
lende cast. Stilistisch is er een groot verschil 

met Claudels eerdere films, zoals het ac
teursdrama Il ya longtemps que je t’aime, 
over een zus die terugkeert na een lange ge
vangenisstraf. Of de literair geconstrueerde 
thriller Avant l’hiver, waarin een vrouw haar 
passieloze huwelijk als een gevangenis er
vaart. Thematisch sluit Une enfance aan bij 
Claudels eerdere pogingen de menselijk na
tuur te doorgronden. De schrijver en cineast, 
die elf jaar als literatuurdocent in een gevan
genis werkte, is gefascineerd door mensen 
die zichzelf klem zetten. De moeder van 
Jimmy heeft zichzelf, na vrijlating uit de 
echte gevangenis, opgesloten in een uit
zichtloze relatie met een eersteklas klootzak. 
De film bereikt een dieptepunt als deze huf
ter haar in de huiskamer voor hoer laat spe
len met twee ranzige passanten. De volgende 
dag maakt zij haar zoon een bitter verwijt: 
als hij maar niet geboren was dan had zij nu 
niet zo’n rotleven gehad. Om zich vervolgens 
toch weer aan Jimmy vast te klampen.

Claudel draaide Une enfance in de straten, 
binnentuinen en fabrieksloodsen van zijn ei
gen geboorteplaats, een semiindustriëel 
provinciestadje onder de rook van Nancy. 
Jimmy leeft op een echte plek, en niet in een 
filmdecor. De cineast benadrukt dat de film 
niet autobiografisch is, maar wel persoonlijk. 
Om dat te benadrukken speelt hij zelf de rol 
van de tennisleraar die Jimmy aan het slot 
uitnodigt om een partijtje met hem te spe
len. Met een racket in de hand kan Jimmy 
weer een vrijuit spelend kind zijn. Het raam 
lijkt opengezet.

FRITZ DE JONG 11111

Une enfance  FRANKRIJK, 2015 |  REGIE PHILIPPE 

CLAUDEL |  105 MINUTEN |  MET ALEXI MATHIEU, 

ANGELICA SARRE, PIERRE DELADONCHAMPS |  DISTRI

BUTIE LUMIÈRE |  TE ZIEN VANAF 15 OKTOBER   

UNE ENFANCE

MARGUERITE
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Alkmaar
4 Filmhuis Alkmaar
Verdronkenoord 12 | 072-520 2022 | 
filmhuisalkmaar.nl 
Europees Filmfestival 45 Years vr 
18 sep, 19.30 | zo 20 sep, 19.00 | 4 
Months, 3 Weeks and 2 Days vr 18 
sep, 21.00 | Die laatste zomer za 19 
sep, 19.00 | History’s Future za 19 
sep, 21.30 | The Lesson zo 20 sep, 
21.30 | M za 19 sep, 21.00 | Mia Mad-
re zo 20 sep, 19.30 | Sworn Virgin 
vr 18 sep, 21.30 | Victoria zo 20 sep, 
21.00 | Youth vr 18 sep, 19.00 | za 19 
sep, 19.30 | 

Almelo
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/reser-
veren 0546-850 264 | filmhuisal-
melo.nl | Aanvang: 20.15
Citizenfour vr 25 sep | The Dark Hor-
se vr 18 sep | La famille Bélier wo 14 
okt | Gluckauf do 17 sep | The King’s 
Gardens wo 30 sep | Loin des hom-
mes za 19 sep | Schneider vs. Bax vr 
30 okt | Still Alice vr 9 okt | Taxi Te-
heran vr 2 okt | The Theory of Every-
thing vr 16 okt | Whiplash wo 28 okt | 

Wild vr 23 okt 

Almere
4 Corrosia Stad/Theater, Expo & 
Film
Stadhuisplein 2 | 036-521 5929 | 
corrosia.nl 
Coach Carter do 29 okt, 20.00 | Chef 
do 15 okt, 20.00 
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe 
bibliotheek
Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 | 
denieuwebibliotheek.nl /hetnieu-
wefilmhuis
Amy za 17 okt, 14.00 | The Diary of 
a Teenage Girl di 29 sep, 19.30 | wo 
30 sep, 11.00 | Eternal Sunshine of 
the Spotless Mind vr 25 sep, 19.30 
| The Farewell Party vr 18 en di 22 
sep, 19.30 | wo 23 sep, 11.00 | Irra-
tional Man di 6 okt, 19.30 | wo 7 okt, 
11.00 | za 10 okt, 14.00 | Mr. Holmes 
vr 28 sep | Ruth & Alex vr 23 en di 27 
okt, 19.30 | wo 28 okt, 11.00 | Val-
ley of Love vr 9 en di 13 okt, 19.30 | 
wo 14 okt, 11.00 | The Wolfpack vr 16 
en di 20 okt, 19.30 | wo 21 okt, 11.00 
| Europees Filmfestival Amy za 19 
sep, 14.00 

Alphen a/d Rijn
4 Parkfilmhuis
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijn-
stroom) | 0172-493 737 | parkfilm-
huis.nl
Charlie’s Country do 24 en zo 27 sep, 
20.30 | vr 25 sep, 21.30 | di 29 sep, 
13.30 | Dancing Arabs vr 2 okt, 19.30 
| za 3, ma 5 en di 6 okt, 20.30 | Du-
rak (The Fool) ma 28 en wo 30 sep, 
20.30 | Every Thing Will Be Fine vr 
30 okt, 21.30 | zo 1 en di 3 nov, 20.30 
| The Farewell Party zo 25, do 29 en 
za 31 okt, 20.30 | vr 30 okt, 19.30 | 
di 3 nov, 13.30 | Far from the Mad-
ding Crowd do 17, zo 20 en wo 23 sep, 
20.30 | vr 18 sep, 21.30 | di 22 sep, 
13.30 | Geronimo vr 23 okt, 19.30 | di 
27 en wo 28 okt, 20.30 | Les héritiers 
vr 25 sep, 19.30 | za 26 en di 29 sep, 
20.30 | The King’s Gardens do 1 , zo 
4 en wo 7 okt, 20.30 | vr 2 okt, 21.30 
| di 6 okt, 13.30 | Meet Me in Veni-
ce vr 16 okt, 19.30 | zo 18 t/m di 20 
okt, 20.30 | Ruth & Alex do 8 en zo 11 
okt, 20.30 | vr 9 okt, 21.30 | di 13 okt, 
13.30 | Testament of Youth do 15, 
za 17 en wo 21 okt, 20.30 | vr 16 okt, 
21.30 | zo 18 okt, 14.30 | La tête hau-
te do 22, za 24 en ma 26 okt, 20.30 
| vr 23 okt, 21.30 | di 27 okt, 13.30 | 
Voor de stilte za 10 okt, 20.00 | What 
We Did on Our Holiday vr 9 okt, 19.30 
| ma 12 t/m wo 14 okt, 20.30 | Wo-
man in Gold vr 18 sep, 19.30 | za 19, 
ma 21 en di 22 sep, 20.30 | zo 20 
sep, 14.30 

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033-422 
6555 | lievevrouw.nl | Programma 
wordt wekelijks aangevuld, zie 
website
Premières en nieuwe films 45 Years 
vanaf do 24 sep | L’Chaim Life! van-

af do 8 okt | Une enfance vanaf do 15 
okt | Félix & Meira vanaf do 24 sep | 
De grote zwaan vanaf do 29 okt Hol-
land - Natuur in de delta vanaf do 24 
sep | Ixcanul vanaf do 15 okt | J. Kes-
sels vanaf do 1 okt | Knight of Cups 
vanaf do 17 sep | Life vanaf do 8 okt 
| The Lobster vanaf do 22 okt | Mar-
guerite vanaf do 15 okt | Mustang 
vanaf do 1 okt | Pasolini vanaf do 8 
okt | Perfect horses vanaf do 1 okt | 
Refugiado vanaf do 17 sep | 
Youth vanaf do 29 okt | Nog te zien 
(o.v.b.) Dheepan | Irrational Man | 
Mia madre | Que Horas Ela Volta? | 
Seymour: An Introduction | Filmcur-
sus Play it, Sam! - Muziek in de film 
elke do in okt | Gay & lesbian Cuatro 
lunas ma 26 okt, 18.45 | Movies That 
Matter We Come as Friends zo 11 okt, 
16.30 | Coming Out Day Les Gar-
cons... zo 11 okt, 14.15 | Film & Archi-
tectuur do 15okt, 21.15 | CineSingle 
Youth zo 18 okt, 12.00 

Amsterdam
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 | 
Informatie: 020-553 5151 | Reserve-
ring: 020-553 5100 | debalie.nl
Onder de oppervlakte di 29 sep, 
20.00 (docu met nagesprek) | Nog te 
zien (o.v.b.) The Wolfpack | 
4 Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 020-623 
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl | 
Programmering is onder voorbe-
houd, raadpleeg ook de website
Verwachte premières 45 Years van-
af do 24 sep | Une enfance vanaf do 
15 okt | Holland - Natuur in de del-
ta vanaf do 24 sep | Life vanaf do 8 
okt | The Lobster vanaf do 22 okt | 
Mustang vanaf do 1 okt | Youth van-
af do 29 okt 
4 EYE Filminstituut
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eye-
film.nl | Programma is onder voorbe-
houd, raadpleeg de website voor het 
actuele programma
Premières 45 Years vanaf do 24 sep 
| The Lesson vanaf do 17 sep | Nel-
sons no. 5 vanaf do 17 sep | Slow 
West vanaf do 17 sep | Michelange-
lo Antonioni – Il maestro del cine-
ma moderno Blow-up za 19 sep | L’ 
eclisse ma 21 sep | Il deserto rosso 
di 29 sep | Il grido zo 20 sep | La note 
vr 18 sep | Professione: reporter do 
17 sep | La signora senza camelie wo 
30 sep | Zabriskie Point ma 21 sep | 
Mübii Japan – 90 jaar Japanse cine-
ma Floating Clouds (Ukigumo) vr 25 
sep, 20.00 | za 26 sep, 16.30 | Jour-
ney to the Shore wo 30 sep, 19.15 
(voorpremière) | Late Chrysanthe-
mums (Bangiku) vr 25 sep, 16.30 | 
Maborosi  (Maboroshi no hikari) za 
26 sep, 14.00 | Our Little Sister za 26 
sep, 19.15 (voorpremière, met o.v.b. 
in aanwezigheid van Kore-eda) | The 
Royal Opera House Live | The Royal 
Ballet Romeo and Juliet di 22 sep, 
19.15 | Cinema Concert A Story of 
Floating Weeds zo 27 sep, 16.00 | Ci-
nema Egzotik: The Night of Sergio 
Sollima Face to Face (Faccia a fac-
cia) + Violent City (Città violenta) 
vr 18 sep | Hans van der Meer Goes 
to the Movies Hans van der Meer 
legt verbanden met zijn eigen foto-
grafisch werk aan de hand van film-
fragmenten di 22 sep, 19.15 | Guy De-
bord Guy Debord: The Society of the 
Spectacle di 29 sep, 19.15 (met in-
leiding) 
4 Het Ketelhuis
Westergasfabriekterrein | Pazza-
nistraat 4 | 020-684 0090 |  

ketelhuis.nl
Premières Felix et Meira vanaf do 
24 sept | Holland - Natuur in de del-
ta vanaf do 24 sept | J. Kessels vanaf 
do 1okt | The Lesson vanaf do 17 sept 
| I nostri ragazzi (Het diner) van-
af do 22 okt | N - The Madness of Re-
ason vanaf do 15 okt | The Paradise 
Suite vanaf do 29 okt | Phantom Boy 
vanaf do 15 okt | Nog te zien Binnen-
stebuiten | De kleine prins | Mini-
ons | Que Horas Ela Volta? | Victoria 
| Speciale documentaires L’Chaim 
Life!! (To Life!) do 8 okt, 19.30 (met 
Q&A) en zo 11 en di 13 okt, 17.00 | Per-
fect Horse do 1 okt, 19.30 (met Q&A) 
en di 6 okt, 17.00 | Da Bounce Urban 
Film Festival vr 2 t/m za 4 okt | VERS 
Maandelijkse bijeenkomst voor en 
door nieuwe film- en televisiema-
kers ma 5 okt, 19.30 | Psychoanaly-
se & Film Film met inleiding en dis-
cussie na afloop wo 14 okt, 20.00 | 
Amongst Friends De maandelijkse 
Sneak Preview met Personal Touch 
ma 19 okt, 21.15 | Gay Film Night Cu-
atro lunas di 20 okt, 21.15 | Deut-
sches Kino Über-Ich und Du di 29 
sept, 19.30 | Wir sind Jung. Wir sind 
Stark di 27 okt, 19.30 
4 Kriterion
Roetersstraat 170 | 020-623 1709 | 
kriterion.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma
Verwacht Knight of Cups vanaf do 
17 sep | Life vanaf do 8 okt | The Lob-
ster vanaf do 22 okt | Mustang vanaf 
do 1 okt | Slow West vanaf do 17 sep 
| Nog te zien (o.v.b.) Dheepan | The 
Wolfpack | Moderne Klassiekers Ko-
yaanisqatsi ma 21 sep, 22.00 | Po-
waqqatsi ma 28 sep, 22.00 | Came-
ra Japan vr 2 t/m zo 4 okt 
4 Lab111
Arie Biemondstraat 111 | 020-616 
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl
Nog te zien (o.a.) Jauja | The Wolf-
pack vanaf do 17 sep | Ex Pats Cine-
ma Black Coal, Thin Ice do 17 sep, 
20.45 | La isla minima do 29 okt, 
20.45 | Mommy do 1 okt, 20.45 | 
Phoenix do 15 okt, 20.45 | Doc111: 
Short Korte documentaires (met in-
leiding, voertaal Engels) wo 23 sep, 
wo 7 okt en wo 21 okt, 20.45 
4 Melkweg Cinema
Lijnbaansgracht 234a | Info en 
reserveringen: 020-531 8181 | melk-
weg.nl | Aanvang: 20.00
Muziekfilm Take Me to the River do 
24 sep, 22.00 | North Sea Surf Festi-
val za 26 sep, vanaf 16.00 
4 Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020-676 8700 | 
rialtofilm.nl
Premières 45 Years vanaf do 24 sep 
| Ixcanul vanaf do 15 okt | Journey to 
the Shore vanaf do 1 okt | The Lob-
ster vanaf do 22 okt | Mustang vanaf 
do 1 okt | Refugiado vanaf do 17 sep | 
We Come as Friends vanaf do 8 okt | 
Youth vanaf do 29 okt | Podium The 
Perfect Horse za 3 okt, 16.00 | Crac-
king the Frame She’s the Best Thing 
in it wo 21 okt, 19.30 | Klassiekers 
The Battle of Algiers di 6 en di 13 okt 
| Il generale della rovere di 20 en di 
27 okt | Speciaal To Catch a Thief za 
26 sep (gratis voorstelling ihkv 24H 
Zuid) | Filmclub Youth vr 16 okt 
4 Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-223 2416 | 
uitkijk.nl
Peter Sellers Special Being There vr 
18 sep, 23.00 | Dr. Strangelove or: 
How I Learned to Stop Worrying and 
Love the Bomb elke zo in sep, 21.00 | 
The Party vr 25 sep, 23.00 | The Pink 
Panther vr 4 sep, 23.00 

45 Years is net zo-
min een film over 
oude mensen als 
Weekend een film 
over gays is. Het 
zijn films over 
onszelf en de an-
der, het mijnen-
veld dat daartus-
sen ligt en de brug 
van vertrouwen 
die keer op keer 
gelegd moet wor-
den. In de scherp-
te van zijn obser-
vaties kan Haigh 
zich zeker meten 
met landgenoot 
Mike Leigh, maar 
dan met meer dan 
een vleugje hart-
verscheurende 
melancholie.
 111123
Sasja Koetsier in de 
Filmkrant

Film in De Kring
Shortcutz is niet de fout gespelde 
titel van Robert Altmans Short 
Cuts, maar een wekelijks gratis fil
mevenement in de Amsterdamse 
sociëteit De Kring. Het programma 
bestaat altijd uit vertoningen van 
twee korte films, gevolgd door 
Q&A’s met de makers, waarna een 
speciale gast uit de filmwereld 
wordt geïnterviewd aan de hand 
van fragmenten uit zijn of haar 
werk. Shortcutz richt zich op men
sen die in de filmwereld werken – 
kunnen ze fijn netwerken  maar 
iedere geïnteresseerde is welkom. 
Het nieuwe seizoen begon begin 
september met Ariane Schluter en 
Ben Sombogaart. Die avonden zijn 

voorbij, maar 22 september is het 
de beurt aan Diederick Koopal. Hij 
komt vertellen waarom hij zijn 
succesvolle carrière van reclame
filmer inruilde voor een onzekere 
toekomst als filmmaker. Die toe
komst is na twee succesfilms (De 
marathon en Bloed, zweet en tra-
nen) overigens een stuk minder 
onzeker. Voordat Koopal aan het 
woord komt en fragmenten uit zijn 
werk te zien zijn, staan er twee 
korte films op het programma. In 
Atrocitas (Cristhian Andrews) 
staat een bestuurder voor een ge
wetensconflict als de oproerpolitie 
een demonstratie van vrouwen uit 
elkaar slaat. In Phantom Napalm 

(Parick Louwerse) steekt een tien
jarig jongetje met zijn broer en neef 
vuurwerk af om geesten te verja
gen. De angst slaat toe als zij daad
werkelijk een geest menen te ont
moeten. Op 29 september zijn er 
geen filmvertoningen en gasten, 
omdat 1 oktober de honderdste 
Shortcutz wordt gevierd. Niet in 
De Kring, maar in Cloud Nine in 
TivoliVredenburg tijdens het 
Nederlands Film Festival. Het ju
bileum wordt gevierd met een vei
ling van props uit Nederlandse 
films. Daarna is er een party, met 
Nederlandse acteurs als dj. Op 6 
oktober komt Sacha Polak, de re
gisseur van Zurich, naar De Kring. 
Welke korte films dan te zien zijn, 
is nog onbekend.

SHORTCUTZNETWORK.COM 
DEKRING.NL

PHANTOM NAPALM

Programmagegevens voor de Filmkrant van november moeten 
vóór vrijdag 2 oktober (schriftelijk of per email agenda@film
krant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet 
verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programma
wijzigingen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 22 
oktober.
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Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-521 6346 | 
gigant.nl
45 Years vanaf zo 20 sep t/m wo 21 
okt | Belle do 17 t/m wo 30 sep | Car-
notstraat 17 zo 20 sep (éénmali-
ge vertoning) | Citizenfour zo 4 okt 
(met inleiding door Bits of Free-
dom) | Felix & Meira do 29 t/m za 31 
okt | Hiroshima mon amour zo 25 
okt (éénmalige vertoning) | Holland 
- Natuur in de delta vanaf do 24 sep 
t/m za 31 okt | Irrational Man do 10 
t/m wo 30 sep | The Lesson do 15 t/m 
di 20 okt | Life do 8 t/m za 31 okt | 
Madame Bovary do 22 t/m wo 28 okt 
| Mia madre do 1 t/m wo 14 okt | Mus-
tang do 22 t/m do 29 okt |The One I 
Love do 1 en wo 7 okt | Perfect Horse 
zo 18 okt (éénmalige vertoning) | Que 
Horas Ela Volta? do 29 t/m za 31 okt 
| Seymour: An introduction zo 11, di 
13 en wo 14 okt | Slow West vr 30 en 
za 31 okt | Theeb do 17 t/m wo 23 sep 
| Victoria vanaf do 24 sep | Youth zo 
25 okt (voorpremière) | Film gemist! 
What We did on Our Holiday ma 5, 
ma 12, ma 19 en ma 26 okt | Movies 
that Matter We Come as Friends di 
13 okt | Ontbijt & Film zo 20 sep 45 
Years (voorpremière), Belle of Irrati-
onal Man | zo 25 okt Youth (voorpre-
mière), Mustang of Holland - Natuur 
in de delta Boek & Film Madame Bo-
vary di 27 okt | Griekse filmdag + Ci-
nemaal A Blast, Dogtooth, Alps en 
The Lobster za 24 okt 

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026-442 4283 | 
focusarnhem.nl | Raadpleeg verder 
de website
Premières 45 Years vanaf do 24 sep 
| Holland - Natuur in de delta van-
af do 24 sep | Knight of Cups van-
af do 17 sep | Madame Bovary van-
af do 17 sep 

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

asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
Charlie’s Country ma 21 en di 22 sep 
| Les combattants ma 5 en di 6 okt 
| Far From the Madding Crowd ma 
28 en di 29 sep | The Farewell Par-
ty ma 19 en di 20 okt | Wild ma 12 en 
di 13 okt 

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-589 6310 | 
cinebergen.nl | Raadpleeg verder de 
website
Belle do 17 sep, 20.00 | ma 21 sep, 
20.00 | Blade Runner, Final Cut za 19 
sep, 20.00 | Dheepan do 24, za 26, di 
29 en wo 30 sep, 20.00 | Dior and I 
zo 20 sep, 15.30 | The Farewell Party 
vr 18 en wo 23 sep, 20.00 | zo 20 sep, 
11.00 | Masaan vr 25 sep, 15.30 | ma 
28 sep, 20.00 | Minions zo 27 sep, 
15.30 | Mr. Holmes vr 18 sep, 14.30 | 
zo 20 en di 22 sep, 20.00 | Realité vr 
25 en zo 27 sep, 20.00 | Seymour zo 
27 sep, 11.00 

Borne
4 Filmhuis Borne
Marktstraat 23 | Informatie/reser-
veren 074-265 7200 | kulturhus-
borne.nl
Big Eyes wo 21 okt | Mr. Turner wo 7 
okt | Of Horses and Men wo 23 sep 
| Om de wereld in 50 concerten wo 
14 okt | Pride wo 30 sep | Whiplash 
wo 28 okt 

Breda
4 Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-530 
3131 | chasse.nl
Premières J. Kessels vanaf do 1 okt 
| Life vanaf do 8 okt | The Lobster 
vanaf do 22 okt | Mustang vanaf do 1 
okt | Youth vanaf do 29 okt | Voorfilm 
oktober Division | Nog te zien 45 
Years | Holland – Natuur in de del-
ta | Knight of Cups | Madame Bovary 
| Eénmalige voorstellingen L’ chaim 
wo 21 okt, 19.20 | Perfect Horse di 13 
okt, 19.15 | Ozu Retrospectief Equi-
nox Flower wo 14 okt, 19.15 | Tokyo 
Story wo 7 okt, 19.15 (met lezing) | 

Cursus Film & Muziek Les 3: Mu-
ziek als genre: De musical ma 5 okt, 
19.20 | Les 4: Muziek als inhoud 1: De 
biopic ma 12 okt, 19.20 | Les 5: Mu-
ziek als inhoud 2: Fictie ma 19 okt, 
19.20 | Filmclub do 8, vr 9 en wo 14 
okt, 10.30 | Boek in Beeld ma 19 okt, 
19.30 | Filmontbijt zo 25 okt ontbijt 
om 9.30 en film om 10.45 | Cracking 
the Frame Altman ma 26 okt, 19.20 
| Royal Opera House Live Le nozze di 
Figaro ma 5 okt, 19.45 

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 | 
filmhuisbussum.nl
45 Years do 15 en vr 16 okt, 19.00 | vr 

16 en vr 30 okt, 11.00 | za 17 en zo 25 
okt, 16.00 | za 17, do 22 en za 24 okt, 
21.30 | zo 18 en za 31 okt, 13.30 | ma 
19 okt, 20.00 | vr 23, do 29 en za 31 
okt, 18.45 | di 27 en wo 28 okt, 14.00 
| Amy vr 2 en za 10 okt, 18.45 | za 3 
okt, 15.45 | wo 7, zo 11 en wo 14 okt, 
20.00 | vr 9 okt, 21.15 | Dheepan do 
17 sep, 18.45 | vr 18, do 24 en za 26 
sep, 19.00 | za 19 en vr 25 sep, 21.30 
| zo 20 sep, 15.45 | vr 25 en zo 27 sep, 
16.00 | di 29 en wo 30 sep, 20.00 | 
De fazantenmoordenaars do 1 en 
vr 2 okt, 21.15 | za 3 okt, 18.45 | ma 
5 okt, 20.00 | Félix & Meira do 1 okt, 
18.45 | vr 2 en zo 11 okt, 15.45 | zo 4 
okt, 20.00 | vr 9 okt, 16.00 | za 10 okt, 
21.15 | Holland – Natuur in de del-
ta do 24 sep, 18.45 | vr 25 sep, 10.45 
en 21.15 | za 26 sep, 13.00 en 18.45 | 
zo 27 sep, 15.45 | wo 30 sep, 14.45 | 
do 1, vr 9 en za 24 okt, 19.00 | vr 2 en 
vr 9 okt, 10.45 | vr 2 t/m zo 4, zo 11 en 
vr 16 okt, 16.00 | za 3, do 8 en do 15 
okt, 21.15 | ma 5 en wo 28 okt, 20.30 
| wo 7 en wo 14 okt, 14.45 | za 10 okt, 
15.45 | za 10, vr 16, do 29 en za 31 okt, 
21.30 | ma 12 okt, 14.00 | za 17 en za 
24 okt, 13.30 | za 17 okt, 18.45 | zo 18 
en wo 21 okt, 20.00 | di 27 okt, 14.15 | 
Irrational Man do 17 sep, 19.00 | vr 18 
sep, 11.00 en 21.15 | za 19 sep, 13.30 
| zo 20, wo 23 en wo 30 sep, 20.30 | 
do 24 en za 26 sep, 21.15 | vr 25 sep, 
11.00 | do 1 en vr 2 okt, 21.30 | za 3 
okt, 19.00 | zo 4 en wo 7 okt, 20.30 
| J. Kessels do 22 okt, 18.45 | vr 23 
en vr 30 okt, 10.45 | vr 23, do 29 en 
za 31 okt, 21.15 | za 24 en za 31 okt, 
15.45 | zo 25 en wo 28 okt, 20.00 (wo 
28 met nagesprek) | The Lesson do 
17 sep, 21.30 | vr 18 sep, 15.45 | za 19 
sep, 21.15 | wo 23 en zo 27 sep, 20.00 
| vr 25 sep, 19.00 | za 26 sep, 13.30 | 
Mia madre do 17 sep, 21.15 | vr 18 sep, 
10.45 en 18.45 | za 19 sep, 18.45 | ma 
21 en zo 27 sep, 20.30 | wo 23 sep, 
14.45 | do 24 sep, 21.30 | vr 25 sep, 
15.45 | za 26 sep, 16.00 en 21.30 | vr 
2 okt, 11.00 en 19.00 | za 3 okt, 21.30 
| di 6 okt, 20.00 | Mustang do 15 en 
vr 23 okt, 21.30 | vr 16 okt, 10.45 | 
vr 16 en za 24 okt, 18.45 | za 17 okt, 

15.45 | zo 18 en ma 26 okt, 20.00 | do 
22 okt, 19.00 | Nelson No. 5 do 8 en 
za 10 okt, 19.00 | vr 9 okt, 11.00 | di 13 
okt, 20.00 | Paradise Trips vr 23 okt, 
11.00 en 19.00 | za 24 okt, 16.00 | zo 
25 okt, 13.30 | za 31 okt, 19.00 | Per-
fect Horse do 29 okt, 19.00 | za 31 
okt, 16.00 | Que Horas Ela Volta? do 
22 en za 24 okt, 21.15 | vr 23 en zo 25 
okt, 15.45 | di 27 okt, 20.00 | Refugi-
ado do 15 okt, 18.45 | vr 16 okt, 15.45 
| zo 18 okt, 16.00 | ma 19 okt, 20.30 
| Slow West do 8 en vr 9 okt, 21.30 
| za 10 okt, 16.00 | zo 11 okt, 20.30 | 
Theeb vr 18 en zo 20 sep, 16.00 | za 
19 sep, 19.00 | di 22 sep, 20.00 | Un-
derdog vr 16 okt, 21.15 | za 17 okt, 
19.00 en 21.15 | zo 18 okt, 13.00 | di 
20 okt, 20.00 | wo 21 okt, 20.30 | 
Vic toria vr 18 sep, 21.30 | za 19 sep, 
15.45 | zo 20 en ma 21 sep, 20.00 | X 
+ Y zo 4 en vr 9 okt, 15.45 do 8 en vr 9 
okt, 18.45 | wo 14 okt, 20.30 | Voor-
première voor Vrienden Youth ma 
26 okt, 13.00, 15.30, 19.15 en 21.45 
| Klassieker Blade Runner, The Fi-
nal Cut zo 25 okt, 20.30 | Sneak Pre-
view Verrassende voorpremière elke 
di, 20.30 

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isa-
latheater.nl | Aanvang: 20.00
The Farewell Party di 22 sep | Irra-
tional Man di 6 okt | The King’s Gar-
dens di 29 sep | Mr. Holmes di 13 okt 
| While We’re Young di 20 okt | X + Y 
di 27 okt | Openluchtbioscoop Bios 
te buiten vr 25 sep, 20.30 op het 
stadsplein voor het Isala Theater 

Delft
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015-214 0226 | film-
huis-lumen.nl | Raadpleeg de web-
site voor de exacte data en tijden
45 Years vanaf do 24 sep | L’Chaim 
Life!vanaf do 15 okt | The Cook, the 
Thief, His Wife and Her Lover ma 28 
sep | Every Thing Will Be Fine van-
af do 24 sep | The Farwell Party van-
af do 15 okt | Felix & Meira vanaf do 
1 okt | Fietsen naar de maan ma 12 
okt | Het gangstermeisje + Zon-
dag op het eiland van Grande Jatte 
ma 19 okt | J. Kessels vanaf do 1 okt 
| Life vanaf do 8 okt | La loi du mar-
ché vanaf do 1 okt | Moonsoon Wed-
ding ma 26 okt | Pantserkruiser Po-
temkin ma 21 sep | La tête hau-
te vanaf do 17 sep | Theeb vanaf do 8 
okt | Victoria vanaf do 22 okt | Whi-
te Shadow do 15 okt | Wilde mossels 
ma 5 okt | The Wolfpack vanaf do 1 
okt | Europees Filmfestival Cesta 
ven (The Way Out) za 19 sep, 19.30 | 
Foodfestival zo 20 sep | Deutsches 
Kino Über Ich und Du do 24 sep | Wir 
sind Jung. Wir sind Stark do 22 okt 
| Movies that Matter We Come as 
Friends do 8 okt 

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 | 
verkadefabriek.nl | Raadpleeg 
verder de website
Premières 45 Years vanaf do 24 sep 
| Holland - Natuur in de delta van-
af do 24 sep | Madame Bovary vanaf 
do 17 sep | FilmOntbijt elke zo, 11.00 
ontbijt en 12.00 film | Sneak Preview 
Verrassende voorpremière elke di, 
21.15 | Film & Psychiatrie ma 21 sep, 
19.45 | Film & Filosofie: Horizon wo 
23 sep, 19.30 

Vijf arthousefilms op één dag
Wie niet wil wachten tot ze in de 
bioscoop belanden, maar al eerder 
vijf spraakmakende arthousefilms 
wil zien, moet het dertiende PAC 
(Pathé Alternatieve Cinema) 
Festival op 18 oktober niet over
slaan. De vijf films zijn die dag in 
elf steden voor 28 euro te zien. Een 
van de films is de in de jaren vijftig 
spelende, romantische Patricia 
Highsmith’ thriller Carol, waarin 
door Cate Blanchett en Rooney 
Mara gespeelde personages een 
onmogelijke liefde beleven. Jaren 
vijftig en onmogelijke liefde: in
derdaad , de regisseur is Todd 
Haynes, die eerder het aangrijpen
de, in de jaren vijftig spelende Far 
from Heaven over een onmogelijke 
liefde maakte. Ook te zien is Me 
and Earl and the Dying Girl 
(Alfonso GomezRejon), waarin 
een tiener ontdekt wat werkelijk 
van waarde is als hij bevriend raakt 
met een terminaal zieke klasge
noot. De film overstijgt het format 
van de melodramatische tearjerker 
en won op het Sundance Festival 

de jury en de publieksprijs. Pawn 
Sacrifice (Edward Zwick) duikt in 
het hoofd van Bobby Fischer. De 
film portretteert de excentrieke 
schaakkampioen, die geen gebrek 
had aan obsessies en waandenk
beelden, tijdens zijn voorbereiding 
op het legendarische duel om de 
wereldtitel met Boris Spasski in 
1972 in Reykajavik. In de zwarte 
komedie A Perfect Day (Fernando 
León de Aranoa)  probeert een 
groepje hulpverleners tijdens de 
oorlog in Bosnië de watervoorzie
ning in een dorpje te redden. Van 
een andere orde is het Holocaust
drama Son of Saul, de debuutfilm 

van de Hongaar László Nemes, dat 
vier prijzen won in Cannes. De in 
oktober 1944 in het vernietigings
kamp AuschwitzBirkenau spe
lende mokerslag voert een Joodse 
gevangene op, die als Sonderkom
mando moet helpen met het ver
branden van de lijken van vergaste 
Joden. Als hij in een lijk zijn zoon
tje denkt te herkennen, wil hij de 
jongen een Joodse begrafenis ge
ven. Afgaande op de reacties van 
buitenlandse critici is de omschrij
ving ‘gruwelijke afdaling in de hel’ 
bij deze film een eufemisme.

PATHE.NL/PACFESTIVAL

Dheepan past per-
fect in het rijtje 
films dat Audiard 
heeft gemaakt — 
slechts zeven in 21 
jaar, dus hij neemt 
de tijd — omdat ze 
zonder uitzonde-
ring gaan over 
mensen die zich-
zelf opnieuw moe-
ten uitvinden om 
te overleven. “Het 
verleden trekt je 
alleen maar naar 
beneden”, zegt 
het hoofdperso-
nage in Un héros 
très discret. Het 
zou het motto voor 
al z’n films kunnen 
zijn.
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We Come as Friends  
in MtM On Tour 
Movies that Matter start het On 
Tour seizoen deze herfst met We 
Come as Friends van Hubert 
Sauper, regisseur van het veelbe
kroonde Darwin’s Nightmare.
In deze film trekt Sauper opnieuw 
naar Afrika om hedendaags kolo
nialisme in beeld te brengen. 
Met een zelfgebouwde vliegma
chine bezoekt hij anders onbereik
bare plekken in ZuidSoedan om 
de verhalen van inwoners te horen. 
Het resultaat is een onthutsend 

verslag van de gevolgen van mo
dern kolonialisme. Terwijl het 
kers verse land zich langzaam maar 
zeker in een oorlog begeeft, zoekt 
een stoet buitenlandse investeer
ders naar mogelijkheden om het 
grondgebied te exploiteren, onder 
het mom van het brengen van be
schaving. De film, in combinatie 
met naprogramma, is vanaf okto
ber te zien in vijftien filmtheaters 
door heel Nederland.

WWW.MOVIESTHATMATTER.NL

WE COME AS FRIENDS

ADVERTORIAL

CAROL



Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070-365 6030/345 9900 
| filmhuisdenhaag.nl | Raadpleeg de 
website voor het volledige pro-
gramma
Europees Filmfestival 45 Years zo 
20 sep, 17.00 | Dheepan do 17 sep, 
19.00 (met nagesprek) | Paradise 
Trips za 19 sep, 17.00 | Soldate Jea-
nette zo 20 sep, 13.30 | Underdog za 
19 sep, 15.00 | 
4 Nutshuis
Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 | 
nutshuis.nl
The Ambassador wo 23 sep, 20.00 | 
za 24 sep, 11.00 en 14.00 | The Exor-
cist wo 28 okt, 20.00 | za 31 okt, 
11.00 en 14.00 | The Shining wo 14 
okt, 20.00 | za 17 okt, 11.00 en 14.00 
| Sightseers wo 21 okt, 20.00 | za 
24 okt, 11.00 en 14.00 | The Silen-
ce of the Lambs wo 7 okt, 20.00 | za 
10 okt, 11.00 en 14.00 | Unforgiven 
wo 16 sep, 20.00 | za 19 sep, 11.00 en 
14.00 | Xime wo 30 sep, 20.00 | za 3 
okt, 11.00 en 14.00 

Den Helder
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223-610 941 | 
http://cinemazevenskoop.wix.
com /recent | Aanvang: 20.30
Belle do 17 t/m ma 21 sep | Dhee-
pan do 29 okt t/m ma 2 nov | Irratio-
nal Man do 8 t/m ma 12 okt | La loi du 
marché do 1 t/m ma 5 okt | Mia mad-
re do 22 t/m ma 26 okt | Victoria do 
15 t/m ma 19 okt | While We’re Young 
do 24 t/m ma 28 sep 

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570-618 822 | 
filmhuisdekeizer.nl | Raapleeg 
verder de website
45 Years do 24 en di 29 sep, 20.00 | 
vr 25 en za 26 sep, 19.00 | zo 27 sep, 
16.45 | ma 28 sep, 20.30 | di 29 sep, 
14.00 | wo 30 sep, 17.45 | Dheepan vr 
18 en za 19 sep, 21.15 | zo 20 en ma 21 
sep, 20.00 | di 22 en wo 23 sep, 17.15 
| The Diary of a Teenage Girl do 17 en 
zo 20 sep, 20.30 | vr 18 en za 19 sep, 
21.30 | di 22 sep, 14.30 | wo 23 sep, 
17.45 | Hearts Know * The Runaway 
Brides di 22 sep, 20.30 | Herwin-
nen door werken do 17 en wo 23 sep, 
20.00 | vr 18 en za 19 sep, 19.00 | zo 
20 sep, 16.15 | 
Ilo Ilo vr 18 en di 22 sep, 14.00 | zo 
20 sep, 16.45 | di 22 sep, 20.00 | La 
loi du marché vr 18 sep, 14.30 en 
19.30 | za 19 sep, 19.30 | di 22 sep, 
17.45 | wo 23 sep, 20.30 | Taxi Tehe-
ran vr 25 sep, 21.30 | za 26 sep, 21.15 
| zo 27 sep, 20.30 | Theeb vr 25 sep, 
14.30 | za 26 sep, 21.30 | wo 30 sep, 
17.15 | Valley of Love do 24 en wo 30 
sep, 20.30 | vr 25 en za 26 sep, 19.30 
| zo 27 sep, 20.00 | di 29 sep, 14.30 
en 17.45 | Victoria vr 25 sep, 14.00 
en 21.15 | zo 27 sep, 16.15 | di 29 sep, 
17.15 | wo 30 sep, 20.00 | Gay Film 
Night L’art de la fugue 29 sep, 20.30 
| Klassiekers Hiroshima mon amour 
ma 21 sep, 20.30 | Marketa Lazarová 
ma 28 sep, 20.00 

Diemen
4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-600 
1897 | theaterdeomval.nl 
45 Years do 29 okt, 20.00 | di 3 nov, 
14.00 en 20.00 | Amy do 8 en di 13 
okt, 20.00 | di 13 okt, 14.00 | Irrati-

onal Man do 1 en di 6 okt, 20.00 | di 
6 okt, 14.00 | Knight of Cups do 15 
en di 20 okt, 20.00 | zo 18 okt, 11.00 
| Trois souvenirs de ma jeunesse zo 
20 sep, 11.00 | do 22 sep, 14.00 en 
20.00 | While We’re Young do 24 en 
di 29 sep, 20.00 | di 29 sep, 14.00 
| The Wolfpack do 22 en di 27 okt, 
20.00 | di 27 okt, 14.00 

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruit-
poort.nl 
Ilo Ilo do 17, vr 18 en di 22 sep, 20.30 
| Prins do 24 t/m za 26, ma 28 en di 
29 sep, 20.30 | di 29 sep, 14.00 | Still 
Alice za 19 en ma 21 sep, 20.30 | za 
19 sep, 14.00 

Dordrecht
4 Cinema The Movies
Nieuwstraat 60-62 | Info & reser-
veren: 078-720 0777 (vanaf 11.00) | 
themoviesdordrecht.nl | Raadpleeg 
de website voor het actuele pro-
gramma

Drachten
4 Schouwburg De Lawei
Burgemeester Wuiteweg 55 | lawei.
nl /agenda / | Reserveer via de web-
site of bel 0512 335 080 
45 Years do 22 t/m za 24 okt, 20.30 
| Amy do 1 t/m za 3 okt, 20.30 | Dior 
and I wo 7 en wo 14 okt, 20.30 | 
Dheepan do 29 t/m za 31 okt, 20.30 
| Lost in La Mancha zo 18 okt, 15.00 | 
Mia Madre do 15 t/m za 17 okt, 20.30 
| Victoria wo 21 en wo 28 okt, 20.30 
| Woman in Gold do 8 t/m za 10 okt, 
20.30 | Youth do 1 okt, 10.00 (met 
lunch na afloop) 

Eindhoven
4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040-294 6848 | 
natlab.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma
Premières L’Chaim Life! vanaf do 8 
okt | History’s Future vanaf do 22 okt 
| Holland - Natuur in de delta van-
af do 24 sep | J. Kessels van do 1 okt | 
Knight of Cups vanaf do 17 sep | Life 

vanaf do 8 okt | The Lobster van-
af do 22 okt | Madame Bovary van-
af do 17 sep | Marguerite vanaf do 
15 okt | Mustang vanaf do 1 okt | Il 
nostri ragazzi (Het diner) vanaf do 
22 okt | Perfect Horse vanaf do 1 okt 
| Slow West vanaf do 17 sep | Youth 
vanaf do 29 okt | Fassbinder Special 
Handler der Vier Jahreszeiten za 26 
sep, 21.30 | Liebe Ohne zu Fordern 
vr 18 sep | Petra von Kant zo 27 sep, 
15.00 | Fassbinder lezing (incl. do-
cumentaire) wo 7 okt | Club Natlab 
München Derrick za 10 okt | Munich 
za 10 okt | Water Drops on Burning 
Rocks do 1 okt | Opera Cinema Live 
Le nozze di Figaro ma 5 en za 10 okt 
| Movies that Matter We Come as 
Friends ma 12 okt | Film & Lezing Far 
From the Madding Crowd za 31 okt 
4 Filmhuis De Zwarte Doos
TU/e terrein | 040-247 5348 of 
040-2474900 (di t/m do) | de-
zwartedoos.nl 
The Dark Horse ma 19 t.m wo 21 okt 
| Ex Machina ma 28 t/m wo 30 sep, 
20.00 | Good Kill ma 5 en di 6 okt | It 
Follows ma 26 t/m wo 28 okt | Lost 
in the City wo 7 okt (met lezing) | 
Mad Max: Fury Road 3D ma 7 t/m 
wo 9 sep, 20.00 | A Pigeon Sat on a 
Branch Reflecting on Existence ma 
21 t/m wo 23 sep, 20.00 | Schneider 
vs. Bax ma 12 t/m wo 14 okt 

Emmen
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 | 
filmhuisemmen.nl | Aanvang: ma 
20.15 en wo 19.00
52 Tuesdays ma 12 en wo 14 okt | 
Frank ma 5 en wo 7 okt | Le meravig-
li ma 21 en wo 23 sep | Timbuktu ma 
28 en wo 30 sep 

Goes
4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113-228 142 | 
tbeest.nl 
Amy vr 16, za 17, di 20 en wo 21 okt, 
20.00 | The Farewell Party do 29 okt, 
di 3 nov en wo 4 nov, 20.00 | vr 30 
okt, 13.30 | La isla minima do 1 en vr 
2 okt, 20.00 | Journal d’une femme 
de chambre di 6 en wo 7 okt, 20.00 
| The King’s Gardens do 24, vr 25, di 

29 en wo 30 sep, 20.00 | vr 25 sep, 
13.30 | The Last Wolf do 22, di 27 en 
wo 28 okt, 20.00 | vr 23 okt, 13.30 | 
Mr. Holmes vr 9, di 13 en wo 14 okt, 
20.00 | vr 9 okt, 13.30 | Onder de op-
pervlakte do 8 okt, 19.30 

Gouda
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182-522 200 | 
filmhuisgouda.nl
45 Years do 15, ma 19 en do 29 okt, 
20.30 | vr 16, za 24 en za 31 okt, 21.45 
| za 17, vr 23 en vr 30 okt, 19.00 | zo 
25 okt, 16.00 | Amy vr 2 okt, 21.45 | 
zo 4, di 6 en ma 12 okt, 20.30 | za 10 
okt, 15.30 | za 10 en vr 23 okt, 21.45 
| Holland – Natuur in de delta do 1 
en wo 7 okt, 20.30 | za 3 en vr 16 okt, 
19.00 | zo 4 en zo 18 okt, 16.00 | di 6 
en di 27 okt, 14.00 | zo 11 okt, 11.00 
| di 20 okt, 13.30 | vr 9 en vr 23 okt, 
15.30 | Irrational Man vr 2 okt, 15.30 
| za 3 okt, 21.45 | vr 9 okt, 19.00 | zo 
11 okt, 20.30 | di 13 okt, 14.00 | The 
Lesson za 17 okt, 21.45 | zo 18 okt, 
11.00 | di 20, zo 25 en wo 28 okt, 
20.30 | Masaan vr 2 okt, 19.00 | zo 4 
okt, 11.00 | ma 5 okt, 20.30 | vr 9 okt, 
21.45 | za 10 okt, 19.00 | Mia mad-
re do 8, di 13, wo 14, zo 18, wo 21 en 
ma 26 okt, 20.30 | zo 11 okt, 16.00 
| vr 16 okt, 15.30 | za 24 okt, 19.00 | 
vr 30 okt, 21.45 | Que Horas Ela Vol-
ta? do 20 en di 27 okt, 20.30 | zo 25 
okt, 11.00 | vr 30 okt, 15.30 | za 31 
okt, 19.00 

Groningen
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | gro-
ningerforum.nl | Raadpleeg de 
website voor exacte data en aan-
vangstijden
45 Years vanaf do 24 sep | Holland 
- Natuur in de delta vanaf do 24 sep 
| De ketelmannen za 26 sep | Ixca-
nul vanaf do 15 okt | J. Kessels van-
af do 1 okt | Journey to the Shore 
vanaf do 1 okt | Knight of Cups van-
af do 17 sep | Life vanaf do 8 okt | 
The Lobster vanaf do 22 okt | Ma-
dame Bovary vanaf do 17 sep | Mar-
guerite vanaf do 15 okt | La meglio 
gioventú zo 27 sep | Mustang van-
af do 1 okt | I nostri ragazzi (Het di-

We volgen Mor-
tensen door de 
steeds surreëler 
wordende land-
schappen, die 
dankzij de camera 
en kleurbewer-
king van Aki Kau-
rismäki’s vaste 
cameraman Timo 
Salminen gevan-
gen zijn in ouder-
wets aandoende 
verzadigde kleu-
renbeelden op 
‘academy-for-
maat’ (beeldfor-
maat 4:3) met af-
geronde hoeken. 
Alsof je naar view-
masterplaatjes zit 
te kijken.
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Weesperzijde Film Festival
Volgens Wikipedia is de aan de 
Amstel gelegen Amsterdamse 
Weesperzijde ‘een lommerrijke 
straat met monumentale negen
tiendeeeuwse panden aan de be
bouwde kant en woonboten aan de 
overzijde’. Daar is geen woord van 
gelogen, maar aan de Weesper
zijde, en in de buurt erachter, die 
de Weesperzijdestrook wordt ge
noemd, zijn ook veel filmbedrijven 
gevestigd. Waaronder Bind Film 
(‘Met Bind vertellen we verhalen 

over de wereld van nu’), dat onder 
meer Remy van Heugtens voor tien 
Gouden Kalveren genomineerde 
Gluckauf produceerde. Ook reali
seerde het bedrijf de voor twee 
Gouden Kalveren genomineerde 
tvfilm Een goed leven van Aaron 
Rookus. Ook Michiel van Erps pro
ductiebedrijf De Familie zit in deze 
buurt, evenals P etra Goedings 
Phanta Vision (twee Kalverno mi
na  ties voor Peter Hoogendoorns 
speelfilmdebuut Tussen 10 en 12). 

Dat geldt ook voor Pieter Kuijpers 
Pupkin Film (Aanmodderfakker, 
Hemel en aarde) en Revolver 
(Supernova). Genoeg reden voor 
het Weesperzijde Filmfestival, dat 
in het weekend van 9 t/m 11 okto
ber in het Volkshotel (het voorma
lige Volkskrantgebouw) wordt ge
houden. Aan het programma 
wordt nog gewerkt, maar produ
centen en filmmakers tonen op het 
festival oud en nieuw werk en work 
in progress. Naast vertoningen in 
het Volkshotel staan op 11 oktober 
onder het motto ‘Chambres d’a
mis’ de deuren van de productie
bedrijven wijd open, zodat ieder
een een blik achter de schermen 
kan werpen. Producenten en film
makers tonen dan recent werk, 
waarover bezoekers met hen in ge
sprek kunnen gaan. De aftrap van 
het Weesperzijde Filmfestival is 
vrijdagmiddag 9 oktober. Niet in 
het Volkshotel, maar op de Hoge
school Amsterdam, met een film
voorstelling en een debat over 
jeugdfilms.

WEESPERZIJDEFESTIVAL.NL/
FILMFESTIVAL
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Meer over film weten? De 
Filmkrant komt nu ook live in 
de filmtheaters. Filmkrant
medewerkers verzorgen elke 
maand inleidingen bij de 
Must Seefilms van de re
dactie en andere films uit 
het actuele aanbod. 

4 Filmtheater Voorschoten 
Story of Film | 2, 9, 16, 23, 30 okto-
ber, 6, 13, 29 november, 4 en 11 de-
cember | Dana Linssen | cursus

4 Gigant Apeldoorn 
Mia Madre | 6 oktober 20.00 uur 
| Sasja Koetsier | Filmkrant.Live 
intro

4 EYE Amsterdam 
Onder de oppervlakte | 17 oktober 
13.00 uur | Jos van der Burg | talk-
show met Digna Sinke

4 Fraterhuis Academie Zwolle 
Filmliefde | 24 oktober ochtend | 
Gerlinda Heywegen | college

4 Filmschuur Haarlem
The Lobster | 24 oktober 16.00 uur 
| Filmkrant.Live intro

Raadpleeg ook de agenda van  
uw filmtheater | Voor meer in
formatie en boekingen
FILMKRANT.LIVE@GMAIL.COM

ONDER DE OPPERVLAKTE

THE LOBSTER

MIA MADRE



ner) vanaf do 22 okt | A Perfect Day 
vanaf do 22 okt | Phantom Boy van-
af do 15 okt | Youth vanaf do 29 okt 
| Docs L’Chaim Life! wo 14 okt | Per-
fect Horse wo 28 okt | Pixadores vr 
9 okt | Yalom’s Cure wo 30 sep | Bo-
wie on Screen David Bowie Is zo 4 en 
zo 18 okt | Italiafilm Gomorra ma 12 
okt | Ciné-club Tu dors Nicole wo 23 
sep | Trois souvenirs de ma jeunes-
se ma 5 okt | Un enfance do 19 okt | 
CinemaDiner Chef wo 23 sep | Ser-
gio Herman Fucking Perfect wo 28 
okt | Boek & Film Still Alice do 15 okt 
| Mijlpalen Hard to be a God di 27 okt 
(datum o.v.b.) | Werkmanjaar Ik ga 
naar Tahiti vr 30 okt 
4 RKZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 050-526 
2482 | rkzbios.nl | Aanvang: 20.30
Réalité za 19 en ma 21 sep | Uzumasa 
Limelight za 26 en ma 28 sep 
4 Vera Zienema
Oosterstraat 44 | 050-313 4681 | 
vera-groningen.nl | Aanvang: 
21.00
Alléluia di 19 sep | God Loves the 
Fighters di 20 okt | Turbo Kid di 6 
okt | Movies that Matter We Come 
as Friends di 13 okt | Klassieker 
Bronson di 22 sep | Pierrot le fou di 
27 okt 

Haarlem
4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-517 
3910 | filmschuur.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma
Holland – Natuur in de delta vanaf 
do 24 sep | J. Kessels vanaf do 1 okt | 
Knight of Cups vanaf do 17 sep | Nel-
son No. 5 za 19 en di 22 sep, 14.00 | 
Seymour: An Introduction za 19 en di 
22 sep, 19.30 | Slow West ma 21 sep, 
19.30 | Cracking the Frame Altman 
ma 12 okt, 19.00 

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 | 
filmhuishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00
Mommy di 6 en wo 7 okt 

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel
Klooster 1 | 0341-419 500 | film-
huisharderwijk.nl 
Citizenfour za 3 en zo 4 okt, 20.15 | 
Dark Places za 31 okt en ma 2 nov, 
20.15 | Hours ma 5 okt, 20.15 | di 6 
okt, 14.00 | Mr. Holmes za 26 en ma 
28 sep, 20.15 | di 29 sep, 14.00 | Next 
Goal Wins ma 26 okt, 20.15 | di 27 
okt, 14.00 | Papa ou maman za 24 en 
zo 25 okt, 20.15 | De rëunie za 19 en 
zo 20 sep, 20.15 | Ruth & Alex zo 18 
okt, 20.15 | di 20 okt, 14.00 | Schnei-
der vs. Bax za 10 en ma 12 okt, 20.15 
| di 13 okt, 14.00 | Still Alice ma 21 
sep, 20.15 | di 22 sep, 14.00 | What 
We Did on Our Holiday za 17 en ma 19 
okt, 20.15 

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251-214 720 | filmhuis-
heemskerk.nl 
Code M zo 25 okt, 14.00 | Geronimo 
zo 18 okt, 20.00 | The Look of Silen-
ce zo 11 okt, 20.00 | Prins zo 4 okt, 
20.00 | De reünie zo 25 okt, 20.00 

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glas-
paleis | 045-577 2209 | filmhuisde-
spiegel.nl 
Belle za 24 en ma 26 okt, 20.00 | zo 
25 okt, 14.00 | Die Böhms: Architek-
tur einer Familie ma 12 okt, 20.00 
| Charlie’s Country za 19 en ma 21 
sep, 20.00 | ma 21 sep, 14.00 | Citi-
zenfour ma 19 okt, 20.00 | Dancing 

Arabs do 29 en vr 30 okt, 20.00 | 
Equinox Flower zo 11, 20.00 (met le-
zing) | Ex Machina ma 5 okt, 20.00 | 
A Girl Walks Home Alone at Night za 
31 okt, 20.00 | Les héritiers do 17 en 
vr 18 sep, 20.00 | La isla minima do 8 
t/m za 10 okt, 20.00 | La loi du mar-
ché do 22 en vr 23 okt, 20.00 | The 
Look of Silence do 24 sep, 20.00 | 
Samba zo 4 okt, 20.00 (in Theater 
Landgraaf) | Schneider vs. Bax vr 25, 
za 26 en ma 28 sep, 20.00 | La tête 

haute do 1 t/m za 3 okt, 20.00 | Val-
ley of Love do 15 t/m za 17 okt, 20.00 
| ma 19 okt, 14.00 

Helmond
4 De Cacaofabriek
Cacaokade 1 | 0492-529 009 (di 
t/m do van 9.00 tot 17.00) | cacao-
fabriek.nl /film | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | film-
huishengelo.nl 
The Dark Horse vr 2 okt, 16.00 | za 
3 en wo 7 okt, 20.15 | La famille Bé-
lier do 17, vr 18 en wo 23 sep, 20.15 | 
Phoenix do 1 en vr 2 okt, 20.15 | Sch-
neider vs. Bax za 26 en wo 30 sep, 
20.15 | Still Alice vr 18, 16.00, za 19, 
do 24 en vr 25 sep, 20.15 | Taxi Te-
heran vr 16, za 17 en wo 21 okt, 20.15 
| The Theory of Everything za 24, 
wo 28 okt en wo 4 nov, 20.15 | Tim-
buktu do 8, vr 9 en do 15 okt, 20.15 | 
Wild za 10 en wo 14 okt, 20.15 | vr 16 
okt, 16.00 | Music & Movies James 
Brown do 24 sep, 19.30 | Klassieker 
Tokyo Story do 22 en vr 23 okt, 20.15 
| Jubileum Filmfestival Deux jours, 
une nuit vr 30 okt, 20.15 | Le fabu-
leux destin d’Amélie Poulain vr 30 
okt, 16.00 | Festen vr 30 okt, 22.00 
| Das Leben der Anderen za 31 okt, 
20.15 | Philomena za 31 okt, 13.30 | Il 
postino za 31 okt, 16.00 

Hilversum
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035-623 5466 | 
filmtheaterhilversum.nl | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma
Europees Filmfestival Ekskursante 
za 19 sep, 16.00 | 

Hoogeveen
4 LuxorTheater
JT Hoogeveen, van Echtenplein | 
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

Hoorn
4 Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 | 
cinemaoostereiland.nl | Raadpleeg 
de website voor het actuele pro-
gramma

Kampen
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website 
| filmhuiskampen.nl | Raadpleeg de 
website voor het volledige pro-
gramma
The Dark Horse vr 30 en za 31 okt, 
20.15 | In grazia di Dio vr 23 en za 24 
okt, 20.15 | Meet me in Venice vr 16 
en za 17 okt, 20.15 | La tête haute vr 
9 en za 10 okt, 20.15 | Wild vr 2 en za 
3 okt, 20.15

Leeuwarden
4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | Reserveringen 
058-205 0320 (tijdens kassa-uren) 
| sliekerfilm.nl | Raadpleeg de web-
site voor het volledige programma 
Premières 45 Years vanaf 24 sep | 
Félix et Meira vanaf 15 okt | Knight 
of Cups vanaf do 8 okt | The Lesson 
vanaf 15 okt | Life vanaf 8 okt | Mar-
guerite vanaf 15 okt | Perfect Horse 
vanaf 8 okt | Refugiado vanaf 17 sep 
| Nog te zien Dheepan | Mia madre | 
X+Y | Special L’Chaim Life! 27 okt 

Lelystad
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 | 
agora-lelystad.nl | Aanvang: 20.15
Citizenfour di 13 okt | Ilo Ilo di 22 sep 
| Roger Waters The Wall di 29 sep 
Schneider vs. Bax di 6 okt | Taxi Te-
heran di 27 okt | Woman in Gold di 
20 okt 

Leusden
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | de-
tuininleusden.nl | Vertoning van 
sept t/m mei
My Old Lady ma 19 en di 20 okt, 
20.00 | Om de wereld in 50 concer-
ten zo 27 sep, 20.00 | Selma ma 21 
en di 22 sep, 20.00 

Lisse
4 Filmhuis/Cultureel Centrum ‘t 
Poelhuys
Vivaldistraat 4 | 0252-213 458 | 
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.30
Citizenfour di 6 okt | The Dark Horse 
di 20 okt | The King’s Gardens di 22 
sep | Timbuktu di 29 sep | Wild Tales 
di 13 okt | Woman in Gold di 27 okt 

Maastricht
4 Lumière
Bogaardenstraat 40b | 043-321 
4080 | lumiere.nl
Premières 45 Years vanaf do 24 sep 
| Une enfance vanaf do 15 okt | Fe-
lix & Meira vanaf do 8 okt | Holland 
- Natuur in de delta vanaf do 24 sep 
| Ixcanul vanaf do 15 okt | J.Kessels 
vanaf do 1 okt | Knight of Cups van-

Boeddhistisch Filmfestival
Het Buddhist Film Festival Europe 
– waarom niet meteen Buddhist 
Film Festival World? – is het enige 
religieuze filmfestival in Neder
land. Of is het een filosofisch film
festival? Laten we het houden op 
een spiritueel festival. Het filmfes
tival wil een bijdrage leveren aan 
‘een beter begrip en bredere waar
dering van het boeddhisme’ en 
doet dat met ‘een brede en flexibele 
definitie van boeddhistisch’. Het 
festival viert van 2 t/m 4 oktober in 
EYE zijn tienjarige lustrum met als 
thema Compassie. Het urgente 
thema is op het festival te vinden in 
‘spirituele kwaliteitsfilms met een 
hoog contemplatief gehalte’, maar 
ook in een paneldiscussie. Daaraan 
wordt deelgenomen door James 
Doty, neurochirurg en directeur 
van het Stanford Univer sity Center 
for Compassion and Altruism 
Research; zenmeester, schrijfster 
en politiek activiste Angel Kyodo 
Williams; theatermaker Adelheid 
Roossen en filosoof Henk 
Oosterling. Het festival opent met 
Golden Kingdom (Brian Perkins). 
De speelfilm uit Myan mar (Birma) 
portretteert vier jonge monniken 
in een klooster. De slotfilm van het 

festival is Tsai Mingliangs Journey 
to the West, dat een boeddhistische 
monnik volgt door de straten van 
Marseille. Ook te zien is het geres
taureerde meesterwerk Banshun 
van Yasujirô Ozu, waarin een jonge 
vrouw die voor haar oude vader wil 
blijven zorgen door haar omgeving 
wordt gepusht om te trouwen. Wie 
denkt dat kluizenaars niet meer 
bestaan, moet de documentaire 
Hermits gaan zien, waarin de 
Amerikaan Bill Porter naar Chinese 
heremieten terugkeert over wie hij 

vijfentwintig jaar geleden een boek 
schreef. Ook bijzonder is On the 
Road (Lee Changjae), dat verslag 
doet van het leven in een eeuwen
oud boeddhistisch vrouwenkloos
ter in ZuidKorea. Over een ander 
‘on the road’ gaat het in de docu
mentaire Lawrence Ferlinghetti: A 
Rebirth of Wonder. De film portret
teert de legendarisch uitgever van 
de schrijvers van de Beatgene ratie. 
Ferlinghetti gaf onder meer Jack 
Kerouacs On the Road uit. Wat de 
Beatgeneratie met boeddhisme te 
maken heeft? Het Buddhist Film 
Festival Europe vat zoals gezegd 
het boeddhisme breed op.

BFFE.ORG
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Zoals in Gosford 
Park en talloze an-
dere films de klas-
senverhoudingen 
werden weerspie-
geld in de indeling 
van huis, het sou-
terrain voor 
dienst boden en 
kamermeisjes, zo 
speelt ook in Que 
horas ela volta? 
de ruimte een gro-
te rol. De eerste 
versie van het 
scenario, dat 
Muylaert tien jaar 
geleden al 
schreef, heette 
niet voor niets De 
keukendeur.
11111
Barend de Voogd in de 
Filmkrant

Rialto in oktober

Rialto Filmclub: 5e editie start met Youth! 
Vrijdagochtend 16 oktober gaat de 
5e editie van de Rialto Filmclub 
van start. De opzet is ongewijzigd: 
maandelijks worden de leden ge
trakteerd op een nieuwe film, 
voor zien van een inleiding door 
Rialtomedewerkers Veerle Snij
ders en Mark Mallon. Na afloop 
van de film kan er nagepraat wor
den onder het genot van een kopje 
koffie/thee van het huis met iets 
lekkers erbij. Een abonnement 
voor alle acht bijeenkomsten kost 
€ 64. Een losse voorstelling be

zoeken kan ook. Eerste film: Youth 
van Paolo Sorrentino. Na het 
enorme succes van Oscarwinnaar 
La grande bellezza heeft Sorren
tino opnieuw een film gemaakt 
over ouder worden, het verkrui
melen van illusies en het verlan
gen naar schoonheid. Youth, meer 
ingetogen verteld dan zijn voor
ganger, is een teder en emotioneel 
verhaal dat gedragen wordt door 
twee acteurs van formaat: 
Michael Caine en Harvey Keitel.  
 RIALTOFILM.NL

ADVERTORIAL

YOUTH

JOURNEY TO THE WEST
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af do 17 sep | Life vanaf do 8 okt | 
The Lobster vanaf do 22 okt | Mada-
me Bovary vanaf do 17 sep | Margu-
erite vanaf do 15 okt | Mustang van-
af do 1 okt | I nostri ragazzi (Het Di-
ner) vanaf do 22 okt | The Paradi-
se Suite vanaf do 29 okt | Paradi-
se Trips vanaf do 24 sep | Pasoli-
ni vanaf do 8 okt | Sworn Virgin van-
af do 29 okt | The Wolfpack vanaf zo 
20 sep | Youth (La Giovinezza) van-
af do 29 okt | Halloween Classics In-
vasion Of The Body Snatchers vanaf 
do 29 okt | Nederlandse dansdagen 
Voor de Dans-Dedicated to Dance 
do 1 okt, 21.00 | Movies That Matter 
We Come As Friends ma 5 okt, 19.30 
| Studium Generale Beasts Of The 
Southern Wild ma 12 okt, 19.30 | Ci-
tizenfour ma 26 okt, 19.30 | Naziha’s 
Lente ma 19 okt, 19.30 | Ciné premi-
ères Une enfance di 6 okt, 19.30 | In-
ternational Film Cafe Youth di 13 
okt, 19.30 | Gay Film Night Cuatro 
Lunas di 13 okt, 19.30 | Eenmalige 
voorstellingen L’Chaim Life! wo 28 
okt, 19.30 | Hard To Be A God wo 14 
okt, 19.30 | Marketa Lazarova wo 7 
okt, 19.30 | The Visit wo 21 okt, 19.30 

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118-613 
482 | cinemamiddelburg.nl
45 Years vr 30 okt, 19.00 | Amy do 1, 
di 6 en wo 14 okt, 20.00 | vr 2 en zo 11 
okt, 15.00 | vr 9 okt, 19.00 | Dior and 
I vr 9 en za 10 okt, 21.30 | The Fare-
well Party vr 25 en za 26 sep, 21.30 | 
ma 28 sep, 20.00 | Hard to be a God 
vr 23 en wo 28 okt, 19.00 | Irratio-
nal Man do 8, ma 12, do 15 en ma 19 
okt, 20.00 | vr 9 okt, 15.00 | za 10 en 
vr 16 okt, 19.00 | za 17 okt, 21.30 | La 
isla minima vr 2 okt, 19.00 | za 3 okt, 
21.30 | wo 7 okt, 20.00 | The Last 
Wolf vr 18 en za 26 sep, 19.00 | zo 20 
en vr 25 sep, 15.00 | di 22 en wo 30 
sep, 20.00 | Masaan vr 23 okt, 15.00 
| za 24 okt, 19.00 | ma 26 okt, 20.00 
| Mia Madre za 31 okt, 19.00 | On-
der de oppervlakte zo 4 okt, 15.00 
| Seymour: An Introduction zo 25 

okt, 15.00 | di 27 okt, 20.00 | Tes-
tament of Youth vr 18 sep, 21.30 | 
za 19 en vr 25 sep, 19.00 | ma 21 en 
do 24 sep, 20.00 | zo 27 sep, 15.00 
| La tête haute do 17 en wo 23 sep, 
20.00 | za 19 sep, 21.30 | Theeb vr 2 
okt, 21.30 | za 3 okt, 19.00 | ma 5 okt, 
20.00 | Valley of Love vr 16 okt, 15.00 
en 21.30 | za 17 okt, 19.00 | zo 18 okt, 
15.00 | di 20 okt, 20.00 | While We’-
re Young do 29 okt, 20.00 | vr 30 en 
za 31 okt, 21.30 | Movies that Matter 
on tour We come as friends di 13 okt, 
20.00 | Avond van de Franse film 
Tu dors Nicole wo 21 okt, 20.00 | De 
Filmkeuze van Saskia Szarafinski do 
22 okt, 20.00 (titel nnb) | N8VDN8 
Donkere korte films za 24 okt, 21.30 

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400 
| hetdiekhuus.nl | Aanvang: 20.00 
Call Girls do 22 okt | Chef wo 7 okt 
| Coming Home do 15 okt | Exodus: 
Gods and Kings wo 14 okt | The Judge 
wo 28 okt | Meeks Cutoff do 1 okt | 
Michiel de Ruyter wo 21 okt | Mom-
my do 29 okt | My Old Lady do 8 okt 

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 | 
stroomhuisneerijnen.nl 
Portret van een tuin do 24 sep, 19.30 
| A Royal Affair do 17 sep, 19.30 | To 
Kill a Mockingbird do 8 okt, 19.30 | 
Filmcyclus Europese Cinema Afle-
vering 1: Spanje en Scandinavië vr 16 
okt, 19.30 | Aflevering 2: Spanje en 
Scandinavië vr 23 okt, 19.30 

Nieuwegein
4 FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030-604 5678 | 
filmtheaternieuwegein.tk | Aan-
vang: 20.15
Irrational Man di 13 okt | La isla 
mínima di 22 sep | Mia madre di 27 
okt | Ruth & Alex di 6 okt | Schneider 
vs. Bax di 29 sep 

Nijmegen
4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 6859 | 
lux-nijmegen.nl
Premières 45 Years vanaf do 24 sep 
| Une enfance vanaf do 15 okt | Hol-
land - Natuur in de delta vanaf do 24 
sep | Ixcanul vanaf do 15 okt | J. Kes-
sels vanaf do 1 okt | Knight of Cups 
vanaf do 17 sep | Life vanaf do 8 okt 
| The Lobster vanaf do 22 okt | Ma-
dame Bovary vanaf do 17 sep | Mini 
en de muggen vanaf do 8 okt | Mus-
tang vanaf do 1 okt | Nelson No5 
vanaf do 17 sep | Paradise Trips van-
af do 24 sep | Phantom Boy van-
af do 8 okt | Slow West vanaf do 17 
sep | De sneeuwkoningin vanaf do 
1 okt | Youth vanaf do 29 okt | Film-
kring Mustang do 1 en di 6 okt, 12.00 
(met inleiding) | Movies that Matter 
We Come as Friends ma 5 okt, 19.30 
| Driestroom in beweging Another 
Year di 6 okt, 19.30 | Still Mine di 13 
okt, 19.30 | FilmDebat The Wolfpack 
wo 7 okt, 19.00 | LuxDocs L’Chaim 
Life! di 13 okt, 19.30 | The Perfect 
Horse wo 7 okt, 19.00 | Roze Borrel 
Cuatro lunas zo 11 okt, 14.15 | Indo-
Filmcafé Siti zo 11 okt, 19.30 | Film-
Cursus Cursus première ma 12 okt, 
19.30 | FilmFlirt The Lobster do 15 
okt, 19.15 | Psychoanalyse & Film di 
20 okt, 19.30 | LUXclassics Faust 
(met live muzikale begeleiding) zo 27 
sep, 12.00 | Fietsen naar de maan zo 
18 okt, 12.00 

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl 
Mommy ma 19 okt 

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 | 
filmhuisoldenzaal.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Oss
4 Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 | 
groene-engel.nl | Programma 
o.v.b., raadpleeg de website voor 
het programma
Amy vr 16 okt | The Doors: When 
You’re Strange vr 2 okt | In grazio 
Dio zo 11 t/m di 13 okt | La isla mini-
ma zo 25 t/m di 27 okt | Jimi: All is 
by my Side vr 9 okt | Theeb zo 18 t/m 
di 20 okt 

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Pagnevaartweg 7 | 0165-314 503 | 
filmtheaterfanfare.nl | Aanvang: 
20.15
Openingsfilm do 10 sep (titel t.z.t. 
bekend) | Dior and I do 24 sep | Mr. 
Holmes do 17 sep | Verwacht La tête 
haute 

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (re-
serveringen via internet) | film-
huispurmerend.nl 
Amy za 24 en di 27 okt, 20.30 | Bel-
le za 17 okt, 20.30 | di 20 okt, 13.30 
en 20.30 | Bloed zweet en tranen vr 
18 sep, 20.30 | The Diary of a Tee-
nage Girl vr 23 okt, 20.30 | Im La-
byrinth des Schweigens vr 25 sep, 
20.30 | La isla minima vr 16 okt, 
20.30 | Mr. Holmes za 31 okt, 20.30 
| Suite Française vr 9 okt, 20.30 | De 
surprise za 10 en di 13 okt, 20.30 | 
Testament of Youth za 26 en di 29 
sep, 20.30 | Valley of Love vr 30 okt, 
20.30 | Ventoux za 19 en di 22 sep, 
20.30 | Wild vr 2 okt, 20.30 | di 6 
okt,13.30 en 20.30 | Woman in Gold 
vr 4 en di 8 sep, 20.30 

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfa-
briek.nl
Amy vanaf do 29 okt | Belle vanaf do 
17 sep | Citizenfour vanaf do 29 okt | 
The Diary of a Teenage Girl vanaf do 
29 okt | Dior and I vanaf do 17 sep | In 
grazio di Dio do 24 sep t/m wo 7 okt 
| Irrational Man do 8 t/m wo 21 okt 
| Journal d’une femme de chambre 
do 24 sep t/m wo 7 okt | Masaan do 
1 t/m wo 14 okt | Mr. Holmes do 1 t/m 
wo 14 okt | Les souvenirs vanaf do 29 
okt | La tête haute do 8 t/m wo 21 okt 
| Tu dors Nicole vr 16 t/m wo 28 okt | 
Victoria vanaf do 29 okt | While We’-
re Young do 15 t/m wo 28 okt 

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw 
New Orleans, Wilhelmina Pier) | 
010-277 2277 | lantarenvenster.nl
Premières 45 Years vanaf do 24 sep 
| Die laatste zomer vanaf do 17 sep 
| Holland - Natuur in de delta vanaf 
do 24 sep | J. Kessels vanaf do 1 okt | 
Knight of Cups vanaf do 17 sep | Life 
vanaf do 8 okt | Mustang vanaf do 1 
okt | Nelsons No5 vanaf do 17 sep | 
Youth vanaf do 29 okt | Sneak Pre-
view Verrassende voorpremière elke 
ma, 21.30 | Docs L’Chaim Life! za 24 
en zo 25 okt, 16.45 | wo 28 okt, 19.00 
| Perfect Horse vr 2 okt, 17.00 | zo 4 
okt, 12.30 | ma 5 okt, 19.00 | Film & 
Ontbijt Youth (voorpremière) zo 4 
okt, 11.30 (ontbijt tussen 10.00 en 
11.00) | Architectuur Film Festival 

Rotterdam wo 7 t/m zo 12 okt | Rot-
terdams Open Doek di 13 okt, 20.00 
| Gay Film Night Cuarto lunas di 13 
okt, 21.30 | Camera Japan Festival 
do 2 tot en met zo 4 okt. Voor meer 
info: camerajapan.nl en facebook.
com/camerajapan.

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) | 
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl 
| Aanvang: do 20.00
Les combatants do 17 en vr 18 sep | 
The Duke of Burgundy do 15 en vr 16 
okt | Ex Machina do 1 en vr 2 okt | The 
Farewell Party do 22 en vr 23 okt | 
Hard to Be a God do 29 en vr 30 okt | 
Lost River do 24 sep | La tête haute 
do 8 en vr 9 okt 

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wen-
nekercinema.nl
Belle do 8 t/m za 10 okt, 20.30 | zo 11 
en wo 14 okt, 15.00 | Bon Dieu! vr 16, 
za 17, vr 23 en za 24 okt, 21.00 | wo 
28 okt, 15.00 | Dior and I do 22 t/m 
za 24 okt, 20.30 | The Farewell Party 
do 29 t/m za 31 okt, 20.30 | wo 4 nov, 
15.00 | La isla minima do 15 t/m za 
17 okt, 20.30 | Meet Me in Venice do 
24 t/m za 26 sep, 20.30 | Mr. Holmes 
vr 30 okt, 21.00 | zo 1 nov, 15.00 | De 
surprise vr 2 en za 3 okt, 21.00 | zo 4 
en wo 7 okt, 15.00 | Taxi Teheran do 
17 t/m za 19 sep, 20.30 | While We’re 
Young do 1 t/m za 3 okt, 20.30 | The 
Woman in Gold vr 18, za 19, do 24 en 
za 26 sep, 21.00 | zo 20, wo 23 en wo 
30 sep, 15.00 | Yossi di 6 okt, 20.30 
| Celluloid Classics Hiroshima mon 
amour zo 27 sep, 15.00 | Le voya-
ge dans la lune zo 25 okt, 15.00 | Fo-
tofestival Schiedam (gratis inloop) 
Koyaanisqatsi zo 18 okt, 13.00 | Po-
waqqatsi zo 18 okt, 14.30 

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 | 
schijndelfilm.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma
The Theory of Everything di 6 okt, 
20.30 
4 Het Gasthuis
Lidwinahof 70
Themafilms Alzheimer di 22 sep | 
Keuzes maken in de liefde di 13 okt 
| Houden van di 20 okt | Wereldci-
nema Algerije di 29 sep | Rusland 
di 27 okt

Sittard
4 Filmhuis Het Domein
Kapittelstraat 6 | 046-451 4384 | 
filmhuishetdomein.nl | Aanvang: 
20.00
Belle vr 25 t/m zo 27 sep | The Fare-
well Party vr 18 t/m zo 20 sep | Ilo Ilo 
zo 4 en ma 5 okt | In grazio di Dio zo 
18 en ma 19 okt | Irrational Man vr 9 
en za 10 okt | La isla minima ma 28 
en di 29 sep | Que Horas Ela Volta? 
Vr 30 en za 31 okt | Rio, I Love You vr 
2 en za 3 okt | La tête haute ma 21 
en di 22 sep | Theeb zo 11 en ma 12 
okt | Valley of Love vr 16 en za 17 okt 
| While We’re Young ma 26 en di 27 
okt | X + Y vr 23 t/m zo 25 okt | Ma-
tineevoorstelling Valley of Love ma 
19 okt, 15.00

Architecten in soorten en maten
De mannen en vrouwen zie je zel
den, maar hun werk kun je niet 
over het hoofd zien. Je houdt er
van, het laat je onverschillig of je 
haat het. We hebben het over ar
chitecten, de beroepsgroep die be
paalt hoe het bebouwde landschap 
eruit ziet. Net als bij voetbal heeft 
iedereen een mening over wat zij 
maken. Er zal dan ook stevig gede
batteerd worden op het Architec
ture Film Festival Rotterdam, 
waarvan de achtste editie van 8 
t/m 10 oktober in LantarenVenster 

wordt gehouden. Op het festival, 
dat vorig jaar zesduizend bezoe
kers trok en daarmee ’s werelds 
grootste filmfestival over architec
tuur is, zijn meer dan honderd kor
te en lange documentaires en 
speelfilms te zien. Het centrale 
thema is Global Home. Daarbij 
draait het om de toekomstige bete
kenis van de begrippen thuis en 
huis. Blijven we op vaste plekken 
wonen of worden we nomaden, die 
van werkplek naar werkplek rei
zen? Verandert de stad in een me

gahotel, waarin iedereen tijdelijk 
verblijft? Moeten we daar bang 
voor zijn? Dat het vroeger ook niet 
pluis was, is te zien in de docu
mentaire Concrete Stories, over de 
Oost en WestEuropese naoor
logse gestandaardiseerde beton
bouw, die door zijn eenvormigheid 
mensen van hun identiteit beroof
de. Dat verbeeldingsrijke architec
ten vaak een beetje gek zijn, of daar 
voor worden versleten, is te zien in 
het programma The Mad Archi
tect. Het bevat onder meer de do
cumentaire Die Böhms - Architek-
tur einer Familie, dat de Duitse ar
chitectenfamilie Böhm portret
teert, waarin de 93jarige opa een 
spectaculair verleden in betonar
chitectuur heeft. Het verschil in 
opvattingen tussen hem en zijn 
drie zonen, ook architecten, leidt 
tot spanningen. Op het festival 
komt ook aan de orde hoe door na
tuurrampen en oorlogen geruï
neerde steden het beste kunnen 
worden herbouwd. Speciale aan
dacht besteedt het festival aan ar
chitectuur in LatijnsAmerika.

AFFR.NL

De zes jongens — 
hun verstandelijk 
gehandicapte zus 
is zelden te zien — 
lijken nauwelijks 
te hebben geleden 
onder hun ‘gevan-
genschap’. En 
waarom komen 
alleen de gezins-
leden aan het 
woord? Wat 
merkten de buren 
van dit gezin? 
Kwamen er geen 
sociaal werkers 
over de vloer? Dat 
de Angulo-kinde-
ren een curieuze 
opvoeding kregen, 
staat vast, maar 
The Wolfpack 
voelt als een goed 
kroegverhaal: niet 
onwaar, maar ste-
vig aangedikt.
11111
Jos van der Burg in de 
Filmkrant

DIE BÖHMS –ARCHITEKTUR EINER FAMILIE



Soest
4 Filmhuis Artishock
Steenhoffstraat 46a | 06-4387 0112 
| artishock-soest.nl | Aanvang: 
20.15
Dancing Arabs ma 12 en wo 14 okt 
| The Dark Horse ma 5 en wo 7 okt | 
The King’s Gardens ma 28 en wo 30 
sep | Loin des hommes ma 26 en wo 
28 okt | De ontsnapping zo 27 sep 
(met inleiding) | Whiplash zo 25 okt 
| Woman in Gold ma 19 en wo 21 okt | 
Zurich ma 21 en wo 23 sep 

Stadskanaal
4  Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599-610 777 | 
smoky.nl | Aanvang: 20.15
La famille Bélier di 20 okt | Il capi-
tale umano di 29 sep | Phoenix di 22 
sep | A Pigeon Sat on a Branch Re-
flecting on Existence di 6 okt | Sel-
ma di 27 okt | Still Alice di 13 okt 

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

Tilburg
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 06-8369 8775 | 
cinecitta.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

Uden
4 Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265 091 | 
filmpul.com | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

Utrecht
4 ’t Hoogt
Hoogt 4 | 030-232 8388 | hoogt.nl
Premières en nieuwe films 45 Years 
vanaf do 24 sep | Invasion of the Bo-
dysnatchers vanaf do 29 okt | Jour-

ney to the Shore vanaf do 1 okt | The 
Lesson vanaf do 17 sep | The Lobster 
vanaf do 22 okt | Nelsons No5 van-
af do 17 sep | Pasolini vanaf do 8 okt 
| Refugiado vanaf do 17 sep | Sworn 
Virgin vanaf do 15 okt | Underdog 
vanaf do 17 sep | The Visit vanaf do 
8 okt | Movies and Science Cha-
sing Ice ma 5 okt, 19.00 | Hovo Film-
cursus Film en Economie vanaf vr 9 
okt | Braziliaanse Koorts zo 11 okt, 
15.00 | Sneak Preview Verrassen-
de voorpremière di 13 okt, 21.30 | Fo-
todok No Privacy do 15 okt | Cinevil-
le’s Hoogtepunten vr 16 en vr 30 okt, 
21.30 (met Hugo Emmerzael) | Cul-
turele Zondag Alles Kids zo 18 okt | 
Europees Filmfestival Underdog zo 
20 sep, 16.30 | Roze Maandag L’art 
de la fugue ma 21 sep Speciale do-
cu’s L’Chaim Life!e zo 25 en di 27 okt 
| Perfect Horse zo 18 en wo 21 okt | 
Eastern Neighbours Film Festival za 
24 okt, vanaf 19.00 
4 Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-232 0452 | 
hartlooper.nl | Raadpleeg de web-
site voor het wekelijkse programma
4 Springhaver 1 en 2
Springweg 50 | 030-231 3789 | 
Raadpleeg de wekelijkse filmladder 
en Uitloper

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317 730 | 
vanberesteyn.nl | Aanvang 20.00, 
tenzij anders vermeld 
La famille Bélier ma 5 okt | Far From 
the Madding Crowd ma 19 okt | Gero-
nimo ma 12 okt | Ik ben Alice do 6 okt 
| Schneider vs. Bax ma 28 sep | Tim-
buktu ma 26 okt | Wild ma 21 sep 

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) | 
Alleen info 06-5388 3412 | film-
huisveenendaal.nl | Aanvang: 
20.00
Bears zo 13 sept, 14.30 (+ inleiding 
Berenbos Ouwehands Dierenpark 

Rhenen) | Begin Again za 12 sept 
20.00 | La isla mínima za 19 sept, 
20.00 | zo 27 sept, 14.30 | La loi du 
marché zo 20 sept,  14.30 | De sur-
prise zo 6 sept, 14.30 | La tête haute 
za 5 en wo 9 sept, 20.00 | What We 
Did on Our Holiday za 26 sept, 20.00 
| zo 4 okt, 14.30 

Venlo
4 Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077-351 8183 | 
nieuwescene.nl
Belle do 15 t/m wo 28 okt | Dancing 
Arabs do 8 t/m wo 21 okt | The Fare-
well Party do 24 sep t/m wo 7 okt | 
Far From the Madding Crowd do 24 
t/m wo 30 sep | Ilo Ilo do 8 t/m wo 21 
okt | In grazio di Dio do 24 sep t/m 
wo 7 okt | La isla minima nog t/m wo 
23 sep | The King’s Gardens do 8 t/m 
wo 14 okt | Im Labyrinth des Schwei-
gens do 1 t/m wo 7 okt | Het Lied van 
de Zee 8 okt t/m 4 nov | Masaan do 
22 okt t/m wo 4 nov | Mr. Holmes do 
29 okt t/m wo 4 nov | Ruth and Alex 
nog t/m wo 23 sep | Valley of Love 
nog t/m wo 23 sep | Halloweenfilm 
Allélua + O Apostolo do 29 okt t/m 
wo 4 nov | 1e Klimaatfilm Chasing 
Ice do 29 okt t/m wo 4 nov

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine 
zaal) | info@hetzeepaard.nl | het-
zeepaard.nl (info & reserveren) 
The Diary of a Teenage Girl do 22 
okt, 20.30 | zo 25 okt, 16.15 | In gra-
zia di Dio do 8 okt, 20.30 | zo 11 okt, 
16.15 | Mr. Holmes do 1 okt, 20.30 | 
zo 4 okt, 16.15 | Que Horas Ela Vol-
ta? do 29 okt, 20.30 | zo 1 nov, 16.15 
| Valley of Love do 15 okt, 20.30 | zo 
18 okt, 16.15 

Vlissingen
4 Cine City
Spuikomweg 1 | Zie de bioscooplad-
der en de agenda in de dagbladen

Wageningen
4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t Ven-
ster) | moview.nl 
Charlie’s Country za 5, zo 6, di 8, 
wo 9 en vr 11 sep, 20.30 | Citizen-
four do 3, vr 4, ma 7, za 12, zo 13 en 
di 15 sep, 20.30 | Geronimo vr 18, di 
22, za 26 en wo 30 sep, 20.30 | zo 20 
sep, 16.00 | Kurai, Kurai - Tales On 
the Wind do 17, zo 20, do 24 en zo 27 
sep, 20.30 | O Menino e o Mundo do 
10, ma 14 en wo 16 sep, 20.30 | zo 13 
sep, 16.00 | Schneider vs. Bax za 19, 
wo 23, vr 25 en di 29 sep, 20.30 | zo 
27 sep, 16.00 

Weesp
4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 | 
wesopa.nl | Programma is o.v.b., 
raadpleeg ook de website
Amy zo 4 okt | Belle do 22 okt | Every 
Thing Will Be Fine do 8 okt | Irratio-
nal Man do 15 okt | La isla minima do 
1 okt | Masaan do 29 okt 

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater 
Skopein
Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 | 
filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang: 
21.00
Dancing Arabs di 13 okt | Im La-
byrinth des Schweigens di 27 okt 
(o.v.b.) | Next Goals Wins di 6 okt 
| Still Alice di 22 sep | Timbuktu di 
29 sep 

Woerden
4 AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436 510 | 
annexcinema.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075-631 1993 
| Reserveren via belbios | de-fa-
briek.nl
Amy do 8 (met inleiding) t/m zo 11, 
wo 14 t/m zo 18, di 20, vr 23 t/m zo 
25, di 27 en wo 28 okt | Belle vr 30 en 
za 31 okt en zo 1 nov | Blade Runner: 
The Final Cut vr 23 (met inleiding), 
za 24 en zo 25 okt | The Duke of Bur-
gundy do 24 t/m zo 27 en wo 30 sep 
| za 3 t/m ma 5 en wo 7 okt | The Fa-
rewell Party do 1 t/m zo 4, di 6, do 8 
t/m ma 12 en wo 14 okt | Irrational 
Man do 29 t/m zo 1 nov, di 3 nov en 
wo 4 nov | La isla mínima vr 25, za 26 
en di 29 sep | do 1 t/m ma 5 en wo 7 
okt | Journal d’une femme de cham-
bre do 17 t/m zo 20, di 22, do 24, zo 
27 en ma 28 | Life do 22 t/m ma 26 
okt, wo 28, do 29 (met inleiding), vr 
30 en za 31 okt en zo 1, ma 2 en wo 
4 nov | La loi du marché do 29 t/m 
za 31 okt en zo 1 t/m di 3 nov | Ma-
saan za 10, zo 11, di 13, do 15 t/m zo 
18, di 20 en wo 21 okt | Mr. Holmes vr 
18 t/m zo 20, di 22, do 24 t/m ma 28 
en wo 30 sep | za 3, zo 4 en di 6 okt | 
De reünie do 17 t/m ma 21, wo 23, vr 
t/m zo 27 en di 29 sep | La tête haute 
do 17 t/m ma 21 en wo 23 sep | Whi-
le We’re Young do 8 t/m zo 11, di 13, 
vr 16 t/m ma 19 en wo 21 okt | Kunst-
FilmFabriek Séraphine vr 9 okt | 
Zaanstad Regenboogstad Week-
end ma 12 okt 

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuw-
straat 2 | Reserveren via e-mail 
cinemaarten@planet.nl | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 | 
Reserveringen 0316-344 250 (na 
19.15) | filmhuiszevenaar.nl 
Dior and I do 15, vr 16 en di 20 okt, 
14.30 | wo 21 okt, 20.15 | The Duke of 
Burgundy vr 16 en ma 19 okt, 20.15 
| Irrational Man do 8 en di 13 okt, 
14.30 | vr 9, zo 11 en di 13 okt, 20.15 
| La isla minima vr 2, zo 4 en di 6 
okt, 20.15 | di 6 okt, 10.30 | wo 7 okt, 
14.30 | De kleine prins zo 11 en wo 14 
okt, 14.30 | La loi du marché za 17, zo 
18 en di 20 okt, 20.15 | ma 19 en wo 21 
okt, 14.30 | di 20 okt, 10.30 | Mr. Hol-
mes do 1, vr 2, ma 5 en di 6 okt, 14.30 
| do 1, ma 5 en wo 7 okt, 20.15 | Ya-
lom’s Cure do 15 okt, 20.15 

Zierikzee
4 Filmtheater Zierikzee
Korte Nobelstraat 37-39 | 0111-411 
223 | fizi.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

Zoetermeer
4 Fth Cine Utopia/bioscoop 
Utopolis
Oostwaarts 70 | 079-330 0366 | 
cine-utopiazoetermeer.nl | Aan-
vang: 20.00
Atlantic. di 29 sep | Les combat-
tants di 13 okt | Good Kill di 6 okt | La 
resistance de l’ air di 27 okt | Walesa, 
Man of Hope di 22 sep 

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575-513 750 | 
luxorzutphen.nl 
45 Years vr 23 en di 27 okt, 20.30 
| Amy vr 30 okt, 20.30 | za 31 okt, 
18.30 | Belle do 22 en ma 26 okt, 
20.30 | vr 23 okt, 17.00 | za 24 okt, 
21.00 | di 27 okt, 14.30 | The Duke of 
Burgundy do 29 okt, 20.30 | vr 30 
okt, 17.00 | za 31 okt, 21.00 | The Fa-
rewell Party do 8, zo 11 en ma 12 
okt, 20.30 | vr 9 okt, 17.00 | di 13 
okt, 14.30 | Good Morning za 17 okt, 
18.30 | wo 21 okt, 20.30 | Iris di 6 
en di 20 okt, 20.30 | La isla minima 
za 24 okt, 18.30 | zo 25 okt, 20.30 | 
Man Up do 15 en ma 19 okt, 20.30 | 
vr 16 okt, 17.00 | za 17 okt, 21.00 | zo 
18 okt, 16.00 | O Apóstolo do 1 en wo 
7 okt, 20.30 | za 3 okt, 18.30 | Open 
Up to Me vr 2 en ma 5 okt, 20.30 | 
Papa ou maman vr 2 okt, 17.00 | za 3 
okt, 21.00 | zo 4 okt, 20.30 | di 6 okt, 
14.30 | Theeb vr 9 en di 13 okt, 20.30 
| zo 11 okt, 16.00 | X + Y vr 16 en zo 18 
okt, 20.30 | di 20 okt, 14.30 | Crimi-
marathon Red Riding Trilogy za 10 
okt, 15.00 

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via web-
site | filmtheaterfraterhuis.nl
45 Years do 1 okt, 19.45 | vr 2 en wo 
14 okt, 13.30 | vr 2 en za 3 okt, 21.00 
| zo 4 okt, 17.00 | ma 5, do 8 en zo 18 
okt, 14.30 | di 6 okt, 20.30 | wo 7 okt, 
16.00 | vr 9 en za 10 okt, 19.30 | zo 11 
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Malick levert met 
Knight of Cups een 
meer introspec-
tieve, filosofische 
en fragmentari-
sche ervaring dan 
ooit tevoren, door 
zijn meanderende 
stijl nog meer de 
boventoon te la-
ten voeren. Tradi-
tionele continuï-
teit maakt bijna 
volledig plaats 
voor Emmanuel 
Lubezki’s lyrische 
camerawerk, 
geestverruimen-
de muziek en een 
poëtische voice- 
over van het verlo-
ren hoofdperso-
nage.
111123
Hugo Emmerzael in de 
Filmkrant

Ambachtelijk bezig zijn
Het woord ‘ambacht’ is, anders 
dan het woord ‘mottenballen’, 
weer helemaal populair. Jarenlang 
werd het geassocieerd met oude 
mannen in boerenkielen op klom
pen die iets onduidelijks met riet 
aan het vlechten waren. Maar het 
woord verkoopt weer, zoals de am
bachtelijke slager en bakker weten. 
Misschien had Grolsch tien jaar 
geleden niet moeten stoppen met 
zijn jarenlang uitgezonden recla
mespotjes over ‘vakmanschap is 
meesterschap’, want dan was deze 
bierbrouwer nu weer hip geweest. 
Klompenmakers en mandenvlech
ters kunnen weer. Gouden tijden 
dus voor het Ambacht in Beeld 
Festival, dat van 25 t/m 27 septem
ber in De Hallen plaatsvindt. Het 
festival is, in de woorden van de 
organisatoren ‘een bruisende hap
pening over topambachten, vak
manschap en meesterschap’. Er 
zijn elf thematische filmprogram
ma’s, zes lezingen, vijf masterclas
ses, twintig workshops en tien de
monstraties en performances. Het 
festival opent met Un trabajo feliz 
(Juan Alcon Duran), dat het vak

manschap toont van een meubel
maker. Verder zijn er documentai
res over scheepsbouw, textielbe
werking, keramiek, smeden, 
brons gieten en steenhouwen. Wie 
niet alleen wil kijken, maar ook zelf 
aan de slag wil, heeft een ruime 
keuze uit workshops: van korset
ten maken tot gitaarbouwen, van 
boekbinden tot matroesjka’s be
schilderen. Liefhebbers van het 

werk van de Aardman Studio moe
ten de workshop kleien niet laten 
lopen. Daarin maak je onder lei
ding van een medewerker van de 
studio je eigen Shaunschaap. Ook 
interessant voor filmliefhebbers: 
Hisko Hulsing, die animatiescènes 
maakte voor de documentaire 
Cobain: Montage of Heck, komt 
praten over zijn werkwijze. Over 
filmrestauratie komen we alles te 
weten bij Catherine Cormon, 
hoofd  filmcollectie EYE, en An ni
ke Cross, filmrestaurator bij EYE.

AMBACHTINBEELDFESTIVAL.NL

UN TRABAJO FELIZ
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okt, 11.15 | vr 16 en za 17 okt, 16.30 | 
ma 19 okt, 19.00 | wo 21 okt, 10.30 | 
Die Laatste Zomer vr 30 en zo 1 nov, 
19.30 | za 31 okt, 18.45 | ma 2 nov, 
20.30 | wo 4 nov, 16.00 | Une enfan-
ce do 15 okt, 20.30 | vr 16 en za 17 
okt, 19.15 | zo 18 en zo 25 okt, 17.00 | 
ma 19 okt, 18.30 | di 20 okt, do 22 okt 
en wo 4 nov, 14.00 | wo 21, vr 23 en za 
24 okt, 19.00 | ma 26 en wo 28 okt, 
19.45 | di 27 okt en zo 1 nov, 14.30 | 
vr 30 en za 31 okt, 16.30 | La famil-
le Bélier vr 16 en wo 28 okt, 14.00 | 
di 20 okt, 16.00 | wo 21 en vr 23 okt, 
11.00 | do 22 okt, 19.00 | Félix & Meira 
do 1 en di 6 okt, 14.00 | vr 2 t/m zo 4 
okt, 19.30 | wo 7 okt, 19.45 | Holland 

- Natuur in de delta vr 2, za 3, vr 9 en 
za 10 okt, 19.00 | zo 4 okt, 11.45 | ma 
5 okt, 19.45 | di 6 en di 13 okt, 14.30 | 
wo 7, wo 14 en vr 23 okt, 16.30 | zo 11 
okt, 17.00 | ma 19, wo 21 en do 22 okt, 
16.00 | di 20 okt, 11.00 | In grazia di 
Dio vr 9 en za 10 okt, 16.30 | zo 11 okt, 
14.30 | ma 12 okt, 19.45 | wo 14 okt, 
14.00 | J. Kessels do 1 en wo 7 okt, 
20.30 | vr 2, za 3, vr 9 en za 10 okt, 
21.30 | zo 4 okt, 20.00 | ma 5 okt, 
14.00 | di 6, do 8 en wo 14 okt, 19.45 
| zo 11 okt, 19.30 | ma 12, di 13 en do 
15 okt, 14.00 | vr 16 okt, 13.30 | zo 18 
okt, 12.00 | di 20 okt, 18.30 | Knight 
of Cups do 1 en zo 4 okt, 14.30 | vr 2 
en za 3 okt, 16.30 | wo 7 okt, 14.00 | 

Life do 8, di 13, wo 14 en ma 26 okt, 
20.30 | vr 9 okt, 14.00 | vr 9, za 10, 
ma 19, di 20 en wo 21 okt, 21.00 | zo 
11 en zo 18 okt, 20.00 | ma 12 en do 15 
okt, 14.30 | vr 16 en za 17 okt, 21.15 | 
do 22 okt, 11.00 | vr 23 en za 24 okt, 
21.30 | zo 25 okt en zo 1 nov, 11.15 | wo 
28 okt, 16.30 | do 29 okt, 19.45 | vr 30 
okt en wo 4 nov, 13.30 | The Lobster 
do 22 t/m za 24 okt, 21.00 | zo 25 okt 
en zo 1 nov, 20.00 | ma 26 okt en ma 
2 nov, 14.30 | di 27 okt, wo 28 okt en 
di 3 nov, 20.30 | do 29 okt, 14.00 | 
vr 30 en za 31 okt, 21.15 | wo 4 nov, 
19.45 | Love 3D vr 2 okt, 14.00 | zo 4 
okt, 11.15 | ma 5 okt, 20.30 | Margu-
erite do 16 en di 27 okt, 19.45 | vr 16 

en za 17 okt, 19.00 | zo 18 okt, 11.15 | 
ma 19 okt, 11.00 | di 20 en wo 21 okt, 
20.30 | do 22 okt, 10.30 | vr 23 okt, 
14.00 | za 24 okt, 16.30 | zo 25 okt, 
14.30 | wo 28 okt, 13.30 | Masaan 
vr 23 okt, 10.30 | zo 25 okt, 12.00 | 
wo 28 okt, 16.00 | Mustang vr 16 en 
za 17 okt, 21.30 | zo 18 okt, 19.30 | 
di 20 okt, 19.00 | wo 21 okt, 15.30 | I 
nostri ragazzi do 22 t/m zo 25 okt, 
19.30 | ma 26 okt en ma 2 nov, 14.00 
| di 27 en wo 28 okt, 18.45 | do 29 
okt, 14.30 | vr 30 okt, 21.30 | za 31 
okt, 20.45 | zo 1 nov, 12.00 | di 3 nov, 
19.45 | wo 4 nov, 16.30 | Perfect Hor-
se vr 2 okt, 16.00 | zo 4 okt, 16.30 | 
wo 7 okt, 13.30 | Que Horas Ela Vol-
ta? vr 16 okt, 16.00 | zo 18 okt, 16.30 
| ma 19 okt, 20.30 | di 20 okt, 10.30 | 
wo 21 okt, 18.15 | Ricki and the Flash 
do 8 okt, 14.00 | vr 9 okt, 13.30 | zo 
12 okt, 12.00 | ma 12 okt, 20.30 | wo 
14 okt, 16.00 | We Come as Friends 
vr 30 okt, 16.00 | zo 1 nov, 16.30 | di 
3 nov, 14.00 | Wolfpack do 22 okt, 
21.30 | zo 25 okt, 16.30 | di 27 okt, 
14.00 | Youth (La Giovinezza) do 29 
okt en wo 4 nov, 20.30 | vr 30 okt, 
14.00 en 19.00 | za 31 okt, 19.00 | zo 
1 nov, 17.00 | ma 2 nov, 19.45 | di 3 
nov, 14.30 | Klassieker Late Autumn 
(Akibiyori) vr 9 okt, 16.00 | zo 11 okt, 
11.00 | di 13 okt, 19.30 | Verwacht 
Corn Island | He Named Me Malala | 
A Royal Night Out | Son Of Saul | Le 
Tout Nouveau Testament | Frater-
huis Academie Margriet Brandsma 
over haar ervaringen in Duitsland en 
het beeld van dit land in films za 10 
okt | Busreis naar EYE naar de ten-
toonstelling van Michelangelo Anto-
nioni za 17 okt | Gerlinde Heywegen 
over liefde in de film za 24 okt | Jielis 
van Baalen over de beeldcultuur in 
de Arabische wereld za 31 okt | Café 
Zinnema It Follows za 31 okt, 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.

Almere
4  Het nieuwe filmhuis/De nieuwe 
bibliotheek
Cinekid op locatie Max, Minsky en 
ik 10+ vr 23 okt, 14.00 | Mullewap 5+ 
wo 21 okt, 14.00 | The Race 8+ do 22 
okt, 14.00 

Alphen a/d Rijn
4 Parkfilmhuis
Cinekid op locatie De Keeper van Li-
verpool 10+ do 22 okt, 15.00 | Max, 
Minsky en ik 10 + vr 23 okt, 15.00 
| Mullewap 5+ ma 19 en wo 21 okt, 
15.00 | di 20 en do 22 okt, 13.30 | The 
Race 8+ di 20 okt, 15.00 | Het vlin-
dermeisje 4+ ma 19, wo 21 en vr 23 
okt, 13.30 

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
De kleine prins 6+ vanaf do 1 okt | 
Phantom Boy 6+ vanaf wo 14 okt | 
Cinekid op locatie vanaf za 17 okt 
met o.a. De kleine prins 6+ | Max, 
Minsky en ik 10+ | Mullewap 5+ | 
Phantom Boy 6+ | The Race 8+

Amsterdam
4 Het Ketelhuis
Cinekid Festival Het internationale 
film, televisie en nieuwe media fes-
tival voor de jeugd za 17 t/m vr 23 okt 
4 Rialto
Mini en de muggen 4+ za 10 okt | 
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American Ultra      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Dheepan     11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Hitman     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Jauja     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Kat en muis     11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111

Knight of Cups     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Lesson     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Mia madre      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Pixels     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Que horas ela volta?     11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111

Ricki and the Flash      11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Schone handen      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Seymour: An Introduction     11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 111231 11111

Slow West     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Southpaw      11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111

Straight Outta Compton     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111

Trainwreck     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Vacation     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Wolfpack     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

X+Y     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Veelzijdig Cinekid
De herfstvakantie komt eraan, dus 
ook Cinekid. Het film, tv en 
nieuwemediafestival wordt van 17  
t/m 23 oktober in de Westergas
fabriek in Amsterdam gehouden. 
Daarna trekt het onder de titel 
Cinekid op Locatie door het land. 
Het filmhart is zoals altijd de inter
nationale jeugd en kinderfilm
competitie. Te zien is onder meer 
het Zweedse My Skinny Sister 
(Sanna Lenken), waarin een tiener 
ontdekt dat haar oudere zus, die ze 
altijd als rolmodel zag, jarenlang 
een eetstoornis verborg. Exit on
schuldig vertrouwen. In het 
Deense The Shamer’s Daughter 
(Kenneth Kainz) beleeft een meisje 
in een middeleeuws land spannen
de magische avonturen. Onver
klaarbare zaken gebeuren ook in 
het Italiaanse The Invisible Boy 
(Gabriele Salvatores), waarin een 
jongen merkt dat hij in een Hallo
weenkostuum voor anderen on
zichtbaar is. Ook niet alledaags is 

het leven in 1892 van een Russisch 
aristocratisch meisje, dat op zoek 
gaat naar het schip waarmee haar 
opa nooit terugkeerde van de 
Noordpool. Dat Karl May nog 
steeds populair is in Duitsland 
blijkt uit de Duitse competitiefilm 

De zoon van Winnetou. Speciale 
aandacht besteedt Cinekid aan de 
Iraanse cinema. Onder de titel Iran 
Special vertoont het drie Iraanse 
jeugdfilms. In My Mothers Blue Sky 
(Ali Qavitan) doen een moeder en 
haar zoontje er alles aan om te 
voorkomen dat de kolenmijn 
waarin ze werken zal sluiten. In 
Ranna’s Silence (Behzad Rafiee) is 
een meisje zo van de wereld wan
neer haar kip plotseling verdwijnt, 
dat ze stopt met praten. In The 
Promise (Mohammad Ali Talebi) 
worstelt een vijftienjarige jongen 
met schuldgevoel, omdat zijn bes
te vriend die hij uitdaagde tot een 
zwemrace is verdronken. De laat
ste dag van het festival staat in het 
teken van animatie. Job, Joris & 
Marieke komen over hun werk pra
ten. De vijftigste verjaardag van de 
tvserie Thunderbirds wordt ge
vierd met oude afleveringen en de 
première van de nieuwste serie. 
Voor volwassenen is er een mas
terclass animatiescripts schrijven 
voor jeugdfilms. Kinderen kunnen 
animatieworkshops volgen in het 
MediaLab. CINEKID.NL

Moretti toont hoe, 
als je leven op los-
se schroeven 
staat, de filmset 
geloofwaardiger 
is dan de realiteit. 
Doodgaan hoort er 
misschien bij, 
maar wachten tot 
iemand het loodje 
legt, is absurd. En 
als het je moeder 
is, onacceptabel.
11111
Laura van Zuylen over Mia 
madre in de Filmkrant

THE SHAMER'S DAUGHTER



Phantom Boy 6+ za 17 okt | Verha-
len in de herfst Filmfestival za 17 t/m 
za 24 okt 

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Cinekid op lokatie De keeper van Li-
verpool 10+ vr 23, za 24 en zo 25 okt 
(+ bouw je eigen VRB-bril & Pillo!) | 
Max, Minsky en ik 10+ za 17, zo 18 en 
ma 19 okt | Mullewap 5+ wo 21 t/m zo 
25 okt | The Race 8+ di 20, wo 21 en 
do 22 okt | Het vlindermeisje 4+ za 17 
t/m di 20 okt | 

Breda
4 Chassé Cinema
Dummie Dummie 6+ ma 26 en vr 30 
okt, 13.30 | De Gruffalo 3+ ma 26 en 
di 27 okt, 12.00 | vr 30 okt, 11.00 | De 
kleine prins 3D 6+ ma 26 en di 27 
okt, 14.00 | wo 28 t/m za 31 okt, 11.20 
| Lotte en de maansteen 4+ zo 4 en 
wo 7 okt, 14.15 | Mees Kees Mara-
thon 7+ do 29 okt, 11.00-16.00 | Mini 
en de muggen 4+ zo 11, wo 14, zo 18, 
wo 21 en zo 25 okt, 14.15 | ma 26 en 
di 27 okt, 13.15 | wo 28 okt, 11.00 | do 
29 okt, 11.10 | vr 30 okt, 11.45 | za 31 
okt, 11.10 | Phantom Boy 6+ wo 14 en 
wo 21 okt, 14.30 | zo 18 en zo 25 okt, 
12.30 | ma 26 en di 27 okt, 13.00 | wo 
28 en do 29 okt, 12.45 | vr 30 en za 
31 okt, 13.45 | Pijnstillers 10+ ma 26 
okt, 14.50 

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Binnenstebuiten (Inside Out) 3D 8+ 
zo 20 en zo 27 sep, 13.30 | za 19 sep, 
16.00 | wo 23 en wo 30 sep, 14.30 | vr 
25 sep, 18.45 | De Boskampi’s 6+ za 
3, zo 4, za 10 en zo 11 okt, 13.00 | Hol-
ly en de zwaan 6+ za 31 okt, 13.00 
| De kleine prins 6+ zo 19, zo 20 en 
zo 27, 13.00 | za 26 sep, 15.45 | Mi-
nions 3D 6+ za 3, zo 4, za 10 en zo 11 
okt, 13.30 | wo 7 en wo 14 okt, 14.30 | 
za 17, za 24 en zo 25 okt, 13.00 | zo 18 
okt, 15.45 | vr 23 okt, 16.00 | wo 28 

okt, 14.30 | Cinekid op locatie ma 19 
t/m wo 20 okt, 10.00 

Delft
4 Filmhuis Lumen
Hocus Pocus met Alfons Alfrink 4+ 
t/m wo 7 okt | De kleine prins 6+ van-
af zo 4 okt | Mini en de muggen 4+ 
vanaf zo 11 okt | Cinekid op locatie 
zo 18 t/m zo 25 okt Max, Minsky en 
ik 10+ | Mullewap 5+ | The Race 8+ 
(raadpleeg de website voor de exac-
te data) 

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Holly en de zwaan 8+ zo 20 en wo 23 
sep, 14.30 | De kleine prins 6+ zo 20, 
wo 23 en wo 30 sep, 14.00 | Pim & 
Pom: het grote avontuur 3+ wo 30 
sep, 14.30 

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Schaun het schaap 4+ za 26 sep., 
14.00 

Drachten
4 Schouwburg de Lawei
Avonturen van het Molletje 3+ zo 25 
okt, 11.00 | Otto is een neushoorn 5+ 
zo 4 okt, 15.00 

Gouda
4 Filmhuis
Holland – Natuur in de delta 6+ di 
20 okt, 13.30 | Cinekid op locatie De 
keeper van Liverpool 10+ ma 19 okt, 
13.30 | Max, Minsky en ik 10+ do 22 
okt, 13.30 | Mullewap 5+ wo 21 en 
zo 25 okt, 13.30 | The Race 8+ za 24 
okt, 13.30 | Het vlindermeisje 4+ vr 
23 okt, 13.30 

Groningen
4 Groninger Forum
Cinekid op lokatie De keeper van Li-

verpool 10+ zo 18 okt, 15.00 | vr 23 
okt, 13.00 | Max, Minsky en ik 10+ za 
17 okt, 15.00 | wo 21 okt, 13.00 | Mul-
lewap 5+ za 17 en di 20 okt, 14.00 | 
zo 18 okt en do 22 okt, 13.00 | wo 21 
okt, 15.00 | Phantom Boy 6+ za 17 en 
di 20 okt, 13.00 | zo 18 okt, 11.00 en 
14.00 | ma 19 en vr 23 okt, 15.00 | wo 
21 en do 22 okt, 14.00 | The Race 8+ 
ma 19 en vr 23 okt, 14.00 | di 20 okt, 
15.00 | Het vlindermeisje 4+ zo 18 
okt, 12.00 | ma 19 okt, 13.00 | do 22 
okt, 15.00 

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Shaun het schaap 4+ wo 21 en vr 23 
okt, 14.00 

Maastricht
4 Lumière
De kleine prins 6+ vanaf za 3 okt | 
Cinekid op locatie ma, 26, di 27 en 
wo 28 okt 

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Otto is een neushoorn 5+ ma 26 t/m 
vr 30 okt, 14.00 

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
De Boskampi’s 6+ zo 25 okt, 13.30 
| Minuscule 6+ wo 14 okt, 13.30 | 
Shaun het schaap 4+ zo 20 sep, 
13.30 

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Cinekid op locatie Phantom Boy 6+ 
vanaf wo 14 okt | De sneeuwkoningin 
2 6+ vanaf do 1 okt 

Utrecht
4 ’t Hoogt
Mini en de Muggen 4+ vanaf do 8 
okt | Phantom Boy 6+ vanaf za 17 
okt | Cinekid op locatie Dagelijks in 
de herfstvakantie: Mullewap 5+ | 
The Race 8+ | Het vlindermeisje 4+ | 
Smart Movies Wetenschapscollege 
& film: Babe 8+ do 22 okt, 14.00 

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
De Boskampi’s 6+ wo 21 okt, 14.00 
| Shaun het schaap 4+ zo 27 sep, 
14.00 

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
De kleine prins 6+ zo 20 en zo 27 sep 
| Shaun het schaap 4+ zo 4, zo 11, zo 
18, zo 25 okt en zo 1 nov 

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Beestenboot 6+ za 19 sep, 15.45 | zo 
20, 14.00 | De Boskampi’s 6+ za 10 
en za 17 okt, 16.00 | ma 19 okt, 15.30 
| Holland - Natuur in de delta 6+ za 
3 en za 31 okt, 15.45 | zo 4 okt en zo 
1 nov, 14.00 | Mini en de Muggen 4+ 
za 10, za 17 en za 24 okt, 14.15 | zo 11, 
zo 18 en zo 25 okt, 14.00 | ma 19 t/m 
vr 23 okt, 13.30 | Cinekid op loca-
tie Max, Minsky en ik 10+  do 22 okt, 
15.30 | za 24 okt, 16.00 | Mullewapp 
5+ ma 19 en wo 21 okt, 14.00 | The 
Race 8+ di 20 en vr 23 okt, 15.30
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Cameraman Krum 
Rodriguez be-
heerst de kunst 
om mooie beelden 
te maken zonder 
dat die beelden 
zelf om aandacht 
vragen — nog een 
aspect waarin de 
film verwant is 
met die uit buur-
land Roemenië. 
De adembene-
mende hoofdrol 
van Margita Gos-
jeva is de kers op 
de taart van deze 
pijnlijk actuele ze-
denles.
11111
Sasja Koetsier over The 
Lesson in de Filmkrant

Spinoza
Met een emmer popcorn naar 
Spinoza? Dat kan vanaf 17 septem
ber in dertien Pathébioscopen. De 
bioscoopketen vertoont vanaf die 
datum Spinoza, een vrije denker 
(Robin Lutz). De documentaire 
doet leven en werk van de Neder
landse filosoof uit de doeken en 
gaat in op zijn betekenis voor onze 
tijd. Dat Pathé, dat bij de productie 
van de film betrokken was, de film 
vertoont, past in het streven van de 
bioscoopexploitant om diverse 
publieksgroepen aan te spreken. 
De tijd dat exploitanten van mega
bioscopen zich alleen met spekta
kelfilms op jongeren richtten, is 
voorbij. Al een aantal jaren ver
toont Pathé naast liveverslagen 
van sportevenementen gefilmde 
liveuitvoeringen van opera, ballet 
en theater. Ook voor muziekdocu
mentaires en gefilmde rondleidin
gen van spectaculaire exposities in 
musea kunnen we naar Pathé. En 
nu dus ook voor een filosofenpor
tret. Spinoza, een vrije denker por
tretteert de in 1632 in Amsterdam 
geboren Joodse filosoof, wiskundi
ge en politieke denker als een 
scherpzinnige Verlichtingsdenker, 

die zijn tijd ver vooruit was. Zijn 
opvatting dat alle mensen gelijk 
zijn, zijn geloof in de rede en zijn 
pleidooi voor religieuze tolerantie 
stuitten op groot verzet. In 1656, 
net 24 jaar oud, werd hij om zijn 
‘vreselijke ketterijen’ en ‘monster
lijke daden’ uit de Sefardische ge
meenschap verstoten. Zijn fami
lieleden mochten geen contact 
meer met hem hebben. Nadat 
Spinoza op straat was aangevallen 
door een man met een dolk verliet 
hij Amsterdam. De laatste jaren 
van zijn leven woonde hij in Den 
Haag, waar hij op 44jarige leeftijd 
overleed, waarschijnlijk aan tbc. 
Spinoza’s invloed op de politieke 
filosofie kan met zijn pleidooi voor 
absolute vrijheid van meningsui
ting en godsdienstvrijheid moeilijk 
worden overschat.  PATHE.NL

Lezersacties  oktober
The Dark Horse

The Dark Hor-
se vertelt het 
waargebeurde 
en indrukwek
kende levens
verhaal van 
Genesis Poti
ni. Dit briljan
te maar weinig 

bekende schaakgenie uit 
NieuwZeeland maakte zich, on
danks zijn bipolaire stoornis, 
sterk voor de toekomst van ach
tergestelde kinderen. “Regisseur 
James Napier Robert son maakte 
van deze episode uit het echte le
ven van Maorischaker Genesis 
een rauw en ontroerend drama, 
dat door indrukwekkend spel en 
een sterk script nooit geforceerd 
aandoet”, schreef de Filmkrant. 
“The Dark Horse wordt formida
bel gedragen door acteur Cliff 
Curtis (bekend geworden van de 
Maorifilmhuishit Once Were 
Warriors) die overtuigt als de 
mentaal instabiele, van de sa
menleving vervreemde geniale 
gek.” The Dark Horse won begin 
dit jaar de publieksprijs op het 
International Film Festival Rot
terdam. Ter gelegenheid van de 
home entertainmentrelease stelt 
Imagine Film Distribution vijf 
dvd’s beschikbaar voor lezers van 
de Filmkrant.

A Girl Walks Home Alone 
at Night 
In de schadu
wen van Bad 
City, een wet
teloos gat vol 
onderwereld
figuren, drugs 
verslaafden en 
pooiers, doolt 
een meisje 
rond in hijab 

en streepjes Tshirt, de straat
verlichting ontwijkend. Als het 
nodig is laat ze haar vampiertan
den zien. Op een nacht ontmoet 
ze Arash, een Iraanse James Dean 
lookalike compleet met klassieke 
Ameri kaanse wagen en een peuk 
in zijn mondhoek. Een vonk 
springt over. “A Girl Walks Home 
Alone at Night speelt zich af in 
het fictieve Bad City, dat deels 
Iran is (de personages spreken 
Farsi), maar deels ook Californië, 
waar het opgenomen werd. Olie
pompen knikken op de achter
grond. De straten zijn leeg en 
troosteloos”, schreef de Film-
krant. “Regisseur Ana Lily Amir
pour leent van de vampierfilm 
maar ook van de noir, van de 
western, van Jarmusch en Leone 
en Lynch.” Ter gelegenheid van de 
home entertainmentrelease stelt 
September Film vijf dvd’s beschik-
baar voor lezers van de Filmkrant.

The Duke of Burgundy
In een statig 
maar vervallen 
landhuis op 
het Engelse 
platteland 
spelen de ge
reserveerde 
wetenschap
per Cynthia 

(Sidse Babett Knud sen, bekend 
van de serie Borgen) en haar 
vriendin Evelyn (Chiara D’Anna) 
steeds weer hun spel van domi
nantie en onderwerping. Cynthia 
is de vrouw des huizes, Evelyn 
speelt de rol van het onschuldige 
dienstmeisje. “The Duke of Bur-
gundy is een perfect gestileerde 
retrofilm zonder knipogen, over 
een lesbische smrelatie waarbij 
de rollen tussen de twee vrouwen 
op subtiele wijze omdraaien”, al
dus de Filmkrant. “Net als in zijn 
magnifieke ode aan de Italiaanse 
griezelfilm, Berberian Sound Stu-
dio, weet Peter Strick land precies 
de juiste toon te vinden in The 
Duke of Burgundy. De sixties ero-
ticasfeer is bedwelmend goed 
getroffen, zonder camp te wor
den, en voorzien van een diepere 
emotionele lading.” Ter gelegen-
heid van de home entertainmen-
trelease stelt Homescreen vijf 
dvd’s beschikbaar voor lezers van 
de Filmkrant.

Black Sea
Black Sea van 
de Oscarwin
nende regis
seur Kevin 
McDonald 
(The Last King 
of Scotland) 
was niet in de 
Nederlandse 
bioscopen te 
zien, maar 

gaat nu in première op home en
tertainment. Onderzeeboot
kapitein Robinson (Jude Law), in 
de put vanwege ontslag en huwe
lijkscrisis, accepteert een parti
culiere opdracht en gaat op zoek 
naar Nazigoud in de Zwarte Zee. 
Zijn bemanning is een samenge
raapt zooitje van Britten en Rus
sen die elkaar niet verstaan en 
niet vertrouwen, maar allen ho
pen op rijkdom. Diep onder wa
ter, in de benauwde en ramme
lende onderzeeboot, stijgt de 
spanning al snel tot het kook
punt. Empire plaatst Black Sea op 
één lijn met The Treasure of the 
Sierra Madre en The Man Who 
Would Be King van John Huston 
en concludeert dat het een “su-
perbly shot men-on-a-mission 
thriller with chest-tightening ten-
sion and a striking contemporary 
resonance” is. Ter gelegenheid van 
de home entertainmentrelease 
stelt Twin Pics vijf dvd’s beschik-
baar voor lezers van de Filmkrant.

Interesse?
Stuur een email met naam en adres naar info@filmkrant.nl en geef daarin 
aan voor welke actie u belangstelling hebt. N.B. Slechts één actie per in
zender en wie het eerst komt, die het eerst maalt. Deze actie loopt tot 17 
oktober. Winnaars ontvangen bericht en over de uitslag kan niet gecor
respondeerd worden.

mailto:info@filmkrant.nl
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De markt voor (Nederlandse) filmboeken is 
al jaren ingestort. De grote uitgevers doen er 
niet meer aan, er is geen droog brood mee te 
verdienen. De twee recente bundels Volgens 
Verhoeven zijn de uitzondering op de regel, 
maar dat komt vooral omdat Paul Verhoeven 
een bekende regisseur is wiens naam nog wel 
wat boeken weet te slijten. Auteurs rest dus 
niet veel meer dan hun boeken zelf te publi
ceren (zoals de Verstappenbiografie, zie pa
gina 23) of onder te brengen bij kleine uitge
vers. Dat laatste geldt voor twee van de vijf 
hier nog onbesproken boeken die voor de 
Louis Hartlooperprijs voor de beste film
publicatie 2015 zijn genomineerd. De overige 
genomineerden zijn eerder in de Filmkrant 
gerecenseerd: Jean Desmets Droomfabriek 
(december 2014), Børge Ring, Een weergaloos 
leven in muziek en tekenfilm (maart 2015) en 
Circus Bloteman - Biografie van Wim Ver-
stappen, filmpionier uit de West (zie p.23).

De Antwerpse filmjournalist en scenarist 
Chris Craps analyseert in De geheimen van de 
cinema de verhaalstructuur en thematiek 
van twintig films, tien lineaire vertellingen 

en tien nietlineaire. Zijn analysemodel con
centreert zich op het leren onderscheiden 
van sequenties die gezamenlijk vorm geven 
aan een verhaal. Wie die structuur nader be
kijkt, zal het eenvoudiger vinden een diepte
structuur bloot te leggen en kan vervolgens 
makkelijker de betekenis van de film duiden. 
Craps baseert zich op zijn leermeester, de 
Tsjechische scenarist Frank (Frantisek) 
Daniel, bij wie hij studeerde. Diens methode 
mengt hij met ideeën uit Robert McKee’s bij
bel voor scenaristen Story (zie de Filmkrant 
van juni 2014) en Joseph Campbells in 
Hollywood schoolmakende mytheanalyse 
De held met de duizend gezichten. In zijn in
leiding meldt Craps dat hij zijn boek begrij
pelijk wil houden voor een groot publiek: “Je 
zult hier dus geen Aristoteles en Plato aan
treffen en ook geen Lacan.” Waarbij Craps 
eventjes vergeet dat de methodes van McKee 
en Campbell zwaar beïnvloed zijn door de 
oude Grieken. Craps' boek levert bij vlagen 
boeiende en erudiete analyses op maar kent 
ook zijn beperkingen. Zijn keuze is erg 
Amerikaans (dat geeft hij ook toe) maar het 

grootste bezwaar is dat het verhaalanalyses 
zijn, geen filmanalyses. Bij Craps vrijwel 
geen woord over het samenspel tussen 
woord en beeld, of het cruciale belang van 
miseenscène, montage, cinematografie, 
geluid of acteren. Van ‘de geheimen van de 
cinema’ lezen we dus teleurstellend weinig 
terug, Craps duidt verhalen, niet meer en 
niet minder.

In Thomas Leeflangs ‘Cut and Print!’: De 
analoge jaren van Hollywood vormt de ra
zendsnelle omschakeling van de filmindus
trie van analoge projectie naar digitale ver
toning aanleiding voor een reeks bewust 
nostalgisch getoonzette artikelen die in 
boekvorm wat willekeurig ogen. Soms lijkt 
het er op dat Leeflang, die al veertig jaar heel 
veel publiceert, nog wat artikelen had liggen, 
daar een paar alinea’s over de vermaledijde 
digitalisering aan toevoegde en deze bun
delde. Ook hier weinig gevoel voor wat ci
nema vermag, Leeflang stort vooral een 
massa feiten over de lezer uit. Er spreekt veel 
(knipselmap)kennis uit maar de passie voor 
het oude Hollywood die hij ongetwijfeld 

heeft, komt niet over. Leuke weetjes en amu
sante anekdotes zijn belangrijk maar uitein
delijk draait het daar niet om in musicals, 
westerns, gangsterfilms en al die andere door 
Leeflang geliefde genres.

De jury van de Louis Hartlooperprijs be
staat uit vertegenwoordigers uit diverse be
roepsverenigingen, dus draait het om wie het 
hoogste woord voert. De scenaristenclub is 
vast gecharmeerd door De geheimen van de 
cinema, terwijl het regisseursgilde de keuze 
heeft om zich hard te maken voor Wim Ver
stappen of Børge Ring. De catalogus over 
filmpionier Jean Desmet is vast te acade
misch, Leeflang zowel te nostalgisch als zuur 
over digitalisering. Omdat ook de producen
ten een duit in het zakje mogen doen, voor
spel ik dat de bio grafie over Wim Verstappen 
– immers ook producent en voorvechter van 
auteursrechten – wint.

De winnaar van de elfde Louis Hartlooper 
Prijs wordt op donderdag 24 september 2015 
bekendgemaakt op het Nederlands Film 
Festival in Utrecht.

De geheimen van de cinema OVER DE STRUCTUUR 

EN BETEKENIS VAN NARRATIEVE FILMS |  CHRIS CRAPS | 

ACCO, 2014 |  324 PAGINA’S |  € 24,50    

 

‘Cut and Print’ DE ANALOGE JAREN VAN HOLLYWOOD 

|  THOMAS LEEFLANG |  ASPEKT, 2015 |  207 PAGINA’S |  

€ 18,95   

Wie wint de Louis Hartlooper-prijs 
KNIPSELMAPKENNIS OF 
PRODUCENTENBELANGEN?

Alleen liefhebbers en wetenschap pers zijn in Nederland nog in staat om 
filmboeken te schrijven en te publiceren. En de beste daarvan worden 
bekroond tijdens de jaarlijkse Louis Hartlooperprijs die zich sinds dit 
jaar op de filmpublicaties richt. DOOR ANDRÉ WAARDENBURG
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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
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Amsterdam, zomer 2015. Voormalig Cannondirecteur 
Jan Bruinstroop, producent Henk Bos en regisseur 
Hans Scheepmaker komen gezamenlijk het lunchres
taurant binnen waar we hebben afgesproken. De heren 
kennen elkaar goed, zijn vrienden gebleven, ook toen ze 
door hun werkzaamheden niet zakelijk meer met elkaar 
te maken hadden. Natuurlijk willen ze over de Cannon
tijd praten. Het waren prachtige jaren en er is veel on
zin over beweerd. Heb ik de tijd?  

Begin jaren tachtig was het volop crisis in de 
Nederlandse filmwereld. Het bioscoopbezoek, in 1978 
nog goed voor 30 miljoen verkochte kaartjes, was in 
1983 gedaald naar 21 miljoen. Lang had het bioscoop
bedrijf de terugloop kunnen maskeren met het verho
gen van de entreeprijzen, maar nu moest er structureel 
iets gebeuren. Er waren te veel zalen, die veelal ver
ouderd waren. Bruinstroop: “Slechts een paar zalen 
hadden Dolby. De theaters waren niet ingericht op de 
vraag naar consumpties, ze hadden allemaal heel be
scheiden buffetjes. De opbrengst van bioscoopreclame 
was klein. En dan had je in de grote steden de constante 
strijd tussen het Cityconcern en Tuschinski, echt een 
oorlogssfeer.” 

Tuschinski was in handen van de Britse Rank
organisatie, die niet langer wilde investeren in de ver
liesgevende Hollandse tak. “Er werd geleurd, en het 
is eigenlijk te danken aan Frans Afman dat Cannon in 
Nederland geïntroduceerd werd.” De in 2011 overleden 
Frans J. Afman is een cruciale figuur in het Cannon
verhaal. Als bankier bij Slavenburg had hij internati
onale filmfinanciering naar Nederland gebracht. Toen 
Slavenburg een onderdeel van de Credit Lyonnais
groep werd, runde hij er zijn eigen Entertainment 
Business Division. 

Bruinstroop: “Het waren Afman en Concordebaas 
Robbert Wijsmuller die Cannon duidelijk maakten: 
kom naar Nederland. Op de avond dat het contract 
getekend zou worden kreeg ik de benoeming van 
Menahem Golan om het concern te runnen. Zeer tegen 
de zin van de andere grijze pakken die toen daarbij aan 
tafel zaten: ik was te jong, had geen ervaring.” Het was 
zomer 1984, en het leek wel of Cannon Film uit de lucht 
was komen vallen. 

Kibboets-films
De Israëlische filmproducenten Menahem Golan (1929) 
en Yoram Globus (1942) waren volle neven. Golan was 
de creatieve man van het duo, Globus de financiële, 
maar feitelijk namen ze gezamenlijk hun beslissingen. 
Hollywood was het lichtend voorbeeld, en daar kregen 
ze in 1979 een voet aan de grond. De twee wisten de 
complete catalogus van de kwakkelende Amerikaanse 
exploitationstudio Cannon in Cannes aan de man te 
brengen. Met het verdiende winstaandeel namen ze het 
bedrijf over en verhuisden ze naar Los Angeles. 

Onder het motto ‘een film van tien miljoen dol
lar komt altijd uit de kosten’ produceerden ze hun 
zogenaamde kibboetsfilms. Het was Hollywood fast 
food: mooi op het plaatje, maar snel gefabriceerd met 
goedkope ingrediënten. Franco Nero (Enter the Ninja), 
Sylvia Kristel (Lady Chatterley’s Lover) en Charles 
Bronson (Death Wish 2) waren grote namen op hun 
retour, maar goed genoeg voor Cannon. Door de pro
ductie en loonkosten laag te houden en veel energie en 
geld te steken in campagnes creëerden ze in korte tijd 
een goedlopende catalogus aan pulpfilms die het vooral 
uitstekend deden in de videotheek. Dat de buitenwe
reld hun output smalend afdeed als ‘the Golan depths’ 
deerde de heren niet. 

Eenmaal eigenaar van Tuschinski maakte Cannon 
plannen om op het Leidseplein een groot nieuw bio
scoopcomplex neer te zetten. Dat leidde tot de nodige 
commotie, plus een advies uit de branche: koop City 
op, dan zijn jullie goedkoper uit. En zo geschiedde. 
Binnen een jaar beheerde Cannon 75 procent van de 
bioscopen in de Randstad: 44 theaters. 

Dat najaar werd het personeel van Cannon Amerika, 
Israel, Engeland én Nederland overgevlogen naar 
Mallorca waar het tekst en uitleg kreeg over de toe
komstplannen van beide voormannen. Ook Henk ten 
Berge van De Telegraaf werd verblijd met een retourtje 
Palma de Mallorca, waar de journalist uit de mond van 
Golan optekende: “Alles kan nu veel beter en goedko
per. We gaan overal de service verbeteren. Het publiek 
moet zich weer thuis gaan voelen in de bioscoop, ook 
de middelbaren willen we terugzien.” 

Wereldwijd was Cannon in een paar jaar tijd het 

De opkomst en ondergang van Cannon

DUTCH TREAT

De een noemde ze cowboys, de ander boeven. En veel klas
siekers bracht hun studio niet voort. Toch was Cannon Film 
van Mena hem Golan en Yoram Globus in de jaren tachtig een 
begrip. Zeker in Nederland, waar de studio in korte tijd een 
enorm imperium opbouwde. Begon bij Cannon de moderni
sering van het Neder landse bioscoopbedrijf? Een terugblik 
met ooggetuigen, in twee delen. (Deel 1)   DOOR MARK VAN DEN TEMPEL
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grootste onafhankelijke entertainmentbedrijf 
geworden, een prestatie van formaat. Ook in 

de filmdistributie en productie had Cannon 
inmiddels een flinke vinger in de pap. De video

markt (omzet: 30 miljoen) behelsde naast films 
uit eigen stal ook werk van Orion en Touchstone. 

En er werden zo’n 35 eigen films per jaar in de 
bioscoop uitgebracht. Daar mocht best ook 

Nederlands werk tussen zitten. 
Henk Bos herinnert zich een bijeenkomst van 

producenten op het hoofdkantoor van Cannon in 
Amsterdam. “Iedereen kwam met z’n eigen projectje, 

maar de enige vraag die Menahem stelde was: “Heb 
je ook een idee voor een komedie?” Ik was de laatste, 

en onderweg had ik iets gehoord over medische assis
tenten in opleiding die geen baan konden krijgen. Dus 

ik dacht: daar zit wel een verhaal in. Als zo’n man in 
een bordeel zou gaan werken als jonge arts, hoe moest 
hij dat thuis brengen? Dus ik vertel Menahem dat idee, 
waarop hij meteen Yoram erbij riep en het nog mooier 
terugvertelde. Enfin, twee maanden later hing het le
vensgroot in Cannes op de gevel van het Carlton: Doctor 
in Trouble.” 

Hollandse Mitchum
Doctor in Trouble kwam er uiteindelijk niet, zoals wel 
meer breed aangekondigde Cannonproducties de 
bioscopen niet haalden. Maar veel Nederlandse pro
ducenten konden met financiële steun van Cannon 
aan de slag. In korte tijd werden flink wat speelfilms 
geproduceerd: Wildschut, De Kkkomediant, Field of 
Honor, Blonde Dolly, De aanslag en Dutch Treat, waar
van eigenlijk alleen De aanslag succesvol bleek. Henk 
Bos snapt wel waarom er zoveel flopten. “Het waren 
Nederlandstalige scenario’s, dus die konden niet goed 
beoordeeld worden door de jongens. Ze gingen af op 
reputaties en pitches, en dachten: dat zal wel goed zijn. 
Toen kwamen ze er later achter dat het ambachtelijk 
gezien niet goed genoeg was.” 

Zo’n man met een reputatie was Freek de Jonge. 
Hij stond als cabaretier op het toppunt van zijn roem, 
en had net met Jos Stelling het succesvolle De illu-
sionist gemaakt. Bruinstroop: “Menahem ging naar 
Carré waar Freek achter de bühne op hem stond 
te wachten. Freek kreeg carte blanche om een film 
te maken. Handshake, klaar, go! Daar hoefde geen 
Productiefondsgeld bij, het budget kwam volledig uit 
de kassa van het Nederlandse theaterbedrijf. Schuiven 
was volkssport numero 1 bij Cannon.”  

De Kkkomediant werd een pijnlijke flop, maar dat 
viel nog te verklaren vanuit een gebrek aan kwaliteit. 
Wildschut daarentegen had alles in zich om een kas
kraker te worden. Het was een spannend verhaal, vlot 
verfilmd met een aantrekkelijke cast. Henk Bos had 
samen met Felix Thijssen het script geschreven over de 
waargebeurde gijzeling van een boerengezin door een 
stel criminelen. Toen Thijssens gelijknamige roman een 
hit werd, was de filmversie een logisch gevolg. En Bos 
had de rechten.  

Henk Bos: “Alles liep op rolletjes. We wilden 
Hidde Maas omdat hij en profile de Hollandse Robert 
Mitchum was, en kregen hem. Een Belgische copro
ducent kwam heel vlot aan boord. Die vroeg of ik ook 

een jonge, onbekende regisseur wist? Dat was namelijk 
beter. Ik wilde dat Hans de regie deed, maar die had net 
Moord in extase gemaakt en mocht niet twee keer ach
ter elkaar van het Productiefonds, dat was de regel des
tijds. Dus ik belde Bobbie Eerhart en die zei gelijk ja.” 

Eerhart viel vooral voor de gepeperde dialogen. Bos: 
“Zoals aan het begin, als Hidde zegt: ‘Wat mijn vriend 
in handen heeft is een Colt .45. Die slaat gaten, daar 
kan ik in pootjebaden.’ Dat was toen zo onNederlands. 
Martin Koolhoven vroeg laatst nog waarom er geen re
make gemaakt werd.” 

Omdat Eerhart had bedacht dat hij alles met lan
ge lenzen wilde draaien, waren ze soms uren aan een 
shot kwijt. En dus kreeg Hans Scheepmaker als second 
unitregisseur ook regelmatig acteerscènes voor zijn 
camera. “En ik mocht met tanks spelen! We namen op 
in Leopoldsburg, waar het Belgische leger gestatio
neerd was. Mijn Vlaamse cameraman Michel van Laar 
was heel goed, die ging bijvoorbeeld in een parachute
vestje aan de loop van een kanon hangen. Of hij hing 
buiten de helikopter: een genot om mee te werken.” 

Miljonair
Als Eerhart tijdens de promotie van Wildschut ech
ter spreekt van “de beste Bfilm ooit gemaakt in 
Nederland” ziet Bruinstroop de bui al hangen. “Die 
uitspraak is een eigen leven gaan leiden. De film is ver
volgens afgeslacht, want je mocht geen exploitatie ma
ken in Nederland.” Hans: “Ik woonde in Den Haag en 
zie nog dat affiche hangen op de Odeon Bioscoop aan 
de Herengracht. Wow! En dan ga je naar binnen: geen 
hond! Zo raar.” 

Internationaal werd Wildschut wel opgepikt. Onder 
de titel Stronghold verkocht Cannon hem met succes 
aan diverse landen. Niet dat diens producent daar rijk 
van werd. Bos: “In Los Angeles had Cannon een aparte 
afdeling die dat afhandelde. Daar wás het een zooitje! 
Als je daar kwam moesten ze echt zoeken om de admi
nistratie van je film terug te vinden.” 

Bruinstroop nuanceert het enigszins. “Ze deden 
package deals voor heel veel landen, en dan gingen er 
zo’n 25 films tegelijk uit. Welke film er voor hoeveel in 
zat was dan vaak niet meer te achterhalen. Ik heb Henk 
wel eens gefeliciteerd: je bent miljonair! Dan zag ik een 
afrekening dat hij 2 miljoen moest krijgen. Maar als 
je dat dan navroeg, zeiden ze dat we dat dan verkeerd 
hadden begrepen.” 

Tot slot komt nog even het hardnekkige verhaal ter 
sprake dat Menahem na het zien van de eerste monta
ge over Jack Monkau had geroepen: “The nigger must 
die!” Bos: “Daar ben ik des duivels over geworden! Dat 
is verzonnen door iemand die er helemaal niet bij was. 
Menahem was Joods en haatte alles wat te maken had 
met racisme. Ik zat voor de beide twee heren, en draai
de me na afloop om. En het eerste wat Menahem zei 
was: ‘Aan het begin van de film zet de donkere acteur 
zijn pistool op het hoofd van een baby. Daarmee heeft 
hij internationaal zijn doodsvonnis getekend. Wil je 
internationaal scoren, dan moet daar een nieuw einde 
aan.’ Dus dat hebben we gedraaid.”   

Volgende maand: HOLLYWOOD LONKT NAAR RON 

BRANDSTEDER EN DE UITVERKOOP VAN PARETTI   V.L.N.R. HANS SCHEEPMAKER, HENK BOS EN JAN BRUINSTROOP



Thuiskijken

Het beste uit het wereld
wijde aanbod voor thuis
kijkers deze maand, gese
lecteerd door Boudisque 
(www.boudisque.nl).

My Own Private Idaho
Een van de hoogtepunten uit 
het oeuvre van Gus Van Sant 
krijgt de Criterion-behande-
ling. Een roadmovie over Mike, 
een straatschoffie met narco-
lepsie (een prachtige rol van 
de overleden River Phoenix), 
en Scott, de rebellerende zoon 
van een burgemeester (Keanu 
Reeves) die naar Idaho trekken 
op zoek naar Mike’s moeder.  

DVD/BLURAY (R2/B) |  CRITERION 

Masterworks of American 
Avant-garde Experimental 
Film 1920-1970
Startpunt van deze uitgebreide 
en gevarieerde bundel is New 
Yorks stadssymfonie Manhatta 
(1921) van Charles Sheeler en 
Paul Strand. De collectie van 37 
films bevat verder werk van 
onder andere Dudley Murphy, 
Marcel Duchamp, Oskar 
Fischinger en Amy Greenfield. 
 DVD + BLURAY |  FLICKER ALLEY

The Brood
‘Zijn er mensen die deze ver-
werpelijke rotzooi willen zien?’ 
vroeg Roger Ebert hooghartig 
toen David Cronenbergs The 
Brood in 1979 verscheen. Het 
is een van de gevallen waarbij 
de criticus op zijn puriteinse 
tenen werd getrapt, want Cri-
terions heruitgave geeft 36 
jaar na dato een volmondig ‘ja’ 
als antwoord. 
 DVD/BLURAY (R2/B) |  CRITERION

The Lion in Winter
Katherine Hepburn en Peter 
O’Toole schitteren in deze her-
uitgave van Anthony Harvey’s 
The Lion in Winter. Het is het 
jaar 1183. De drie zonen van 
Hendrik II van Engeland 
(O’Toole) azen op de troon, 
maar de koning kan geen erf-
genaam kiezen. Onvermijdelijk 
verraad volgt. 
 

 BLURAY(R2/B) |  STUDIOCANAL  

The Otto Preminger  
Film Noir Collection
BFI brengt drie klassieke film 
noirs van Otto Preminger uit 
op blu-ray. De box bestaat uit 
Fallen Angel (1945), Whirlpool 
(1950) en het briljant getitelde 
Where the Sidewalk Ends 
(1950), alle drie films over aan 
lager wal geraakte onderzoe-
kers, brute moorden en grote 
gevaren in de nachtelijk stad. 
 BLURAY (R2/B) |  BFI
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Pasolini

DE POLITIEKE KRACHT VAN SEKS
Hoe anno 2015 te kijken naar de erotischpoli
tiek geladen, wonderbaarlijke cinema van Pier 
Paolo Pasolini? Met behulp van Abel Ferrara’s 
Pasolini wordt het bekijken van de nieuwe 
Pasolinicollectie van BFI een ervaring om 
nooit te vergeten.  DOOR HUGO EMMERZAEL

De films van Pier Paolo Pasolini zijn gemaakt voor een 
andere tijd en voor een ander publiek. Zijn films zijn zo 
overduidelijk genesteld in een marxistische cultuur
kritiek dat ze gemakkelijk als gedateerd zijn af te doen. 
Maar dankzij een hernieuwde interesse in moderne 
Italiaanse cinema, met het succesvolle La grande bellezza 
achter de rug en de huidige Antonionitentoonstelling in 
EYE, zou je kunnen zeggen dat de films van Pasolini weer 
precies op tijd hun weg terugvinden naar een groter pu
bliek. Hoe kan dat publiek op zijn beurt een goede ingang 
vinden in Pasolini’s politieke cinema?

Door Abel Ferrara’s Pasolini (2014) te kijken bijvoor
beeld. Die film weet de toon en feel van een Pasolinifilm 
goed te vangen. Daarnaast zet Ferrara een overtuigend 
beeld neer van de controversiële Italiaanse meester die 
geweldig wordt vertolkt door Willem Dafoe. “Seks is 
politiek”, legt Dafoe in de rol van Pasolini uit in een in
terview in Pasolini. 

Zeker in het geval van Teorema (1968) zou je kunnen 
zeggen dat de politieke kracht van seks centraal staat. 
In die film bezoekt een vreemdeling (een jonge Terence 
Stamp) het huis van een bourgeois gezin. In korte tijd 
heeft hij seks met elk lid van de familie: vader, moeder, 
dochter, zoon en zelfs de hulp. Vervolgens krijgen zij 
allen een openbaring van kosmische proporties, een 
nieuwe kijk op het inhoudsloze leven dat ze voor de seks 
eigenlijk hadden. Het is alsof de vreemdeling met elke 
stoot een beetje meer marxisme, homoseksualiteit en 

atheïsme in zijn slachtoffers heeft gestopt. Maar als de 
ontlading is geweest, verlaat hij ze. De existentiële crisis 
waarin de vreemdeling het verwarde gezin achterlaat 
wordt verbeeld door weidse shots van het vulkanische 
landschap van de Etna. Na de uitbarsting rest er alleen 
maar leegte.

Literatuurklassiekers
Als tegenhangers van de politieke zedenschets kent het 
oeuvre van Pasolini een royaal aantal verfilmingen van 
literatuurklassiekers. In de bluraycollectie van BFI is 
een vrije adaptatie van de Griekse tragedie Medea (1969) 
inbegrepen, evenals ‘de trilogie van leven’, een drieluik 
van epische verfilmingen van Boccaccio’s Il decame-
ron, Chaucers The Canterbury Tales en de Arabische 
raamvertelling Duizend-en-een-nacht. Met deze ver
filmingen haalde Pasolini een venijnige truc uit: door 
historische settings te nemen kon de filmmaker nog 
veel gemakkelijker heersende normen en waarden in 
het Italië van zijn tijd aanvallen. Pasolini laat zien dat 
het fundament van het Westen rust op gruwelen en dat 
klassieke literatuur heel goed dienst kan doen als opzet 
voor een film over seks en transgressie. Bovenal laat 
hij geen kans onbenut om naar de middenklasse uit te 
halen. In een van de verhalen van Il decameron (1971) 
ontdekt een man dat zijn ongehuwde dochter stiekem 
met een jongen slaapt. Zijn eer is gekrenkt, maar hij ziet 
een economische remedie: de jongen moet haar snel 
trouwen zodat diens ouders fors betalen.

Fantasmagorie
De erotischpolitieke lading is onmiskenbaar in het 
oeuvre van Pasolini, maar je doet zijn werk tekort door 
alleen daar op te letten. De films van Pasolini zijn er 
namelijk ook om bij weg te dromen. Soms nachtmerrie, 

soms fantasmagorie, de films van Pasolini zijn altijd 
wonderbaarlijk. Vooral de Duizend-en-een-nacht
verfilming Il fiore delle mille e una notte (1974) is magi
sche cinema. Hier roept Pasolini een bovennatuurlijke 
wereld op waar bijgeloof en magie belangrijker zijn dan 
politiek. De personages zijn zo naïef als maar kan (het 
gebeurt meerdere malen dat mensen zich zowaar laten 
‘stelen’), maar in deze wereld vol verwondering, waar
in dwalers demonen kunnen treffen en slaven plots 
koning kunnen worden, is dat niet meer dan logisch. 
Pasolini heeft met Il fiore delle mille e una notte een 
erotische film gemaakt vol van fantasie en kinderlijke 
onschuld. Een genot om naar te kijken. 

Dodelijke cocktail
Het contrast kan niet groter zijn met opvolger en af
sluiter van Pasolini’s oeuvre Salò o le 120 giornate di 
Sodoma (1975). Deze film, een overzetting van Markies 
de Sade’s expliciet erotische verhaal naar de laatste da
gen van Mussolini’s Sociale Republiek, is exit levelci
nema; letterlijk en figuurlijk het eindpunt van Pasolini’s 
oeuvre. Salò is een dodelijke cocktail van geweld, sa
disme en seksuele verdorvenheid. Het is alsof Pasolini 
(die kort na het afmaken van Salò stierf) wist dat zijn 
dagen geteld waren. Al zijn frustraties, transgressies en 
controverses zijn vervat in deze schets van vier fascisten 
die de levens van vele jonge mensen terroriseren. De 
film bezorgt je een knoop in je maag, maar is wel door 
en door Pasolini. Voor de voorbereide kijker is het de 
laatste nachtmerrie van Pasolini’s politiek geëngageerde 
brij aan dromen, een ervaring om nooit te vergeten. 

Pasolini Bluray Collection 11111 ITALIË, 

2015 |  REGIE PIER PAOLO PASOLINI |  OP BLURAY (BFI, 

R2/B)   

IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE
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Lieve Beyond Clueless,
[1 Je bent prachtig. Zoals jij zijn er maar 

weinig films. Jij bent geen film ] jij bent 
een universum. Het is alsof de meer dan 200 teen 
movies waaruit je bestaat zich allemaal afspelen in 
e’e’n hyperecht universum. Surrealistisch, maar zo 
herkenbaar. Geniaal dat regisseur Charlie Lynn de 
Amerikaanse fair use-wet die bepaalt dat korte 
filmclips gratis in nonfictie films gebruikt mogen 
worden, op deze manier benut. 

2 Je stem! Ik weet dat het de stem is van 
Fairuza Balk ] inderdaad, die uit The Craft. 

Maar dat vergeet ik zodra ik de eerste zwoele, hyp-
notiserende klanken hoor. Voordat ik het weet, ben 
ik verloren in jouw wandelgangen. 

3 En in die wandelgangen neemt jouw muziek 
me bij de hand. Summer Camp maakte jouw 

soundtrack en de MB’s zijn niet aan te slepen sinds 
ik deze op Spotify heb ontdekt. Als hun broeierige 
synth pop aanzwelt tijdens de thematische mon-
tages van belangrijke aspecten van het teen mo-
vie-leven ] zoenen, vechten, masturberen ] dan 
ontkom ik er niet aan meegesleept te worden in de 
golf herkenbare emotie.

4 (O, ik vergeet helemaal de titels! Ze zijn ge-
maakt door Hattie Stewart en ze staan je 

perfect. You should wear them to the prom!)

5 Want dat ben je: ] herkenbaar. Kliekjes, erbij 
willen horen, de van zowel angst als genot door-

drenkte ontluikende seksualiteit. Ik weet het nog 
als gisteren. Als tiener modelleerde ik mezelf naar 
jouw personages. Nu weet ik niet meer wat er eerst 
was ] de kledingstijl van tieners, die overgenomen 
werd door de film, of misschien toch de kledingstijl 
in films die wij overnamen. Had het feit dat jouw 
wereld zo overweldigend blank en hetero-normatief 
was ook invloed op mij? Ik hoop het niet. Maar ik 
weet wel dat niet alleen ik mezelf herken in jouw 
spiegel. Meer dan vijfhonders mensen legden via 
Kickstarter het geld bij elkaar om jou mogelijk te 
maken. Wat ben ik die mensen nu dankbaar.

6 Je hebt inhoud. Je analyses zijn misschien niet 
de diepste, als je stelt dat het in high school 

aanpassen of opdonderen geblazen is. Maar zeker wel 
vermakelijk, wanneer je de homoseksuele ondertonen 
in Eurotrip en Jeepers Creepers blootlegt.

7 Maar je bent vooral leuk! Een feest der visuele 
herkenning. Want ik was Ginger Snaps alweer 

vergeten. En She’s All That en Crossroads (ja, die 
met Britney Spears!). En naar Cruel Intentions 
kan ik de hele dag wel kijken. Of naar Donnie Darko. 
En daar is een stukje The Virgin Suicides! 

8 Het fijnste is: je begrijpt me. Mijn teenage 
angst is nooit overgegaan, en jij bevrijdt me van 

mijn heimelijke schaamte hierover. Ok, soms ben je 
wat rommelig, soms val je in herhaling, en soms doe 
je gewoon getikt. Eigenlijk ben je precies hoe ik me 
mijn tienerjaren herinner. 

9 Maar daardoor maak je me ook nostalgisch. 
Het zal de parade filmsterren zijn die als twin-

tiger nog maar net voor een tiener door konden 
gaan, maar daar nu zeker niet meer mee zouden 
wegkomen. Of het feit dat de ingredie"nten die jou 
maken tot wat je bent ] de verliefdheden, de hef-
tigheid, de hokjes, de zo onveilige veilige haven van de 
jeugd ] onverenigbaar zijn met volwassenheid. En 
hoe ik het ook wend of keer, ik ben volwassen. Mijn 
adoratie voor jou resulteert daarom, zoals Lynn 
het zelf zo treffend omschreef in een interview, in 
een gevoel dat het midden houdt tussen heimwee 
en een onbehagelijk gevoel over deze periode in mijn 
leven. 

10 Uiteindelijk ben ik je daarom dankbaar. 
Terug kijkend, zie ik dat de manier waarop ik 

teen movies bekeek meer over mijn tiener-ik dan 
over de films zegt. Nu ik volwassen ben moet ik een 
deel van de teen thrills achter me laten. Maar ik 
hoef me, onder dreiging van geweld, ook niet langer 
aan te passen aan de massa. Nu ben ik vrij om dat 
wat me anders maakt, wat mij mij maakt, te om-
armen. En dat gaat makkelijker als je zo nu en dan 
herinnerd wordt aan hoe geweldig en tegelijk ver-
schrikkelijk het is een tiener te zijn. 

Sacha]

Een liefdesbrief aan Beyond Clueless, een 
documentaire die bestaat uit meer dan 200 
fragmenten van teen movies. Van The Craft via 
The Virgin Suicides naar Cruel Intentions.  
En weer terug. DOOR SACHA GERTSIK

Beyond Clueless 11111 GROOTBRITTANNIË, 

2015 |  REGIE CHARLIE LYNE |  MET FAIRUZA BALK |  TE 

ZIEN OP NETFLIX & ITUNES   
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Nieuwe editie

l De auteur van het jaar: Xavier Dolan met mommy

l The Second Golden Age of Television

l boyhood en brozer: >ctie geboetseerd uit de realiteit

l Jaaroverzicht met de belangrijkste >lms en trends
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European Film Awards
THE 28th EUROPEAN FILM AWARDS
12 December 2015 - Berlin Germany

People’s 
Choice Award
De European Film Academy 
nodigt u uit te stemmen voor de 
PEOPLE’S CHOICE AWARD 2015 
voor uw favoriete Europese film 
van het jaar. Doe mee en win een 
reis voor twee personen naar 
Berlijn en toegangskaarten voor 
de European Film Awards!

DE 28th EUROPEAN FILM AWARDS
12 december 2015
Live online bij
www.europeanfilmawards.eu

De European Film Academy verenigt 
3.000 Europese film professionals met 
als gemeenschappelijk doel de promotie 
van de Europese filmcultuur. De winnaar 
van de People’s Choice Award zal door 
de European Film Academy en EFA 
Productions bekend gemaakt worden 
tijdens de awardsceremonie op 12 
december.

GENOMINEERD ZIJN:

A PIGEON SAT ON A BRANCH 
REFLECTING ON EXISTENCE

BON DIEU!

LA ISLA MINIMA 

LEVIATHAN

SAMBA

THE IMITATION GAME

THE SALT OF THE EARTH

TURIST

VICTORIA

WHITE GOD

Alle stemmen moeten uitgebracht zijn voor 
1 november 2015. Verantwoordelijk voor 
het tellen van de stemmen is Ernst & Young 
GmbH, waar ook op verzoek het officiële 
verkiezingsreglement verkrijgbaar is.

Winkelprijs €27,50 
Nu tijdelijk 

te bestellen voor 
€22 via aup.nl * 

* incl. verzendkosten binnen 
NL | actiecode FJB2015 
Let op: deze actie loopt 

van 22.9 t/m 18.10

Vacature
Met zes zalen en een sfeervol café is Lumière Cinema dé plek voor de 

bijzondere film in Maastricht. Zomer 2016 verhuist het filmtheater naar 
een nieuwe locatie in het Sphinxkwartier. Wij zoeken op korte termijn een 

Medewerker Marketing en Communicatie 
met redactionele vaardigheden

Onze nieuwe medewerker geeft mee vorm aan de vernieuwing en 
verdere professionalisering van het filmtheater, en vormt hierbij een 

centrale schakel in het team.  

Kijk op www.lumiere.nl/vacature voor meer informatie



Een film waar ik van hou – en die op weinig applaus van 
andere mensen kan rekenen – is Wes Cravens Shocker. 
Toen ik in 1989 mijn laaiend enthousiaste recensie in
leverde voor de entertainmentpagina van het tijdschrift 
Business Review Weekly, kwam mijn redacteur later op 
bittere toon verhaal halen: “Ik vergooide twaalf dollar 
aan deze troep door jouw recensie”, riep hij uit. “En ik 
wil mijn geld terug!”

Ik herinner me ook nog een groep mainstream film
critici die hun beklag deden over Shocker. Ze hadden 
geen goed woord voor de film over: ‘Er zit een scène in 
waarin de held zijn vriendin in het water ziet – en hij 
schrikt alsof hij haar nog nooit eerder in zijn leven heeft 
gezien!’ Er was duidelijk – en daarover waren ze het al
lemaal roerend met elkaar eens – van alles mis met het 
scenario, de regie en montage van deze abominabele 
film.

In datzelfde jaar nam ik de gelegenheid te baat om 
Wes Craven – die recent op 76jarige leeftijd is over
leden aan hersenkanker – enkele vragen te stellen over 
dit soort ‘ontheemde’ scènes die vaak in zijn werk 
voorkomen: gebeurtenissen die bewust niet chronolo
gisch verteld worden. 

Hij hapte toe en legde me uitvoerig uit waar het in 
de montage, in de stijl van Craven, allemaal om draait. 
Het werd een echte masterclass. “Er zijn geen magische 
oplossingen; de essentie van een goede montage is om 
alle troep uit het materiaal te slaan. Gewoon blijven 
snijden en snijden, en snijden tot het werkt, en altijd 

verschillende oplossingen uitproberen... Een film is als 
een enorme puzzel.”

Zijn punt was duidelijk: emotie, tempo, structuur, 
ritme, vorm, verrassing – deze dingen doen er in de 
bioscoop meer toe dan strikte plotlogica of geloofwaar
digheid. Dit geldt zeker voor Shocker, een bovenna
tuurlijke, serial killerfantasie waarin een schurk die de 
elektrische stoel heeft overleefd daarna transformeert 
tot ‘pure energie’, en (tijdens de ongelooflijke climax) 
in een tvtoestel duikt en door een opeenstapeling van 
gezapte kanalen en programma’s tuimelt, achtervolgd 
door de held.

Ik heb veel bewondering voor deze surrealistische 
kant van Cravens verbeelding, die in veel van zijn hor
rorfilms naar voren komt (zoals in de Nightmare on 
Elm Streetserie), en in losse opdrachten die op zijn 
pad kwamen, zoals het Haïtiaanse voodooverhaal The 
Serpent and the Rainbow (1988) of het vergeten Eddie 
Murphyvehikel Vampire in Brooklyn (1994).

Tijdens het gesprek kwam ik erachter dat Craven 
een complex, gevoelig persoon is. Filmcritici vertellen 
graag het verhaal over James Tobacks kronkelige pad 
van universiteitsdocent tot gokverslaafde tot filmre
gisseur, maar Wes’ route was nog extremer: van litera
tuurprofessor tot pornograaf tot horrormaestro – zijn 

‘officiële’ carrière werd afgetrapt door films die hij om
schreef als zijn politieke ‘kreten van woede’, The Last 
House on the Left (1972) en The Hills Have Eyes (1977).

Het gesprek bracht een fundamentele spagaat aan 
het licht: tussen, aan de ene kant, zijn zeer literaire ge
voel voor de ernstige thema’s die hij graag naar voren 
bracht, zoals ‘het individu versus autoriteit’ en ‘per
soonlijke morele verantwoordelijkheid’, en aan de an
dere kant, de omarming van zijn rol als leverancier van 
populaire ‘achtbaanritten’ voor het grote publiek.

Craven, een slimme zakenman en producent, 
vertrouwde op de kracht van zijn franchises: Freddy 
Krueger, en de Screamserie, die in de jaren negentig 
het tijdperk van de zelfbewuste, postmoderne horror 
inluidde. Hij werd een publiek figuur à la Hitchcock 
Presents. Maar hij verlangde er ook naar om zichzelf 
in meer puur mythologische, Jungiaanse termen uit te 
drukken – zoals in het rijkelijk complexe Wes Craven’s 
New Nightmare (1994) – en hij slaagde erin om een   
persoonlijk project te maken dat dramatisch volledig 
‘respectabel’ was: Music of the Heart (1999) met Meryl 
Streep.

Was dit een contradictie? “Dat is gewoon mijn be
nadering”, zei hij tegen mij. “Ik probeer het in samen
hang te zien. Het lijkt wel een soort voodoo: op het ene 
moment is het heel fysiek, met mensen die bloed drin
ken, bezeten dansen, op de grond vallen en in het stof 
rollen; terwijl er andere aspecten aan zijn die eeuwen 
oud, grondig doordacht, zeer verfijnd en wijs zijn.” 5

DE INTELLIGENTE ACHTBAAN
De Australische filmcriticus Adrian Martin 
kijkt naar opvallende discussies en tendensen 
rond filmmakers.  DOOR ADRIAN MARTIN 
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Actie!
Sierenborch 8A,
1043 BA Amsterdam, 
maandag 8 juni 2015, 
11.37 uur
In een keukenshowroom staat een oudere 
meneer in een rode Gaastrajas aan een 
kraan te draaien in een showroomkeuken van 
Siemens. Er komt geen water uit. “Slopen is 
kopen, meneer!” zegt de keurig in pak gesto
ken verkoper Jan. Als hij richting de klant 
loopt, kijkt die fronsend op. “Deze keuken 
was al defect toen ik hier kwam”, riposteert 
de man. Jan glimlacht, tussen beleefd en on
gemakkelijk, de man heeft zijn grap niet be
grepen. “Het is een model. Dit is niet de 
echte keuken”, zegt hij dan. “Dat is jammer”, 
antwoordt de klant. “Ik zocht eigenlijk een 
echte keuken.” De man blijft Jan even door
dringend aankijken en loopt dan weg. Jan 
staart naar de kraan.

In de showroom van Edmon Keukens, een 
keukenboer op een troosteloos industrie
gebiedje in het Westelijk Havengebied in 
Amsterdam, is Emma Westenberg bezig met 
de opnamen van Je vriendin koopt een vis op 
de markt. Westenberg studeerde vorig jaar af 
aan de Gerrit Rietveld Academie, afdeling 
VAV, met Het stilleven van Estelle, een even 
trefzekere als lichtvoetige schets van het be
dompte leven op kantoor én van haar eigen 
generatie, nog vol goede voornemens maar 
niet blind voor wat komen gaat. Westenberg 
schreef het scenario, deed de regie, de pro
ductie en de montage, verzorgde de kos
tuums en het production design. Recent 
maakte ze de clip van Dominique, het eerste 
Nederlandstalige nummer van Anouk, met 
Rachel Hazes en Kenny B in opmerkelijke 
bijrollen.

Je vriendin koopt een vis op de markt is een 
korte fictiefilm in de onvolprezen NTRreeks 
Kort!, die op het Nederlands Film Festival 
zijn vijftiende verjaardag viert. Het scenario 
is geschreven door Sarah Arnolds, op basis 
van haar eigen, in De Gids gepubliceerde ver
haal met dezelfde titel. Daarin draait het om 
een jongeman die stelselmatig wordt gesla
gen door zijn vriendin, maar tegen beter we
ten in wil vechten voor hun relatie. “Ik 
snapte nooit waarom mensen in relaties blij
ven waarin hen geweld wordt aangedaan. 
Maar door dit verhaal begreep ik het veel be
ter; het gaf me inzicht hoe huiselijk geweld in 
de routine van een relatie kan sluipen, en in 
wat voor bochten je hersenen zich kunnen 
wringen om het geweld te ontkennen en te 
bagatelliseren.”

Terwijl er stukjes groene tape op de vloer 
van de toonzaal worden geplakt, zodat de 

acteurs weten waar ze moeten staan, over
legt Westenberg – script onder haar arm, 
kettinkje tussen haar tanden – met de eerder 
dit jaar aan de Filmacademie afgestudeerde 
cameraman Boas van Milligen Bielke. “Houd 
je handen maar in je zakken”, zegt Westen
berg vervolgens tegen Tibor Lukacs, die Jan 
speelt. Ruud Drupsteen (de man in de rode 
Gaastrajas) wordt gesommeerd zijn teksten 
iets sneller op elkaar te laten volgen.

Tijdens de derde take gaat een telefoon. 
Niet van een van de castleden die vergeten is 
zijn mobieltje uit te zetten, maar elders in de 
meubelwinkel. “We wachten even op dit te
lefoontje”, zegt de opnameleider. “Er moet 
eerst even een keuken worden verkocht.”

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

Je vriendin koopt een vis op de markt  

NEDERLAND, 2015 | REGIE EMMA WESTENBERG | 

PRODUCTIE MARLEEN SLOT (VIKING FILM) | SCENARIO 

SARAH ARNOLDS | UITVOEREND PRODUCENT PIEK 

SEEBREGTS | CAMERA BOAS VAN MILLIGEN BIELKE 

| GELUID TOM JANSEN | MUZIEK HARON AUMAJ | 

MONTAGE MIENEKE KRAMER | PRODUCTION DESIGN   

ELZA KROONENBERG | KLEDING SARA HAKKENBERG | 

MAKEUP MARLEEN HOLTHUIS | KLEUR, 10 MINUTEN 

| MET TIBOR LUKACS, NYNCKE BEEKHUYZEN, STEEF 

CUIJPERS, RUUD DRUPSTEEN | OMROEP NTR | TE ZIEN 

VANAF 29 SEPTEMBER OP HET NEDERLANDS FILM 

FESTIVAL
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VERSCHIJNT OP DONDERDAG 22 OKTOBERDE FILMKRANT #381

REGISSEUR EMMA WESTENBERG INSTRUEERT TIBOR LUKACS |  VERDER 
V.L.N.R. EEN NIEUWSGIERIGE MEDEWERKER VAN EDMON KEUKENS, 
(DE HAND VAN) DOP BOAS VAN MILLIGEN BIELKE, FOCUSPULLER MAJID 
REZAIE (MET MEETLINT) EN DATAHANDLER DENNIS VLOT

Volgende maand  LE NOUVEAU TESTAMENT
YOUTH – LA GIOVINEZZA  LOUDER THAN BOMBS
THE LOBSTER  EL CLUB
SLEEPING WITH OTHER PEOPLE  
A HOLOGRAM FOR THE KING

THE HUNGER GAMES: 
MOCKINGJAY – PART 2

I NOSTRI RAGAZZI (HET DINER)
SON OF SAUL    DIE LAATSTE ZOMER    THE GREEN INFERNO   ROYAL NIGHT OUT

HE NAMED ME MALALA   MISS YOU ALREADY   MUCH LOVED    
SPECTRE   ICE AND THE SKY   REGRESSION   A PERFECT DAY



Hollywood: Diederik van Rooijen - Regisseur
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Voor meer informatie over de films van CINEMIEN: www.cinemien.nl  /cinemien  @Cinemien

A film by

CARMEN COBOS

NELSONS N°5

Featuring

ANDRIS NELSONS
& THE ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA

Music by

DMITRI SHOSTAKOVICH
Symphony No. 5 in D minor, Op. 47

COBOS FILMS PRESENTS IN CO-PRODUCTION WITH AVROTROSNU TE ZIEN

TE ZIEN VANAF 15 OKTOBER

SAN FRANCISCO  
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2015

GOLDEN GATE AWARD 
LAURA BISPURI 

TRIBECA FILM FESTIVAL 2015
NORA EPHRON PRIZE  

LAURA BISPURI  
& FRANCESCA MANIERI

Met

ANDRIS NELSONS 
KONINKLIJK CONCERTGEBOUWORKEST

Muziek

DMITRI SJOSTAKOVITSJ
Symfonie No. 5 in D mineur, Op.47

TE ZIEN VANAF 24 SEPTEMBER

SILVER BEAR
Berlin International Film Festival

BEST ACTRESS 

SILVER BEAR
Berlin International Film Festival

BEST ACTOR 


