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OUR
LITTLE SISTER

NU IN DE BIOSCOOP

A F ILM BY KORE-EDA H IROKAZU
(L IKE  FATHER ,  L IKE  SON)
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‘Heartbreaking’

- The Telegraph
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A D O L F  H I T L E R  I S  T E R U G. . .
I N  E E N  D U I TS E  D I J E N K L ETS E R 

E R  I ST  W I E D E R  DA  4 2 9

REDACTIONEEL Het beste boek 

wat er ooit over film is verschenen is Hitchcock/

Truffaut. Alles wat je over film wilt weten staat 

erin. En als het er niet in staat, staat het er door 

de manier waarop Hitchcock op bepaalde vragen 

geen antwoord geeft, toch in. Zelfs als je niet 

van Hitchcock houdt, zou je het moeten lezen. 

Maar hoe kun je nu niet van Hitchcock houden? 

Ik geloof dat zelfs filmliefhebbers die niet van 

Hitchcock houden toch weer van Hitchcock 

houden zodra ze per ongeluk weer een film van 

hem hebben gezien. En de rest is waarschijnlijk 

hopeloos verloren.

Dat dat boek het ooit tot een film zou schop

pen lag voor de hand, m
aar de documentaire van 

filmcriticus en programmeur Kent Jones (zie pa

gina 22) is zelfs met zijn bijna 100 minuten na

tuurlijk toch maar een trailer op filmlengte. Als 

je ooit iets filmachtigs van Hitchcock/Truffaut 

zou willen maken, dan moet het op z’n minst een 

multidimensionale website zijn, waarin je direct 

naar de besproken fragmenten én hele films 

door zou moeten kunnen linken. Een tentakel

achtige constructie met die twee mannen aan 

hun tafeltje in het midden. Met de films van 

Hitch er als suspensebom onder. 

Je leert door dat boek niet alleen wat er over 

film te weten valt, m
aar ook over cinefilie, film

nerds en interviewen. Truffaut was enorm onder 

de indruk van Hitch, een enorme fan, en hij w
ilde 

dolgraag laten zien dat hij alle films kende en 

begreep, ook als Hitch niet helemaal begreep 

wat hij m
et al die diepzinnige, auteuristische in

terpretaties aanmoest. Niet al die spraakver

warringen zijn in de uiteindelijke transcripties 

terechtgekomen. Ze zijn natuurlijk wel te vin

den, voor nog grotere filmnerds dan Truffaut 

zelf. Bijvoorbeeld op the.hitchcock.zone waar 

zo’n twaalf uur audiofiles geordend zijn, m
aar 

dan is er nog minstens driekwart van het vijftig 

uur (! volgens Truffaut) durende interview zoek.

De geest van Truffaut waart trouwens door 

dit hele nummer van de Film
krant. Niet alleen 

omdat we bij de Film
krant dol op Hitchcock zijn 

en alert op alles wat naar cinéma de papa riekt, 

maar ook omdat Truffaut zelf tegelijkertijd  

regisseur Marcel Carné kon vervloeken als voor

beeld van alles wat hij in
 de cinema verafschuw

de en Carné’s Les enfants du paradis noemen als 

de film die hij graag zelf had willen maken.

Film
liefhebbers hoeven gelukkig nooit  

consequent te zijn.

 

DANA LINSSEN

 @DANALINSSEN
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Niet te missen 
Ga deze maand in ieder geval naar:
1  Carol 4 22
2  Hitchcock/Truffaut 4 22
3  Our Little Sister 4 6
4  Tales 4 23
5  The Hateful Eight op 70mm in EYE 4 10
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CAROL 4  22

Word nu donateur van de Filmkrant 
en ontvang als welkomstgeschenk 
Het Nieuwe Rijksmuseum: De Film, 
de bioscoopversie van Oeke 
Hoogendijks spraakmakende 
documentaire over de verbouwing 
van het Rijksmuseum in Amster
dam. Bent u zelf al donateur en 
brengt u een nieuwe donateur 
aan? Dan ontvangt u allebei het 
welkomstgeschenk.* 

Als in 2003 optimistisch wordt begonnen aan 
de verbouwing van het Rijksmuseum denkt men 
de deuren te kunnen heropenen in 2008. 
De restauratie wordt echter vanaf het begin 
geplaagd door stroeve tegenkrachten, en de 
opening laat op zich wachten tot 2013. Tien jaar 
lang filmde Oeke Hoogendijk achter de gesloten 
deuren van het Rijksmuseum. Het Nieuwe Rijks-
museum: De Film volgt alles op de voet en 
maakt de kijker ooggetuige van een uniek stuk 
vaderlandse geschiedenis waarin 400 uur 
beeldmateriaal worden samengebald tot één 
enerverende film van 126 minuten.

* Stort €35, (of meer) op rekeningnummer NL 
28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. Stichting Fuurland 
te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en uw 
adresgegevens. Deze aanbieding is geldig tot 22 
januari. Met dank aan Cinema Delica tessen.

STEUN DE 
FILMKRANT:
WORD  
DONATEUR! 
 
Word nu donateur van de Filmkrant 
en ontvang Het Nieuwe Rijks
museum: De Film op dvd!

BLACK 
Romeo en Julia in Brussel 4 19 

THE HATEFUL EIGHT  
De dichter en de dief 4 10 



Filmjaar 2015 
Het kwam niet vaak voor: dat (bijna) de 
hele redactie van de Filmkrant een ande
re nummer 1 had in de traditionele jaar
lijstjes. 2015 was dan ook een ongemeen 
rijk filmjaar, met oude meesters en jonge 
hemelbestormers (en oude meesters die 
de hemel bestormden alsof ze jonge hon
den waren). Veel genoemd werden: Adieu 
au langage,  The Lobster, Mad Max: Fury 
Road, Son of Saul, Those Who Feel the 
Fire Burning en Tussen 10 en 12. Een ern
stig filmjaar. Dat was het ook. Maar we 
leven dan ook in ‘mad’ en ernstige tijden. 
De nummers 1 van:

4 Joost Broeren: Adieu au langage (Jean-Luc 
Godard) | Even teleurstellend als logisch: 
terwijl de jonge honden in Hollywood netjes 
aan de leiband lopen, zet de oude meester 3D 
volledig op zijn kop.
4 Jos van der Burg: Son of Saul (Lázló 
Nemes) | Godzijdank kan geen film de hel van 
Auschwitz werkelijk voelbaar maken, maar 
geen film komt dichterbij.
4 Hugo Emmerzael en Sacha Gertsik: Knight 
of Cups (Terrence Malick) |  Malick op zijn 
meest Malickiaans: introspectief, fragmen-
tarisch en buitengewoon poëtisch (HE).
4 Mariska Graveland: The Duke of Burgundy 
(Peter Strickland) In trance naar buiten.

4 Dana Linssen: More Sweetly Play the 
Dance (William Kentridge) | Een 45m lange 
videoprojectie van William Kentridge speci-
aal gemaakt voor de tentoonstelling If we 
Ever Get to Heaven in EYE, een 15 minuten 
durende danse macabre, vluchtelingen-
stroom en rouwprocessie ineen. Een houts-
koolzwarte skelettendans die de dagen van 
voor de cinema verbindt aan een alomvat-
tende ervaring die we alleen maar de toe-
komst van film kunnen noemen.
4 Ronald Rovers: Hard To Be a God (Aleksei 
German) - Van het treurige besef dat je als 
god machteloos moet toezien hoe de mens-
heid er een zooi van maakt en dat een 
Verlichting uit het verleden geen garanties 
voor de toekomst biedt, maakte German tot 
z’n laatste zucht deze ontzagwekkende film.

Meestgenoemde Nederlandse film: Those 
Who Feel the Fure Burning (Morgan Knibbe) - 
Nog een camera die ons aan de hand neemt 
en een wereld in leidt die we niet kennen, 
maar waar we van onze ogen niet meer van 
mogen wegkijken. Een briljant voorbeeld 
ook van waarom documentaire en fictie geen 
gescheiden vormen zijn, maar onderdeel van 
een groot geheel aan cinema (SG).

4 3 Redactioneel 4 4 Niet te  
missen 4 5 Filmkrant.nl  
4 5 Het nieuwe kijken Ebele  

Wybenga over racistische fotorolletjes 4 13 Op ooghoogte Mark 
Cousins over winter 4 21 Typex tekent de filmwereld van Andy Warhol  
4 22 Kort Alle andere films 4 26 Agenda plus evenementen, pers en 
sterren 4 35 Boeken Filming for the Future, monografie Louis van  
Gasteren 4 36 Thuiskijken Morgan Neville over Keith Richards: Under 
the Influence 4 37 Word Wide Angle Adrian Martin over transcen 
dentie 4 38 Actie! Op de set van Mannenharten 2
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GEKLEURD
Een van de meest indrukwekkende filmpjes die 
ik de afgelopen tijd heb gezien is goedbe
schouwd geen filmpje. Het is niet veel meer dan 
een diashow met een stem erbij. Ik heb het over 
een video van ruim vier minuten gemaakt door 
de Amerikaanse nieuwswebsites vox.com. De 
titel? Color film was built for white people. 
Here’s what it did to dark skin. Zo’n titel valt 
niet te weerstaan als je hem voorbij ziet komen 
in je Facebooktimeline. 

Het verhaal wordt verteld via een opeenvol
ging van oude foto’s, kleine intermezzo’s met 
animatie en een voiceover. Het had niet krach
tiger kunnen uitpakken. Wat impact betreft kan 
deze korte video met vooral statisch beeld zich 
meten met een documentaire van een uur. Het 
onderwerp is het ingebakken racisme van het 
Kodakfotorolletje. De chemische samenstel
ling van film was afgestemd op zo flatteus 
mogelijk weergeven van de huidtinten van 
blanke mensen. 

Mensen met een donkere huidskleur kwa
men er bij het ontwikkelen van foto’s bijzonder 
bekaaid vanaf. Dat wil zeggen: als één donker 
vlak, met minimale variatie in toon. Dit drama
tische verschil was op z’n pijnlijkst te zien op 
foto’s met zowel witte als zwarte geportret
teerden. De witte middenklasse was simpelweg 
de belangrijkste markt voor Kodak. Hun test
beeld, de zogenaamde ‘Shirleycard’, bestond 
jarenlang uit een portretfoto van een blank 
meisje met bruin haar, alsof er maar één huids
kleur bestond.

In de jaren zeventig klaagden adverteerders 
van houten meubels en chocolade bij Kodak dat 
hun producten niet in realistische, verfijnde 
tonen konden worden afgebeeld. Pas aan het 
einde van de twintigste eeuw werd de ongelijk
heid door de laboranten van Kodak gecorri
geerd. 

Pas tegen het einde van het filmpje zien we 
wat bewegend beeld. Een reclamefilmpje van 
het nietdiscriminerende fotorolletje Kodak 
Gold, aangeprezen met de slogan ‘True Color’, 
gedemonstreerd met behulp van een donker 
jongetje in judopak. Tot slot laat een man zien 
dat de gezichttracking functie van zijn web
cam niet werkt met zijn donkere huidskleur. 
Discriminerende technologie, met opzet of niet, 
bestaat nog steeds. Het is een schokkend 
stukje geschiedenis met een verontrustend 
staartje in het heden. Verteld op een waanzin
nig effectieve manier.

EBELE WYBENGA

4 10 De dichter en de dief Voor
beschouwing The Hateful Eight
4 18 A Strange Love Affair with Ego 

Voor een narcist stopt het feestje nooit 4 19 Black Romeo en Julia in 
Brussel
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4 6 Koreeda over Our Little 
Sister ‘De mooiste momenten 
film je ná de grote gebeurtenis’

4 9 Ossama Mohammed, winnaar Prins Claus Prijs ‘Niets is zo laf als 
de middenweg’ 4 11 Ennio Morricone over The Hateful Eight ‘Muziek 
vertelt wat je niet ziet’ 4 12 Patricio Guzmán over El boton de nacar  
‘Ik ben eigenlijk bang voor water’ 4 16 Amy Berg over Janis: Little Blue 
Girl ‘Als Janis veroverde ze de wereld’ 4 17 Clément Cogitore over The 
Wakhan Front ‘Een nachtkijker verbergt net zo veel als hij onthult’

4 22 Hitchco ck/Truffaut Liefde
volle gesprekken 4 22 Carol Twee 
vrouwen 4 23 Sketches of Siberia 

Goudklomp tussen de stenen Tales Teheran Revisited 4 24 Elser 
Hommage aan heroïsche solist Out of Nature Over peinzingen van een 
Noorse wandelaar 4 25 Jheronimus Bosch  Touched by the Devil De 
schilder waar we bijna niks van weten Tous les chats sont gris Mijn 
vader is een detective

ENNIO MORRICONE 4  11

KEITH RICHARDS: UNDER THE INFLUENCE 4  36
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Hirokazu Kore-eda over Our Little Sister

‘DE MOOISTE MOMENTEN 
FILM JE NÁ DE GROTE 

GEBEURTENIS’

Drie jongvolwassen zussen nemen hun halfzusje op in hun midden na de dood van hun vader.  
De komst van hun zusje geeft hun een nieuw perspectief op hun eigen leven en hun familie
geschiedenis. Filmmaker Hirokazu Koreeda: ‘Het begrip van wat een gezin is kwam voor mij pas 
toen ik mijn ouders verloor.’ DOOR SASJA KOETSIER
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“Zachtaardig, maar waardeloos”, is het oordeel van 
Sachi over haar overleden vader. Ze is de oudste van 
drie zussen, die door hem werden achtergelaten toen 
hij hun moeder voor een andere vrouw verliet. Moeder 
kwam de klap nooit meer geheel te boven en gaf de zorg 
voor het gezin ook op. Om die reden wonen de zussen, 
de jongste negentien en de oudste negenentwintig, nog 
altijd samen in het huis dat ooit van hun grootmoeder 
was. Sinds zij er niet meer is, zorgen ze voor elkaar.

Op de begrafenis staan ze voor het eerst oog in oog 
met hun dertienjarige halfzusje Suzu. Voor haar be-
tekent de dood van haar vader dat ze is overgeleverd 
aan de zorg van diens derde echtgenote, een vrouw die 
het zo druk heeft met zichzelf dat Sachi spontaan een 
voorstel doet aan Suzu; niet veel later trekt zij bij haar 
halfzussen in. Die familiehereniging, en de gevolgen er-
van voor alle vier de hoofdpersonages, vormen het hart 
van Our Little Sister.

Zeefdruk
Our Little Sister past naadloos in het oeuvre van Hiro-
kazu Kore-eda. Al in zijn eerste speelfilm Maborosi 
komt de vader van een jong gezin om bij een ongeluk 
waar de schijn van zelfmoord omheen hangt. Sinds 
Maborosi duikt het onvolledige gezin in steeds nieuwe 
gedaanten op in zijn filmografie. Die thematiek is in ze-
kere zin verbonden met zijn eigen ervaring, vertelde de 
regisseur. “Toen mijn vader overleed kreeg ik voor het 
eerst een besef van familie. En pas toen ook mijn moe-
der stierf begon ik na te denken over de vraag wat het 
betekent om een zoon te zijn. Dat vind ik interessant: 
dat het werkelijke begrip van wat een gezin is, pas komt 
op het moment dat je je ouders verliest.” 

Kore-eda is een bedachtzame, verlegen man die 
met zachte stem vertelt. Al sinds zijn speelfilmdebuut 
wordt zijn werk internationaal geroemd. Our Little Sis-
ter ging in première in de hoofdcompetitie van Cannes, 
waar Kore-eda twee jaar geleden de Gouden Palm won 
voor Like Father, Like Son.

Zijn werkwijze doet denken aan een soort zeefdruk-
procédé: in zijn films schetst hij de omtrekken van wat 
er niet meer is, als een sjabloon waarbinnen het afwe-
zige opdoemt in zijn helderste vorm. Gemis staat vaak 
centraal in zijn verhalen. De aan hun lot overgelaten 
kinderen in Nobody Knows laten zien wat ouderlijke 
verantwoordelijkheid is – alleen al doordat ze in afwe-
zigheid van hun moeder noodgedwongen zelf de rol van 
ouder aannemen. De ouders van een verdronken jongen 
leven in Still Walking jaren na dato nog steeds met een 
zoonvormig gat in hun bestaan. Wat in hun herin-
nering van hem overbleef is een ideaalbeeld dat geen 
ruimte laat voor empathie voor anderen, zoals pijnlijk 
duidelijk wordt in hun contact met de jongen die door 
hun zoon werd gered. En de wensdromen van de twee 
broertjes uit I Wish, die door de scheiding van hun ou-
ders uit elkaar zijn getrokken, staan onveranderlijk in 
het teken van hereniging, alsof zonder dat samenzijn 
geen ander verlangen denkbaar is. 

Gemis
Of er nu een echtgenoot, ouder, broer of kind wordt 
gemist, altijd trekt diens afwezigheid een zware wissel 
op de levens van de achterblijvers. Het gemis en de bij-
komende gevoelens van verdriet, boosheid en pijn zijn 
bepalend voor hun relatie met de buitenwereld; op die 
manier neemt de afwezige in hun levens juist een na-
drukkelijke plek in. Hoe destabiliserend die invloed kan 
zijn, komt naar voren in Kore-eda’s voorlaatste film 

Like Father, Like Son. Twee gelukkige gezinnen worden 
overhoop gehaald door de wetenschap dat ze niet hun 
biologische zoon in hun midden hebben. Elk van beide 
ouderparen kan hun gezin ‘compleet’ maken, maar 
tegen een hoge prijs: afstand doen van de jongen die ze 
tot nu toe als hun zoon beschouwden. Naast de vraag 
wat een gezin eigenlijk tot een eenheid maakt, een 
gedeelde genetica of een gezamenlijke geschiedenis, 
werpt de film ook vragen op over ouderschap. Zoals zo 
vaak in Kore-eda’s films, zijn de kinderen wijzer dan de 
volwassenen om hen heen. 

“Ik zie mijzelf eigenlijk niet als regisseur van fami-
liedrama’s”, verklaart Kore-eda tijdens het gesprek. Die 
uitspraak is opvallend voor een filmmaker die in zijn 
oeuvre de familieverhoudingen zo niet-aflatend onder 
de loep neemt. “Het klopt wel dat veel van mijn films 
over familie gaan, maar ik denk dat ik in de toekomst 
ook andere thema’s zal aansnijden.” 

Andere thema’s aansnijden, dat doet de filmmaker 
al – vaak binnen de setting van een familiegeschiede-
nis, soms daarbuiten. Zijn klassieker After Life speelt 
zich bijvoorbeeld af in een tussenwereld tussen leven 
en dood, waar pasgestorvenen hun meest gekoesterde 
herinnering met hulp van een filmcrew laten vereeu-
wigen. Die ene scène is wat ze kunnen meenemen naar 
het hiernamaals, en zo worden ze gedwongen om dat 
wat ze hebben verloren terug te brengen tot zijn essen-
tie. Misschien zegt de film daarmee iets over de wer-
king van het geheugen; maar in de eerste plaats laat hij 
zien hoe de filmmaker zelf te werk gaat.

Verraad
In Our Little Sister wordt de herinnering van de zussen 
aan hun vader bepaald door het verraad dat hij pleegde 
aan zijn gezin. Het is een beeld waarvan de doordruk 
is terug te zien in hun eigen liefdesrelaties: Sachi heeft 
een verhouding met een getrouwde man, een arts in het 
ziekenhuis waar zij als verpleegster werkt, en de mid-
delste zus Yoshino is naast haar baan als bankemployee 
een feestbeest met vooral veel onenightstands – een 
soort gekuiste versie van Amy Schumer in Trainwreck. 
Alleen jongste zus Chika, een verkoopster van sportar-
tikelen die iets krijgt met haar collega, lijkt weinig pro-
blemen te hebben met het aanknopen van relaties met 
mannen. Wat haar het meeste dwarszit is haar oudste 
zus, die haar verwijt dat ze ‘niet serieus’ is. 

Plot en personages ontleende Kore-eda aan de 
bekroonde mangaserie Umimachi Diary van Akimi 
Yoshida. Hij legt uit dat de serie met 2,5 miljoen ver-
kochte exemplaren redelijk populair is in Japan, hoewel 
van een echt populaire manga de verkoop tien keer zo 
hoog kan liggen. “De titel ‘dagboek van een kustplaats-
je’ slaat op de vorm van het verhaal: een dagboek met 
heel veel verschillende personages uit het stadje (het 
historische plaatsje Kamakura, laatste rustplaats van 
Yasujiro Ozu, SK). Het verhaal wordt verteld in kleine 
stukjes, die samen een mozaïek vormen van de levens 
van verschillende mensen die er wonen. Zo waaiert het 
verhaal uit via het vriendje van Suzu naar diens moeder 
en de dochter van de zus van die moeder… In een film is 
dat niet te vatten. Ik heb de meeste van die bijkomende 
personages eruit gesneden, en me geconcentreerd op 
de vier zussen. Zo kon ik het ook grotendeels in één 
huis laten plaatsvinden.”

Kalf
De twee uur durende film kent geen grote dramatische 
climax, maar aan het einde van de film is er voor alle 

personages iets wezenlijks veranderd. De gebeurtenis 
waardoor dit allemaal in gang wordt gezet – de dood 
van de vader – is al een feit op het moment dat de film 
begint. Stukjes van de familiegeschiedenis komen 
bovendrijven in terloopse opmerkingen en kleine ge-
beurtenissen. “Wanneer je pas na de grote gebeurtenis 
begint met filmen zie je prachtige dingen, die je eerder 
niet had kunnen vastleggen. Ik ben daarvan gaan hou-
den in de periode waarin ik documentaires maakte. In 
mijn eerste documentaire (Lessons from a Calf, 1991, 
SK) filmde ik op een basisschool op het platteland in 
Nagano, waar een schoolklas met kinderen in de leef-
tijd van acht, negen jaar een eigen koe gaat houden, 
zodat ze daar de melk van kunnen drinken en intussen 
allerlei dingen leren over bijvoorbeeld biologie. Maar 
precies met oud en nieuw kreeg de koe een vroegge-
boorte waarbij haar kalf overleed. Ik was er niet bij en 
kon ook de ceremonie bij het begraven van het kalf niet 
filmen. Tegen de tijd dat ik terugkwam op de school, zat 
de klas net weer een beetje in de oude modus. Op dat 
moment vond ik dat jammer, maar ik kwam erachter 
dat die kinderen prachtige gedichten schreven: over 
het dode kalfje, en over de melk van zijn moeder die 
tegelijk lekker en verdrietig smaakte. Dat vond ik een 
mooi gegeven, dat zulke jonge kinderen zoiets complex 
in een gedicht konden leggen. Uiteindelijk was dat voor 
mijn film veel sterker dan huilende kinderen op een 
begrafenis.” 

Pruimenwijn
In combinatie met Kore-eda’s uiterst nauwkeurige, 
maar onnadrukkelijke stijl maakt die afwezigheid 
van groot drama de film zowel bijzonder aangenaam 
als enigszins onopmerkelijk. Zonder de echt pijnlij-
ke kwesties die in eerdere films werden aangesneden 
is Our Little Sister een kalm vloeiend beekje zonder 
noemenswaardige stroomversnellingen. Dat kabbe-
lende heeft onder meer te maken met de oorspron-
kelijke vorm van het verhaal, zo verheldert de maker: 
“Het moeilijkste bij het maken van de film was om de 
aantrekkingskracht van de manga erin te laten terug-
komen. Die zit in het verloop van de tijd, en in wat er 
verder nog in het stadje gebeurt.” De couleur locale is 
onder meer vertegenwoordigd door een plaatselijk res-
taurantje waar de zussen vaak eten; een verhaallijntje 
uit de manga dat in Our Little Sister behouden bleef, 
gaat over de uitbaatster van dit café. 

Eet- en drinkmomenten spelen door de hele film een 
belangrijke rol: als de zussen pruimenwijn maken, dan 
is dat niet alleen het voortzetten van een familietra-
ditie, het markeert ook het verloop van de seizoenen. 
“Eten heeft steeds te maken met bepaalde personen: 
ook met mensen die er niet meer zijn. Wanneer de zus-
sen rijst met whitebait (ondermaatse visjes, SK) eten, 
verbindt hen dat met hun overleden vader. De gebakken 
vis hoort bij de uitbaatster van het café. Die momenten 
creëren een extra laag, ze geven een bepaalde rijkdom 
aan het verhaal.” 

In die subtiele gelaagdheid zit inderdaad de schoon-
heid van Our Little Sister. Het is een film die je gega-
randeerd gevuld en voldaan achterlaat, maar waarvan 
de nasmaak misschien sneller oplost dan je eigenlijk 
zou willen.

 

Our Little Sister 11111 JAPAN, 2015 |  REGIE 
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De Syrische cineast Ossama Mohammed is een 
van de twee filmmakers die dit jaar met de 
Prins Claus Prijs is bekroond. ‘Al is inmiddels al 
het leven uit het land gezogen, mijn thuis is 
cinema, en het Syrië van toen.’

DOOR BERI SHALMASHI

Het is alsof hij nog steeds door de straten van Damas-
cus wandelt. Zo, midden in de herinnering, leeft de 
Syrische cineast Ossama Mohammed (1954). Hij is 
in Amsterdam omdat zijn oeuvre is bekroond met de 
prestigieuze Prins Claus Prijs. Zijn werk is doorspekt 
van engagement en behelst meer dan film alleen. Hij 
speelt een grote rol in het maatschappelijk bewustzijn 
van andere filmmakers, en heeft altijd het spannings-
veld tussen cinema en politiek opgezocht. Sinds het 
begin van zijn carrière, in de jaren zeventig, werpt zijn 
werk een kritische blik op de samenleving waar hij zich, 
in ballingschap vanuit Parijs, nog altijd deel van voelt. 
“Al is inmiddels al het leven uit het land gezogen, mijn 
thuis is cinema, en het Syrië van toen.” Mohammed 
blikt terug op een avontuurlijk en ongewoon veelzijdig 
leven in Syrië.

Voetbal
“Ik kan een filmmaker zijn, omdat ik ook voetballer ben 
geweest”, zegt Mohammed. Hij legt uit hoe de regels op 
het veld in essentie niet heel anders zijn dan die van de 
cinema. “Eigenlijk zoek ik in elke rol die ik vervul naar 
het heldendom. De dramaturgie van een voetbalwed-
strijd lijkt op die van een film. De lengte, het publiek, 
de anticipatie, de twists.”

Maar het drama schuilt niet alleen in het eindpro-
duct, het maakproces werkt zelf net zo. “Zeker in Syrië, 
waar het Ministerie van Cultuur een grote vinger in de 
pap heeft, is het maken van een film altijd een gevecht.” 
De filmmakers zijn er voor een belangrijk deel afhan-
kelijk van de bijdrage vanuit de overheid, waar ze zich 
tegelijkertijd tegen uitspreken. “Maar dat geld is niet 
van de staat, het is van de mensen.”

“Ik heb twee jaar in de filmcommissie gezeten om 
scripts te beoordelen en ik ving dagelijks de klappen op. 
Het was niet aan mij om te beslissen over de inhoud van 
de plannen, het ging mij om de kwaliteit. Is het film-
waardig of niet? Daar dacht het hoofd anders over. Een 
belezen man, vol lof over wat er in de filmwereld werd 
gemaakt. Tot het op zijn eigen land aankwam. Ik ver-
telde hem dat onder zijn bewind een parel als Cinema 
Paradiso nooit gemaakt had kunnen worden.”

Extreem
Mohammeds strijd voor de film is niet los te zien van 
zijn engagement. “Ik zie het als een zegen dat ik film-
maker ben. Waar zou ik anders al dat gevoel in kwijt 
kunnen? Ik zou verloren zijn.” Hij vertelt hoe zijn col-

lega’s hem vaak te extreem vonden. “Sommigen kozen 
liever de middenweg om uit de problemen te blijven. Zij 
waren bang dat ik hen meetrok, mee naar het gevaar. 
Niets is zo laf als de middenweg. Als je ergens voor 
staat, dan kun je daar niet van afwijken.” En dat spreekt 
ook uit zijn werk, waarmee hij het dertig jaar durende 
bewind van Hafez al-Assad al bekritiseerde en later zijn 
opvolger, Bashar al-Assad, de huidige president van 
een afgebrand Syrië.

Zijn film Stars in Broad Daylight werd gefinancierd 
met staatsgeld, maar na de uitbreng in 1988 werd hij 
verbannen van het witte doek. “Het is een nogal cyni-
sche film. De filmcommissie schrok ervan en werd er 
uitgebreid over ondervraagd door de veiligheidsdien-
sten, maar die hebben mij nooit gebeld. Blijkbaar had 
men zich niet zo bekommerd om het soort werk dat ik 
maak. Ik heb geluk dat het Prins Claus Fonds om mijn 
vroege werk vroeg, want dat had ik zelf niet eens meer. 
Ik heb een vriend naar mijn huis in Syrië gestuurd, en 
we hebben een uur aan de telefoon gehangen terwijl ik 
hem instructies gaf over waar misschien nog wat zou 
kunnen liggen.” 

Onscherp
Zijn laatste productie regisseerde hij net zo, op afstand. 
In Silvered Water, Syria Self-Portrait (2014) filmt de 
Syrisch-Koerdische Wiam Simav Bedirxan in Homs, 

een compleet verwoeste stad, een videobrief aan Os-
sama Mohammed. Dat verhaal is versneden met mate-
riaal dat andere mensen filmden op mobiele telefoons. 
“Sommige beelden komen gewoon van YouTube.” Voor 
Mohammed vond tegelijk met de kentering van het 
regime een andere revolutie plaats, in zijn geliefde ci-
nema. “Die film vangt voor mij een uniek moment in de 
geschiedenis. Mensen vonden dat het onmogelijk werd 
om niet te filmen. Ik heb een scène gebruikt, compleet 
onscherp, maar wat daar gebeurt, de schreeuw van de 
man, en hoe zijn vriend beschoten wordt, en dat hij 
met de ene hand filmt, en met de andere de hand van 
zijn vriend zoekt. Dat is zo tastbaar. Dat het onscherp 
is, maakt het alleen maar beter. Daar wint het verhaal 
het van techniek.”

Mohammed maakte met Silvered Water zijn eerste 
film in ballingschap, de arena van het verhaal ligt in 
Syrië. Nu worstelt hij, ondanks alle aandacht voor zijn 
werk, met zijn volgende plan. “Ik weet niet waar mijn 
eigen leven heen gaat. Zolang ik de rust niet vind, weet 
ik niet waar, wanneer of waarover ik mijn volgende film 
ga maken. En dat doet pijn.”

LEES DE LANGE VERSIE VAN DIT INTERVIEW OP 
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Voor The Hateful Eight lijkt Tarantino de ver ge
ten Spaanse western Condenados a vivir/Cut
Throats Nine (1971) als inspiratie te hebben 
gebruikt, een zeer duistere en grimmige film. 
Over Tarantino’s verwijzingen naar en diefstal 
uit het werk van Europese en Aziati sche regis
seurs uit het Bgenre en de exploitatie film zou 
je zo langzamerhand een boekje kunnen 
samen   stellen. DOOR MIKE LEBBING

‘De nieuwe Tarantino’ lijkt steeds meer een evenement 
te worden, zeker na het onverwachte maar fenome-
nale succes van Django Unchained (2012) waarmee de 
zelfverklaarde filmnerd weer net zo hip leek te worden 
als tijdens de Pulp Fiction-hype van 1994. Voor zijn 
achtste film The Hateful Eight, die bij het ter perse gaan 
van deze krant nog niet te zien was, blijft de regisseur 
in westernsferen hangen. Met net als in de voorganger 
een rolbezetting om van te smullen, waarbij de fans 
vooral reikhalzend uitkijken naar de terugkeer van gen-
reheld Kurt Russell, eerder ook al goed op dreef als de 
supersadist in Tarantino’s Death Proof (2007). Verder 
valt oudgediende Bruce Dern te zien, is de grootste 
vrouwelijke rol gegeven aan Jennifer Jason Leigh, en 
zijn ook enkele van QT’s favorieten van de partij, zoals 
Samuel L. Jackson, Michael Madsen en Tim Roth, die 
zoveel indruk maakte in Tarantino’s debuut Reservoir 
Dogs (1992).

Opmerkelijk is dat Tarantino, een vurig liefhebber 
van ouderwets celluloid en bewonderaar van de diepe 
kleuren van 35mm-filmkopieën, heeft besloten om The 
Hateful Eight op te nemen in Ultra Panavision 70mm, 
een formaat dat met behulp van anamorfe lenzen een 
ultrascherp en zeer breed beeld oplevert. Te verwach-
ten valt dan ook dat de sneeuwlandschappen van Co-
lorado er dankzij het camerawerk van de eminente Ro-
bert Richardson overrompelend uit zullen zien. Maar 
zeker niet alle theaters zullen dit formaat, dat vooral in 
de jaren vijftig en zestig voor spektakelfilms in zwang 
was, kunnen projecteren. De versie die voor gewone 
digitale projectie wordt vervaardigd is naar verluidt 
bovendien achttien minuten korter dan de Ultra Pana-
vision-versie, die klokt op een indrukwekkende 182 

minuten. Het lijkt ons nu al duidelijk welke editie te 
prefereren is, maar om het volle spektakel te ondergaan 
zult u wel een van de vijftig zalen die Tarantino per-
soonlijk over de hele wereld heeft geselecteerd moeten 
bezoeken. Een artistiek interessante beslissing, die een 
negatieve invloed kan hebben op de recette. 

Gehakt
Voor zijn vorige films gebruikte Tarantino enkele 
nummers van Ennio Morricone die door de Italiaanse 
maestro voor andere films waren gecomponeerd, zoals 
The Good, The Bad and The Ugly. Noem het ordinair 
jatwerk, een stijlvolle hommage of wellicht de ultieme 
vorm van fanboyhood, feit blijft dat Tarantino een goe-
de neus heeft voor het incorporeren van al eerder ge-
bruikte muziek in zijn eigen films. In de twee delen Kill 
Bill (2003/2004) wist hij zelfs hardcore liefhebbers van 
filmmuziek uit de B-sector te overtuigen met intense 
momenten waarin Uma Thurman in het heden gehakt 
maakt van haar opponenten, terwijl lyrische klanken 
uit een ver verleden weerklinken.

Er deed het gerucht de ronde dat Morricone, die 
eerder wegens tijdnood zijn soundtrack voor Inglou-
rious Basterds (2009) moest afzeggen, allerminst te 
spreken was over het gebruik van zijn muziek in Djan-
go Unchained. In interviews is Morricone echter heel 
uitgesproken in zijn bewondering voor Tarantino en 
heeft hij gezegd geen enkel probleem te hebben met het 
gebruik van zijn oude nummers in een compleet andere 
context. Dat de alweer 87-jarige grootmeester nu ein-
delijk een complete score speciaal voor Tarantino heeft 
vervaardigd is waarschijnlijk goed nieuws voor het ego 
van laatstgenoemde, maar het blijft afwachten of Mor-
ricone de verwachtingen kan inlossen. De laatste jaren 
is hij veel beter op dreef met live concerten dan met 
filmwerk en zijn laatste westernsoundtrack dateert al-
weer uit 1981, toen hij de wat oubollige nummers voor 
het Bud Spencer-vehikel Occhio alla penna leverde.

Curiosum
Over Tarantino’s verwijzingen naar en diefstal uit het 
werk van Europese en Aziatische regisseurs uit het 
B-genre en de exploitatiefilm zou je zo langzamerhand 

een boekje kunnen samenstellen. Het feit dat hij sluw 
uit obscuur werk plundert en door het grote publiek als 
een überhippe cineast wordt beschouwd zou je zelfs 
een cynische vorm van dat oudbakken begrip postmo-
dernisme kunnen noemen. Voor The Hateful Eight lijkt 
QT de vergeten Spaanse western Condenados a vivir/
Cut-Throats Nine (Joaquin Romero Marchent, 1971) als 
inspiratie te hebben gebruikt. Ook deze film speelt zich 
af tijdens een barre Amerikaanse sneeuwstorm waarin 
een groep gevangenen, een sergeant en zijn dochter 
(cultacteurs Robert Hundar en Emma Cohen), en een 
groep premiejagers proberen te overleven. Onderlin-
ge spanningen, geheimen uit het verleden en blinde 
overlevingsdrang resulteren in moord en doodslag, 
waarna een bloeddorstige climax in een afgelegen her-
berg plaatsvindt. Het is een zeer duistere en grimmige 
film die zelfs het nihilisme van Il grande silenzio (1968) 
van Tarantino-favoriet Sergio Corbucci naar de kroon 
steekt.

In kringen van obscuriteitenverzamelaars heeft Cut-
Throats Nine (die in het jargon een ‘paella-western’ 
wordt genoemd) een status van curiosum verworven 
door de ongekende hoeveelheid expliciet verbeeld ge-
weld, waaronder bloedige amputaties, opengesneden 
kelen en een zeer verontrustende verkrachtingsscène. 
Daardoor werd de film bij uitbreng in de Amerikaanse 
grindhousebioscopen een succes, misschien ook mede 
dankzij de reclamecampagne: er werden free terror 
masks uitgedeeld aan de bezoekers waarmee ze hun 
ogen konden bedekken wanneer de geweldsscènes écht 
ondraaglijk werden. Dat zullen we bij The Hateful Eight 
hopelijk niet mee hoeven maken.
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The Hateful Eight



Tussen alle interviews die hij met de Nederlandse pers 
heeft, maakt Ennio Morricone steeds een korte wan-
deling door zijn luxe appartement in Rome. Een maand 
geleden heeft de inmiddels 87 jaar oude componist zijn 
been gebroken, maar tijd om erbij neer te zitten heeft 
hij amper. Hij moet snel op krachten komen voor zijn 
aankomende tour door Europa, inclusief een stop in 
de Ziggo Dome in februari. “Mijn eigenlijke bezigheid 
is componeren, maar ik kan niet altijd kiezen. Als het 
publiek mij vraagt om als dirigent tours te maken, dan 
luister ik daar natuurlijk wel naar.” 

Ondanks zijn manke loopje komt Morricone veel 
kwieker en vooral veel vriendelijker over dan verwacht. 
Van tevoren kreeg ik nog een document met do’s-and-
don’ts toegestuurd dat haast meer ruimte bestreek dan 
een lijst van al zijn filmwerken bij elkaar, en dat zijn er 
onderhand meer dan vijfhonderd. Zo lees je dat je de 
componist het beste met ‘maestro’ kan aanspreken, dat 
je niet moet vragen naar zijn privéleven en dat je vooral 
niet te veel stil moet staan bij zijn samenwerkingen met 
oud-klasgenoot Sergio Leone, wiens legendarische 
westerns hij van minstens even legendarische muziek 
voorzag. Ergens zit er wel wat in: Morricone wordt 
vooral onthouden vanwege zijn epische harmonica- 
en gitaarmuziek voor The Good, The Bad & The Ugly 
en Once Upon a Time in the West, terwijl zijn andere 
stukken vaak vergeten worden. Leones films ‘spaghet-
tiwesterns’ noemen is overigens al helemaal een no-go, 
want die term beschouwt Morricone als discrimine-
rend (waar, als je erover nadenkt, ook wel wat in zit). 
Als je met een van je vragen een van deze vastgestelde 
grenzen overschrijdt, kan dat een voortijdig einde van 
je (toch al korte) interview betekenen. 

Spraakmakend
Gelukkig was daar deze keer geen sprake van. Al geeft 
de maestro je af en toe wel een arrogante lach als re-
actie op een van je (blijkbaar slechte) vragen. Zelfs zijn 
tolk schiet in de lach als ik naar zijn spraakmakende sa-
menwerking met Quentin Tarantino vraag. Hier praat 
hij niet graag over. Toch moet ik ernaar vragen, want 
Morricone schreef dit jaar muziek voor The Hateful 
Eight, zijn eerste nieuwe werk voor een western sinds 
veertig jaar. Dat nieuws kwam als een verrassing, want 
eerder leek Morricone ontevreden te zijn met Taranti-
no’s hergebruik van zijn muziek in Django Unchained. 
“Hij gebruikt muziek zonder coherentie”, zei hij toen 
nog tegen Italiaanse filmstudenten. “Ik zou niet graag 
nog een keer met hem samenwerken.” Nu is zijn toon 
diplomatieker: “Tarantino had me gevraagd om samen 
te werken, maar ik was er nog niet zeker van of ik dat 
ook wilde. Hij is vervolgens naar mijn huis gekomen en 
heeft me overtuigd. Ik wil daar nog aan toevoegen dat 
ik hem eerder heb geweigerd omdat ik met andere wer-
ken bezig was. Daarom heb ik het toen niet gedaan.” 

Botsing van ego’s
Het doet je je afvragen hoe het überhaupt is om met 
Morricone samen te werken. In het geval van Tarantino 
is er ongetwijfeld een botsing van ego’s geweest. “Sa-
menwerking kan heel goed zijn”, is Morricones politiek 
correcte antwoord. “Natuurlijk moet een componist 
wel goed begrijpen wat een regisseur van hem wil en 
de regisseur moet ook begrijpen wat de componist wil, 
want het is belangrijk voor de componist om zijn tech-
niek, stijl en eigen persoonlijkheid in de muziek te hou-
den. Het is een soort uitwisseling dus. Muziek vertelt 

ook een verhaal, maar op een andere manier: muziek 
vertelt datgene wat je niet ziet en dat wat niet door de 
filmmaker wordt verteld. Ik haal natuurlijk inspira-
tie uit de film waarvoor ik de muziek moet schrijven. 
Daar zit al een idee in. Het is heel anders om muziek 
te maken voor een film die zich in de vijftiende eeuw 
afspeelt, dan voor een hedendaagse film. Verder haal 
ik natuurlijk inspiratie uit mijn eigen ervaringen. Dat is 
ook heel belangrijk.”

Tegen het einde van het interview haal ik snel een 
plaat met filmmuziek van Terrence Malicks Days of He-
aven (mijn favoriet) erbij. Morricone kijkt er aandach-
tig naar en lijkt niet te herkennen wat hij in zijn handen 
heeft. “Het is de muziek van Days of Heaven”, legt zijn 
tolk nog aan hem uit.” Hij bestudeert de plaat nog wat 
beter, zichtbaar gravend in zijn geheugen naar een van 
die vele films waar hij ooit de muziek voor heeft ge-
schreven. “Een mooie film”, antwoordt hij toch na een 
tijdje. Ik vraag hem nog hoe hij al zo lang zulke mooie 
muziek heeft kunnen maken, wat nou eigenlijk zijn ge-
heim is. Zijn antwoord is typisch Morricone: “Wie pas-
sie en talent heeft, moet doorgaan. Wie dat niet heeft, 
kan er beter op tijd mee ophouden.” 

 
 
 
Ennio Morricone STAAT IN HET KADER VAN DE ‘60 
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‘MUZIEK 
VERTELT Ennio Morricone over The Hateful Eight

Ondanks zijn leeftijd staat Ennio Morricone niet stil. Voor het eerst in veertig jaar schreef 
hij filmmuziek voor een western en nog wel voor Quentin Tarantino’s The Hateful Eight. Bovendien staat de Italiaanse componist in februari in de Ziggo Dome om zijn muziek te dirigeren. Want ‘wie passie en talent heeft, moet door gaan’, aldus de maestro. 

DOOR HUGO EMMERZAEL



Water is het beginpunt voor het bijzondere documentaireessay  
El botón de nácar van Patricio Guzmán, de nestor van de Chileen
se documentaire. Door vanuit het water naar zijn land te kijken, 
heeft hij een verrassend perspectief gevonden.  DOOR MARISKA GRAVELAND

Chili is zijn intieme band met de zee verloren, beweert 
Patricio Guzmán in zijn poëtische documentaire El 
botón de nácar. Chili is een land dat de oceaan eigenlijk 
ontkent. Het heeft geen maritieme geschiedenis en veel 
plaatsen in het smalle langgerekte land aan de Stille 
Oceaan zijn in het binnenland gebouwd en niet aan de 
kust. Dat heeft invloed op de manier waarop de Chile-
nen naar de wereld kijken. 

De documentaire sluit toevallig mooi aan bij het 
recent gepubliceerde boek Water van René ten Bos, 
die onderzoekt hoe onze wantrouwige relatie tot de 
zee zich al eeuwenlang weerspiegelt in ons denken: de 
zogenaamde geofilosofie. Mensen zoeken liever vas-
te grond op dan het ongrijpbare water, ook mentaal. 
Patricio Guzmán (1941) zegt in een Brussels hotel: 
“Daar ben ik het absoluut mee eens. Dat boek zou ik 
heel graag willen lezen. Het hele denken van de eerste 
bewoners van Zuid-Chili is gebaseerd op water: hun 
wegen, hun eten, hoe ze leven, hoe ze zich verplaatsen 
in het water – ze zijn allen goede zwemmers. De noor-
delijke bewoners van Chili hebben van oudsher een 
hechtere band met de bergen en hebben helemaal geen 
relatie met de zee. In het zuiden kennen ze waterpret, 
maar hoe meer je naar het noorden gaat, hoe meer er 

met angst en beven naar water wordt gekeken.” 
Water wordt in Guzmáns documentaire voorgesteld als 
iets wat je kunt bewonderen maar waar je ook bang voor 
kunt zijn. Of als iets beschermends en geruststellends, 
zoals wanneer de regen op een zinken dak tikt, een ge-
luid waar Guzmán zelf fijne herinneringen aan heeft. 
Maar gaandeweg de film wordt duidelijk dat de zee ook 
dienst heeft gedaan als begraafplaats voor de politieke 
dissidenten die door de junta uit vliegtuigen zijn ge-
gooid. 

Meegesleurd
Ook Guzmán heeft mede daardoor een moeizame rela-
tie met de zee. “Ik ben zelf bang voor water: ik kan niet 
zwemmen. Ik heb wel ontzettend veel respect voor de 
zee, die ik bewonder om zijn kracht en de invloed die hij 
op ons heeft. Ik hou van de oceaan, maar alleen van een 
afstand, hij moet niet te dichtbij komen. Een van de be-
langrijkste redenen dat ik in mijn film het water wilde 
onderzoeken was een gebeurtenis uit mijn verleden: 
een klasgenoot van mij is ooit meegesleurd door de zee. 
De oceaan is zo immens, je kijkt vanaf de Chileense 
kust naar tienduizend kilometer water, verder is er 
niets. Dat is zo overweldigend en beangstigend.”

Paarlemoeren knopen
Naast veel mooie bespiegelingen knoopt El botón de 
nácar (‘de paarlemoeren knoop’) op subtiele wijze de 
uitroeiing van de inheemse Patagonische bevolking aan 
de moorden op de politieke gevangenen onder de junta 
van Pinochet in de jaren zeventig. Guzmán doet dat 
door twee knopen op wonderbaarlijke wijze aan elkaar 
te verbinden: de knoop waarmee de native Patagoniër 
Jemmy Button in de negentiende eeuw werd gekocht 
door een Engelse kapitein, en de knoop van de jas van 
een verdronken politiek dissident. Die knoop is later 
teruggevonden op een stuk treinrails dat aan de dissi-
dent was bevestigd om hem in zee te verzwaren. “Die 
twee knopen vormden de basis van mijn film. Ik las 
over Jemmy Button in Patagonië, over kapitein FitzRoy 
die de arme man na betaling van een knoop meenam 
naar Engeland, en ontdekte dat precies eenzelfde soort 
knoop anderhalve eeuw later is gevonden op die trein-
rails.” Zo is de film een meanderend en toch coherent 
verhaal geworden over uitroeiing, zowel van de eerste 
bewoners van Chili als van de politieke gevangenen on-
der de junta. “Het zijn dezelfde verhalen. De hele oor-
spronkelijke bevolking van Zuid-Chili is tegenwoordig 
gereduceerd tot twintig personen. Tragisch.” 

Astronomen
En dan voert Guzmán in zijn geraffineerde vertelling 
ook nog een aantal astronomen op in de extreem droge 
Atacamawoestijn, die ook weer verknoopt blijken te 
zijn met de oorspronkelijke bewoners van Patagonië. 
Ook de astronomen zien de oceaan als iets wat je niet 
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WINTER
Mark Cousins (The Story of Film, A Story  
of Children and Film) schrijft maandelijks 
over films en beeldassociaties. Deze 
maand: winter. Of toch zomer?

Ik heb net Angelina Jolie Pitts nieuwe film By 
the Sea gezien. Ik vond het geloof ik een betere 
film dan de meeste critici, maar ik realiseerde 
me dat een van de redenen waarom was omdat 
het een prachtige ‘zomer’film is, die ik mid
den in de winter bekeek.

De eerste openbare filmprojectie was ook in 
de winter – in December 1895, precies 120 jaar 
geleden. De bioscoopopbrengsten nemen toe in 
de koude maanden in Europa. Winter is een 
cinematisch seizoen. Het is donker en we heb
ben het koud. We willen niets liever dan naar 
binnen gaan in de warme en donkere ruimte van 
een filmtheater en opkijken naar het licht. De 
film is als de zon. Het is bijna alsof we een  extra 
dosis vitamine D krijgen van het kijken naar het 
filmdoek.

Ik herinner me dat ik Spike Lee’s Do the Right 
Thing (1989) in de zomer zag. Het was een snik
hete, overbelichte dag en ik ging naar binnen 
om dit te zien… enfin, kijk maar, dit beeld laat 
precies zien wat ik zag:

Mensen die het zo heet hadden dat ze ronddar
telen in een openluchtdouchepartij. Lee’s film is 
prachtig gefilmd in warme kleuren – rood, roze, 
terracotta. Zijn beelden suggereren hitte, net 
zoals het drama van de film – eerst lethargie, 
dan een eruptie van sociale lava, een vurige 
woedeuitbarsting over het racisme in Brook
lyn. Het is een uitstekende en verwarrende film 
die niet zozeer een probleem analyseert, maar 
het bereidt als een bokkige rodeostier. Dat ik 
hem middenin de zomer zag maakte hem bijna 
teveel, te echt. Daarom wil ik nu, op een win
terse dag, naar buiten lopen, een bioscoop bin
nen, en dan Lee’s wervelstorm ontmoeten.

De cinema heeft altijd goed gedijd bij dit 
soort contrasten, dit soort transformaties. Het 
is de kunst die mensen de gelegenheid geeft om 
zulke buitengewone levens te leven, om een 
andere, veranderende wereld te ondergaan.
Seizoenen zijn van dat soort veranderende 
werelden. Dat is waarom ze zo cinematisch zijn.

MARK COUSINS
 @MARKCOUSINSFILM
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los kunt koppelen van het leven, als een medium tussen 
de kosmos en de mens, ideeën waar Guzmán ook in zijn 
vorige film Nostalgia de la luz al aandachtig naar luis-
terde. “Ik vond het heel belangrijk dat ik Chili kon laten 
zien vanuit astronomisch perspectief. Ik werk zelf heel 
intuïtief, ik denk niet veel na over de dingen die ik film, 
ik doe alles op gevoel. Ik wil aan het publiek overbren-
gen hoe ik de dingen beleef. Magische verbeelding vind 
ik belangrijker dan feitelijk onderzoek, ik film echt van 
binnenuit. Toch voel ik me verwant met wetenschap-
pers zoals de mensen die in de Atacamawoestijn het 
heelal bestuderen en eigenlijk ook het imaginaire op-
zoeken. Bij astronomie komen natuurlijk veel wiskun-
dige termen kijken, maar we spreken toch dezelfde taal. 
Ook al deel ik hun kennis niet, onze ideeën en opinies 
komen wel op een bepaald punt samen.”

Guzmán is eigenlijk een soort archeoloog, op zoek 
naar tastbare restanten van het verleden, zoals de kno-
pen, de treinrails, en al die kleine sporen van mensen 
die verdwenen zijn. “Niet alle restanten zijn echt in 
mijn film. Sommige scènes heb ik geënsceneerd, zoals 
die waarbij ik met de camera heel dicht bij de grond een 
aantal sporen volg in een ondiepe baai. Ik zag het als 
een spel om te kijken in hoeverre ik sommige sporen 
zelf kon creëren.”

Verward
Zijn baanbrekende documentairetrilogie Battle of Chile 
(La batalla de Chile, 1975-1979), over de opkomst van 
de junta in de jaren zeventig, was militant en feitelijk. 
Nu is Guzmán minder bezig met directe feitenover-

dracht, en is hij al lang geleden een meer poëtisch pad 
ingeslagen. “In het begin van de dictatuur moesten 
de turbulente gebeurtenissen heel duidelijk uitgelegd 
worden, ik moest laten zien hoe de feiten lagen. Pas la-
ter kon ik meer afstand nemen, ook letterlijk – ik woon 
inmiddels in Parijs. Hoe groter de afstand, hoe duide-
lijker ik de situatie in Chili zie. Als je er te veel bovenop 
zit, zie je het niet meer. Ik begrijp nu beter hoe bang de 
Chilenen zijn voor de toekomst. Mensen zijn compleet 
in de war maar kunnen er niet de vinger achter krijgen. 
Chilenen gaan heel moeizaam om met het verleden. Je 
hebt mensen die het verleden zijn ‘vergeten’ en mensen 
die veel dichter bij het verleden staan, maar niet pre-
cies weten wat er is gebeurd, en daardoor nog banger, 
bezorgder en verwarder zijn.”

Guzmán zelf ontvluchtte zijn land in 1977 met het 
beeldmateriaal van Battle of Chile onder de arm. De ca-
meraman van Battle of Chile is daarna verdwenen (“Mis-
schien is hij wel in zee gegooid”), wat ook Guzmáns 
nieuwe documentaire een extra persoonlijke urgentie 
geeft. “Het is heel interessant om films te maken over 
een pijnlijk verleden, dat maakt me niet triest maar ver-
rijkt me juist.”

El botón de nácar 111231 CHILI, 2015 |  REGIE 
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Het is maar goed dat er zoveel mooiste films 
aller tijden zijn. Les enfants du paradis is er een 
van. Een film over liefde en melancholie, 
zakkenrollers en hartenbrekers in de coulissen, 
kleedkamers en op het schellinkje van een 
Parijs’ volkstheater. DOOR DANA LINSSEN

‘Zo eenvoudig is de liefde’. ‘C’est tellement simple, 
l’amour.’  Ze kan het nog zo mooi zeggen, de porselei-
nen courtisane Garance als ze net de uit melancholie 
geschilderde mimespeler Baptiste heeft gekust, ergens 
halverwege Les enfants du paradis, maar zo eenvoudig 
is de liefde natuurlijk niet, nooit, nooit meer in deze 
film. Dan niet, als ze samen naar huis lopen door de 
nacht en alles nog pril is. Of later als ze samen slapen. 
Of ’s ochtend als Garance zegt dat Baptiste naar de 
liefde hongert als een kind. Zijn gezicht ligt tegen haar 
borst, verlicht door het geschitter van de halsketting 
die ze van een van haar meer gefortuneerde aanbidders 
kreeg. Garance en haar mannen, zo zou je al dat dwa-
len en wandelen, al dat trappetje op, trappetje af in de 
coulissen, kleedkamers en helemaal tot bovenin het 
schellinkje (dat in het Frans zo mooi ‘het paradijs heet) 
van het Parijse Théâtre des Funambules in deze film 
ook kunnen noemen. Tegen de tijd dat regisseur Marcel 
Carné zijn film opnam (in de eerste jaren van de Twee-
de Wereldoorlog) was het theater al lang gesloopt om 
plaats te maken voor de stadsvernieuwingsplannen van 
Georges-Eugène Haussmann. Maar in de eerste helft 
van de negentiende eeuw was het rondom de Boulevard 

du Temple, bijgenaamd de Boulevard du Crime een 
geroes en gewoel van zakkenrollers, messentrekkers en 
hartenbrekers, clowns, acrobaten en andere dromen-
verkopers. 

Duel
Het is die tijd die Carné en zijn vaste scenarist Jacques 
Prévert in Les enfants du paradis in de herinnering roe-
pen, ergens midden negentiende eeuw. De film moest 
het Franse antwoord op Gone with the Wind worden. 
Maar het werd een heel ander soort epos. Dit is geen 
grote geschiedschrijving met veldslagen en de weder-
geboorte van een natie. Dit is een film waarin een duel 
de enige keer is dat er pistolen worden getrokken. Dit 
is een kroniek tegen de vergetelheid van een verdwenen 
stad in de stad. Een verbleekte plattegrond. Een topo-
grafie van culturele herinneringen. Van die periode in 
de geschiedenis die we nu alleen maar als een opmaat 
voor industrialisering en modernisme zien. Is het toe-
val, of alleen maar nostalgie dat ze middenin de Twee-
de Wereldoorlog naar die periode terug wilden keren?

De eerste keer dat we kennis maken met Garance 
(de beeldschone, elegante, eigenlijk veel te oud voor de 
rol, maar immer hypnotiserend mooie Arletty) zit ze 
als kermisattractie in een tobbe de gratie Gods uit te 
beelden: de spiegel in haar hand weerspiegelt het water 
dat net haar borsten bedekt. Dit is een tijd van discretie 
en suggestie, net als de film zelf. Behalve Baptiste heeft 
ze nog meer minnaars: acteur Frederick Lemaitre, graaf 
Edouard de Montray die met zijn geld alles kopen kan, 

ook haar, en de crimineel Lacenaire met zijn fatterige 
snor en krullen die kronkelen als zijn gekonkel en die 
misschien wel de enige redelijke figuur in de film is. 
Maar in een romantisch verhaal hebben we geen ratio 
nodig, maar illusie, en dat biedt Les enfants du paradis 
dan ook in overvloed.

Al moeten we niet die spiegel vergeten. Garance 
als de levende versie van een beeld wat we van zoveel 
schilderijen kennen: vrouw met spiegel. Via die spiegel 
kijken we niet alleen naar haar schoonheid, of naar 
onze eigen voyeuristische blik, maar ook naar wat er 
onder het water van eros en thanatos drijft. De onder-
stromen.

Verzetsstrijders en collaborateurs
De productiegeschiedenis van Les enfants is misschien 
nog wel beroemder dan het verhaal van de film zelf. 
Hoe Carné de film deels in het bezette Parijs en deels in 
Nice opnam. Hoe Joodse onderduikers, verzetsstrijders 
en Franse collaborateurs gezamenlijk (en zonder het 
van elkaar te weten) aan de film meewerkten. Hoe Ar-
letty later in opspraak raakte omdat ze een verhouding 
met een Duitse officier begon. Hoe die clandestiene ge-
schiedenis van illegaliteit en schaduwlevens misschien 
wel het echte verhaal is. Zelfs Baptiste, de romantische 
held, is niet eenduidig. Uit opportunisme trouwt hij 
met de altijd mooi-boze dochter van de theaterdirec-
teur. Iedereen heeft dubieuze, onhandige, gecorrum-
peerde redenen om moreel, financieel en emotioneel te 
willen overleven.

De 4K-restauratie zal voor veel mensen een nieuwe 
kennismaking met deze film zijn, die als een lint in de 
wind door een fictief Parijs danst. Ik verbaas me er over 
dat ik vergeten was dat hij wel drie uur duurt, en hoe 
hij weer als een verliefde zucht voorbij vliegt, hoe ge-
laagd de personages zijn, en hoe schitterend illusoir de 
belichting. En hoe deze film eigenlijk beter vergeleken 
kan worden met Singin’ in the Rain dan met Gone with 
the Wind, omdat hij net als Singin’ in the Rain over de 
prachtige illusie van de verbeelding gaat. Singin’ in the 
Rain schreef in 1952 een zingende full colour geschie-
denis over de overgang van geluidloze naar geluidsfilm. 
Les enfants du paradis keek begin jaren veertig terug 
naar een tijd toen er van film nog geen sprake was, maar 
waarin de sociale veranderingen die uiteindelijk tot de 
komst van film zouden leiden in volle gang waren. De 
enige liefde die in Les enfants du paradis eenvoudig is, 
is de liefde voor de filmkunst. De rest is net zo complex 
en rijk geschakeerd als de geschiedenis en de mens die 
kust en verliest.
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Als het om ras, sekse en sociale positie ging, 
weigerde Janis Joplin zich aan de regels te 
houden, zegt documentairemaakster Amy 
Berg, die met Janis: Little Girl Blue voorbij de 
rock ‘n’ roll clichés kijkt. Dat maakte haar 
eenzaam maar niet minder energiek. 
 DOOR IVO DE KOCK

De Amerikaanse documentairemaakster Amy Berg 
maakte naam met empathische documentaires zoals 
Deliver Us from Evil (2006; over een priester-an-
nex-kinderverkrachter) en West of Memphis (2012; over 
van satanische kindermoord beschuldigde jongeren). 
In Janis: Little Girl Blue focust ze op de demonen en 
het talent van rock-blues zangeres Janis Joplin (1943-
1970).

Berg houdt van waargebeurde verhalen. Van het 
constant leren over de werkelijkheid terwijl ze filmt. 
Janis: Little Girl Blue was wel “de eerste film waarbij ik 
al een sterke band met het materiaal had toen ik er aan 
begon”, vertelde ze op het Filmfestival Gent. Joplin was 
een idool: “Ik kon me geen beter personage bedenken. 
Ze is de eerste vrouwelijke rockster. Ze opende deuren. 
Omwille van Joplins bijdrage aan de emancipatie van 
vrouwen in de overwegend mannelijke muziekwereld 

voelde ik me verplicht haar verhaal te vertellen. Wat ze 
deed was belangrijk en ze deed het op een poëtische, 
artistieke wijze. Ongecensureerd, rauw en authentiek. 
Gewoon door Janis Joplin te zijn, veranderde ze de we-
reld.”

Ondanks die bewondering is Berg niet blind voor 
Joplins tragiek. Alleen weigert ze het geijkte onder-
gangsverhaal te vertellen. Ze negeert de drank en drugs 
niet maar ziet ze meer als symptomen dan oorzaken. 
Haar opzet was “te vieren wie Joplin was, een krachtige 
artistieke vrouw”. Om haar angsten, onzekerheden en 
verlangen naar liefde te verklaren begon Berg bij Joplins 
jeugd: “Je kan haar niet zomaar op een podium zetten 
en bekijken als een rockster zonder dat je weet waar 
ze vandaan komt. Ik hou van een minder rechtlijnige 
aanpak maar soms moet je aanvaarden dat het verhaal 
zo niet verteld wil worden. Ik moest bij de emotionele 
verbindingen uit haar jeugd beginnen.” 

Strijdvaardige outcast
Berg werkte acht jaar aan haar documentaire en dankzij 
goede contacten met de familie kreeg ze toegang tot 
zeldzaam beeldmateriaal en Joplins brieven. Zo kon ze 
laten zien hoe Janis in Texas opgroeide tot een strijd-
vaardige outcast: “Ze hield van blues en vocht voor 

rassengelijkheid en vrouwenrechten. Op school werd ze 
gepest en toen ze college liep werd ze verkozen tot le-
lijkste man van de campus. Daarna liet de man waarop 
ze verliefd werd haar in de steek. Allemaal dingen die 
blues in haar muziek brachten”. Janis: Little Girl Blue 
suggereert ook dat de fatale afloop niet zo onvermijde-
lijk was. “Toen ze stierf leek het net of ze die donkere 
periode had afgesloten. De ontmoeting met David Nie-
haus had haar nieuwe energie gegeven. Had ze Davids 
telegram gezien dat bij de motelreceptie op haar lag te 
wachten dan was die fatale heroïnedosis er misschien 
niet gekomen.” 

Berg benadrukt Joplins lidmaatschap van de ‘27 club’ 
(artiesten die zoals Jim Morrison en Amy Whitehouse op 
27-jarige leeftijd stierven) niet: “Ik verwijs alleen subtiel 
naar haar verjaardag. Wat mij betreft zegt het macabere 
lidmaatschap van die club weinig. Bij mannen gaat het 
om wie ze waren – bij Jimi Hendrix denk je niet aan zijn 
heroïneoverdosis maar aan het in brand steken van zijn 
gitaar – maar bij Janis Joplin komen drugs, drank en 
dood in beeld. Ik wil dat Janis herinnerd wordt om wie 
ze was vóór die fatale 4 oktober 1970. Ik wil haar laten 
zien als een vrouw die getekend was door haar jeugd en 
erkenning zocht. Die erkenning wil ik haar geven.”

Gevoelige kant 
Via John Lennon onderstreept Berg dat de belangrijkste 
vraag, waarom mensen drugs nemen, niet gesteld werd 
bij Joplins dood. Volgens Lennon kunnen “mensen 
niet leven in de samenleving zonder er zich tegen te 
beschermen.” Op de juiste momenten in haar docu-
mentaire haalt Berg uitspraken van Joplin aan. “I want 
to be happy so badly” hakt er stevig in, net als “je kan je 
niet voorstellen hoe moeilijk het is om mij te zijn.” Die 
kwetsbaarheid schreeuwt Joplin uit in Little Girl Blue. 
“Mensen denken dat ik die titel koos uit morbide rede-
nen. Maar Janis voelde de pijn en de gevoelens van an-
deren,” zegt Berg, “Niehaus zegt dat ze heroïne nam om 
de pijn die ze voelde te verdringen.” Joplin moest zich in 
de vrouwonvriendelijke muziekbusiness ook stoerder 
voordoen dan ze was, “daarom waren de brieven zo be-
langrijk, ze tonen haar gevoelige kant.” Uit respect voor 
Joplins muzikale talent laat Berg de liedjes helemaal 
uitspelen: “Je moet Joplin en haar muziek de tijd geven. 
Op zo’n moment zet je als regisseur een stap terug.” 

Janis: Little Girl Blue 11111 IRAN, 2015 | 
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Kun je je ogen vertrouwen? Franse soldaten in 
Afghanistan verliezen hun grip op de werkelijk
heid als collega’s op onbegrijpelijke wijze 
verdwijnen. In The Wakhan Front is er steeds 
minder tussen hemel en aarde.

DOOR KEES DRIESSEN

The Wakhan Front, het speelfilmdebuut van Clément 
Cogitore, is zeker niet slecht, maar interessanter dan 
hij goed is. En dat is natuurlijk weer goed.

Scriptassistent was Thomas Bidegain, bekend van 
Jacques Audiards De rouille et d’os en Dheepan, ‘de 
beste scenarist van Frankrijk’, aldus Cogitore. Het 
hoofdthema is: je kunt niet altijd geloven wat je ziet 
– maar moet je dan ook soms geloven wat je niet ziet? 
Veel filmischer krijg je het niet. En het begint al bij de 
titel. The Wakhan Front, dat klinkt lekker straight-for-
ward. Iets met oorlog in het Midden-Oosten en man-
nen onder elkaar – en dat klopt, oppervlakkig gezien. 
Maar kijk onder de oppervlakte: de film heet eigenlijk 
Ni le ciel, ni la terre.

Dixit Cogitore: “Ik had het liefst de Franse titel in 
het Engels vertaald, maar kennelijk klinkt dat vreemd. 
De Franse titel komt uit een vers uit de Koran dat ook 
in de Bijbel voorkomt. In de Bijbel staat het in Het 
boek van Job. In de Koran is het: ‘De hemel en de aarde 
weenden niet om hen noch werd hun uitstel gegeven.’”

“In het westerse, christelijke geloof – of beter het 
Abrahamistische, of dat nu christelijk, islamitisch of 
joods is – bevindt het lichaam zich op aarde en de ziel 
in de hemel. In Ni le ciel, ni la terre brengen we die twee 
samen op een plek die noch hemel, noch aarde is.”

In de film verdwijnen soldaten van een Franse 
militaire controlepost, in een afgelegen vallei in Af-
ghanistan, op ogenschijnlijk onmogelijke wijze in het 
niets. Je draait je even om – en weg zijn ze. Omdat het 

“Allah’s land” is, zegt een jongen uit een dorpje in de 
buurt. Daar mag je niet slapen, dan verdwijn je. Dat 
weet iedereen.

Dat klinkt als een horrorverhaal, maar Cogitore 
maakt schrikmomenten ondergeschikt aan existentiële 
vertwijfeling.

Het onverklaarbare
Over de dood: “Deze verdwijningen zijn voor mij een 
metafoor voor de dood. Het meest absurde, het onver-
klaarbare – de manier waarop het geen enkele beteke-
nis heeft. Niet de dood van een grootvader na een lang 
en rijk leven, omringd door zijn familie, maar de dood 
die zomaar komt, zoals in een oorlog: een afgezwaaide 
kogel, je staat op de verkeerde plek op het verkeerde 
moment.”

Over geloof: “Om dat absurde idee te overleven, 
heb je behoefte aan een geloof. Aan een verhaal. Dat 
is hoe gemeenschappen ontstaan: door gezamenlijke 
verhalen, door een geloof dat mensen verenigt. Een ge-
meenschap, om grote woorden te gebruiken, is een ar-
chitectuur van gedeeld geloof. Dat geldt voor familie en 
vriendengroepen en ook voor de westerse beschaving. 
Dat zijn geloofsgemeenschappen.”

Over betekenis: “De heilige teksten zijn mystiek. Ze 
verschijnen in het verhaal als iets dat geen antwoorden 
biedt, maar wel betekenis schenkt. Iets dat resoneert 
met de werkelijkheid.”

Over je vijand: “Deze zwaarbewapende, getatoeëer-
de Franse soldaten en de Taliban met hun baarden en 
Kalasjnikovs hebben dit gemeen: ze vertellen zichzelf 
verhalen over wat hen bedreigt. Beide groepen verlie-
zen zichzelf langzaam, in de loop van het verhaal. Ze 
veranderen in kinderen, die verdwaald zijn, troost zoe-
ken en bang zijn voor de dood. En daardoor veranderen 
de vragen die de film stelt over deze soldaten en strij-

ders in iets algemeners, over mensen, in het aangezicht 
van de dood.”

Over het leger: “Het leger is bovenal een organisatie 
van controle. Van het lichaam, van het landschap, van 
het beeld. Gebaseerd op het geloof dat er geen andere 
werkelijkheid is dan de zichtbare. Het gaat om wat je 
kunt bevestigen met je lichaam en met de beelden die 
worden gemaakt van het landschap. Tijdens een ge-
vecht is er geen ruimte voor iets anders.”

Over je ogen geloven: “We filmden door een nacht-
kijker en dan krijg je die grove korrel, dat bepaalde 
tekort in het beeld. Dat object, dat bedoeld is om ons 
dingen te laten zien, verbergt net zoveel als het onthult. 
De soldaten begrijpen gaandeweg dat de informatie in 
die beelden niet de zuivere waarheid is, maar slechts 
een ervaring.”

Voortgetrokken door geloof
En tot slot, over de film zelf: “Als referentie, niet voor 
het verhaal maar voor de opnameperiode, dacht ik aan 
Werner Herzogs Fitzcarraldo: om als onafhankelij-
ke auteur met weinig geld toch naar het einde van de 
wereld te trekken. Als ik in Fitzcarraldo die boot met 
touwen over de berg getrokken zie worden, dan heb ik 
een veel sterkere emotie dan bij welke Transformers of 
Avatar dan ook, omdat ik weet dat die boot echt be-
weegt – voortgetrokken door geloof, door overtuiging.” 
Het is echte fictie. “Precies. Het is echte fictie. Ik zie 
het en ik weet dat het heeft plaatsgevonden.”

Tenminste, als je je ogen vertrouwt. En de filmma-
ker. En dat blijft dan toch weer, in zekere zin, een kwes-
tie van geloof.

The Wakhan Front 11111 FRANKRIJK/BELGIË, 

2015 |  REGIE CLÉMENT COGITORE  |  100 MINUTEN |  MET 

JÉRÉMIE RENIER, SWANN ARLAUD, MARC ROBERT | 

DISTRIBUTIE AMSTELFILM |  TE ZIEN VANAF 13 DECEMBER

Clément Cogitore over The Wakhan Front



DE FILMKRANT  
#383 DECEMBER/JANUARI 2016   18

Schaamteloosheid en egomanie dwingen een 
dubieus soort bewondering af. Grote ego’s 
hullen hun omgeving in een schaduw waarin 
het best aangenaam toeven is. In de 
documentaire A Strange Love Affair with Ego 
van regisseur Ester Gould draait het om dit 
soort grandioze, boeiende persoonlijkheden.

DOOR SANDRA HEERMA VAN VOSS

Narcisten zijn heerlijk om naar te kijken. Instagram- of 
Facebook-accounts die bulken van de zelffelicitaties 
zijn net zulk lekker ‘fout’ vermaak als reality-tv-types 
voor wie het feit dat ze gefilmd worden alleen maar de 
bekroning lijkt van de manier waarop ze toch al door 
het leven gingen: als ster in hun eigen show. Celebrities 
Kim Kardashian en haar man Kanye West – haar be-
roep laat zich moeilijk definiëren, hij is rapper – steken 
elkaar naar de kroon in een soort narcisme 3.0, met 
selfies van alle stadia van haar zwangerschappen en een 
per ongeluk (?) uitgelekt filmpje waarop hij zich aftrekt 
bij een foto van… zichzelf. Waarop Kim huilend het 
huis zou hebben verlaten. Waarop het filmpje nog weer 
vaker gedeeld werd.

 Kim en Kanye snappen het beter dan wij: schaam-
teloosheid en egomanie fascineren, en dwingen een 
dubieus soort bewondering af. Grote ego’s hullen hun 
omgeving in een schaduw waarin het best aangenaam 
toeven is. Wij gluurders en volgers zien onze eigen, ver-
borgen verlangens uitgeleefd door een stel excentrieke-
lingen en hoeven zelf alleen maar een duim op te steken 
of tut-tut-tut te doen; door hun overschrijdingen van 
de grenzen van ‘betamelijk’ gedrag weten we zelf weer 
even precies hoe we dat definiëren.

In de documentaire A Strange Love Affair with Ego 
van regisseur Ester Gould, winnaar van de IDFA Award 
for Dutch Documentary, draait het om dit soort gran-
dioze, boeiende persoonlijkheden. Katalysator vormt 
Goulds oudere zus Rowan – knap, creatief en charis-
matisch – die ze van jongs af aan bewonderde. Geen 

wonder: Rowan (blijkt uit Goulds mooi spaarzaam 
geschreven teksten; haar zus komt niet in beeld) leek 
geboren voor geluk en avontuur.

Mythe
Het liep anders. De mythe hield geen stand. Rowans 
succesverhalen veranderden aanvankelijk ongemerkt 
in waanideeën, tot ze helemaal niet meer tegen het le-
ven opgewassen bleek. Voor Gould, die zo eerlijk is om 
ook haar eigen aandeel in hun ongelijke verhouding te 
onderzoeken, was dit een tweevoudige schok: ze ver-
loor niet alleen haar zus, maar ook een gids. Ze moest 
opeens zelf de weg wijzen en het voorbeeld geven. Ido-
latrie is mede zo verleidelijk omdat het ons van volwas-
sen verantwoordelijkheden ontslaat.

Wat heeft Rowan geveld? Leed zij inderdaad, zoals 
sommige psychiatrische rapporten over haar vermeld-
den, aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis, 
werd de afstand tussen zelfbeeld en realiteit daardoor 
ondraaglijk groot? En: lopen we dan niet allemaal ge-
vaar, met Kim en Kanye voorop? Narcisme wordt wel 
de grote kwaal van onze tijd genoemd: zie de social 
media, zie het explosief gegroeide fenomeen van de 
selfie, zie, zoals wetenschappers al geturfd hebben, het 
toenemend gebruik van woorden als  ‘ik’ en ‘zelf’ in 
songteksten en kranten.   

Een paar kanttekeningen daarbij. Ten eerste, zoals 
een psychiater in Goulds film ook uitlegt, is een zekere 
mate van narcisme gezond: elke veilig opgroeiende 
peuter vindt zichzelf even het middelpunt van het uni-
versum. Zo bakent een mens zijn plek in de wereld af: 
dit ben ik, dit kan ik, dit wil ik. Facebook en selfies voe-
den de peuter in ons allen: even weer het middelpunt 
van de wereld, lekker. Maar veruit de meeste gebruikers 
(ook kinderen) weten dat het buiten anders toegaat. 
Daar wachten elke dag ook tegenvallers en teleurstel-
lingen en moeten we voortdurend rekening houden met 
anderen. 

 

Afgeschminkt
De drie vrouwen die Ester Gould in haar film volgt als 
een soort afgeleiden van haar zus, hebben duidelijk al 
de nodige kwetsuren opgelopen. IJdel zijn ze, zeker: ze 
besteden veel tijd aan hun uiterlijk en imago en dro-
men van een ‘doorbraak’. Maar ze zijn ook kwetsbaar. 
Ze praten eerlijk over hun twijfels en zijn zeer sociaal 
bewust. Ze zijn zelfs voortdurend met anderen bezig. 
Hou van mij, kirt de Londense kunstacademiestudente 
als ze in haar volle Rubensiaanse glorie over de bar van 
een nachtclub hangt. Respecteer mij, blaft G-Geisha 
uit Los Angeles, die zich in de underground-shows 
die ze organiseert opwerpt als voorvechtster van alle 
‘outcasts’ terwijl ze thuis, afgeschminkt, snikkend hint 
naar haar moeilijke jeugd. De Nederlandse kunstenares 
met wie de film afsluit biecht op dat ze de nacht ervoor 
dansend en berichtjes sturend uit haar dak is gegaan – 
een feestje met haar telefoon als enige gast. Pathetisch, 
vindt ze zelf ook, achteraf.

Voor een volbloed narcist stopt het feestje nooit. 
Nimfenzoon Narcissus uit Ovidius’ Metamorphosen 
verkiest zijn eigen spiegelbeeld boven de meisjes en 
mannen die hem aanbidden en blijft zichzelf tot in het 
dodenrijk bewonderen, in het water van de Styx.

Acteur Shia LaBeouf leek onlangs iets dergelijks te 
proberen, toen hij zich door een kunstcollectief liet 
casten in een live stream van hemzelf terwijl hij al (!) 
zijn eigen films achter elkaar bekeek. Maar interessant 
genoeg legde LaBeouf daarbij juist een extreem sociaal 
bewustzijn aan de dag: door ook zijn slechtste films sa-
men met anderen uit te zitten voelde hij zich eindelijk 
niet meer alleen in de bioscoop, verklaarde hij na afloop 
ontroerd. “It felt like family.”

Egotripperij als manier om je verbonden te voelen: 
misschien is dat wel het echte narcisme 3.0.

A Strange Love Affair with Ego  NEDERLAND, 

2015 |  REGIE ESTER GOULD |  93 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

CINEMA DELICATESSEN |  TE ZIEN VANAF 31 DECEMBER  

 A Strange Love Affair with Ego

STOPT HET FEESTJE NOOIT
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Jubelrecensies in België voor de in Brussel 
spelende bendefilm Black. Die blijken nogal 
overdreven, want de rauwheid en flair kunnen 
de bendeclichés niet verdoezelen.

DOOR JOS VAN DER BURG

Je moet het ijzer smeden als het heet is, ook al is de 
aanleiding deprimerend, zal distributeur Cinéart heb-
ben gedacht. Als Brussel niet het wereldnieuws had ge-
haald als broeinest van terrorisme zou de Belgische film 
Black de Nederlandse bioscoop waarschijnlijk niet heb-
ben gehaald. Dat sommige daders van de aanslagen in 
Parijs uit de Brusselse wijk Molenbeek kwamen, heeft 
de interesse voor Black aangewakkerd. Het is maar de 
vraag of dat terecht is, want de film doet meer denken 
aan Amerikaanse films over de gettocultuur dan aan 
een werkelijkheid van radicaliserende jongeren. Black 
is een rauwe variant van Shakespeares Romeo en Julia 
in de context van rivaliserende bendes. Denk West Side 
Story, maar dan zonder personages die in liedjes uit-
barsten, en films als Boyz N the Hood, waarin rivalise-
rende bendes elkaar te lijf gaan. 

Black is de tweede film van de Belgische regisseurs 
Adil El Arbi en Biall Fallah. Dat beiden een Marokkaan-
se achtergrond hebben, is het soort vermoeiende in-
formatie dat recensenten nooit vergeten te vermelden. 
En ook niet dat El Arbi vorig jaar de tv-quiz De slimste 
mens won, wat blijkbaar vooral verbazing lijkt op te 
wekken. Belangrijker voor de filmopvattingen van El 
Arbi en Fallah is hun opleiding aan de kunstacademie 
St Lukas in Brussel. Op dit gerenommeerde instituut, 
waar zij les kregen van Michael R. Roskam (Rundskop, 
The Drop), ontwikkelden ze hun filmtalent. 

Molenbeek
Het resultaat was meteen te zien in hun afstudeerfilm 
Broeders (2011) die prijzen won op de filmfestivals van 
Gent en Leuven. Daarmee had het duo ook meteen 
hét thema te pakken dat in al hun werk terugkeert: de 

broeiende en explosieve conflicten in de multiculturele 
samenleving. Broeders voert twee broers van Arabische 
afkomst op van wie de één drugsdealer is en de ander 
jongeren die dreigen te ontsporen aan boord van de sa-
menleving probeert te houden. Wat goed en kwaad is, 
ligt ingewikkelder dan de tegenstelling tussen de twee 
doet vermoeden. Dat is ook het geval in hun speelfilm-
debuut Image (2014), waarin een Brusselse journaliste 
die met een reportage de clichés over het leven in Mo-
lenbeek wil ontkrachten, sympathie krijgt voor een 
‘zware jongen’, die wel degelijk ook een kwetsbare kant 
heeft. Belgische recensenten zagen een film waarin de 
goede bedoelingen er te dik bovenop lagen. Zoals een 
recensent het formuleerde: “Arbi en Fallah doen hun 
best om een gangsterfilm à la Martin Scorsese en Spike 
Lee te fabriceren én tegelijkertijd de negatieve beeld-
vorming rond ‘die kutmarokkaantjes’ in de media aan 
de kaak te stellen. Aan goede bedoelingen geen gebrek 
dus, alleen jammer van de artificiële, tv-matige uit-
werking.”

Groepsverkrachting
Blijkbaar heeft het filmduo lering getrokken uit de 
kritiek op hun speelfilmdebuut, want in hun tweede 
speelfilm Black, een verfilming van twee jeugdboeken 
van de Belgische schrijver Dirk Bracke, is de sociale 
kritiek naar de achtergrond verdwenen. Het leven in 
kansloze Brusselse wijken is nog slechts het decor voor 
een rauw drama over twee rivaliserende bendes, waarin 
een liefdesstel op zijn Romeo en Julia’s ten onder gaat 
in een verboden liefde. Een vijftienjarige zwarte Afri-
kaanse tiener die ziet dat haar moeder, die opgeleid is 
tot arts, niet aan werk komt in Brussel, keert zich af 
van school en sluit zich aan bij de zwarte bende Black 
Bronx. Als ze zich in een liefdesrelatie begeeft met een 
jongen die lid is van de Belgisch-Marokkaanse bende 
1080 (de postcode van Sint-Jans Molenbeek), lopen 
beiden gevaar, want de bendeleiders tolereren geen 
liefdesrelaties van vrouwelijke leden buiten de bende. 

Vrouwen zijn volgens hen het exclusieve bezit van de 
mannelijke bendeleden. In de woorden van een vrouw, 
die spijt heeft dat ze zich ooit bij de Balck Bronx heeft 
aangesloten. “Ze neuken elke kut die beweegt en smij-
ten ons daarna weg als vuil. Maar als wij iets doen, 
vergeven ze het ons niet.” Dat laatste is zacht uitge-
drukt, want wie de regels overtreedt, staat een groeps-
verkrachting te wachten. Dat is althans de schokkende 
praktijk bij de Black Bronx die de kijker niet onthouden 
wordt.

Blanke angst
Opvallend is het verschil tussen het beestachtige 
gedrag van deze bende en de Belgisch-Marokkaan-
se 1080-bende. Alle mannen in de Black Bronx zijn 
wrede ultramacho’s; in de 1080-bende is het beeld 
veel gedifferentieerder. Komt dit door de achtergrond 
van de makers? Voor zwarte mannen is er geen reden 
om opgetogen te zijn over Black, dat aanhaakt bij de 
eeuwenoude blanke angst voor het ‘zwarte beest’. Na-
tuurlijk: Black is geen sociologische studie, maar een 
film over een bendestrijd. Dat is waar, maar de makers 
pretenderen dat de film ook iets te melden heeft over 
de huidige samenleving. Daarin stelt Black teleur. De 
film staat dichter bij op entertainment gerichte Ame-
rikaanse bendefilms dan bij Spike Lee’s etnisch-cul-
turele conflictdrama Do the Right Thing, waarmee 
Belgische jubelrecensenten Black vergelijken. Dat zie 
ook de naam Scorsese laten vallen, zegt meer over hun 
blijdschap dan over Black. Ja, de film is rauw en heftig, 
maar wie achter de drukke façade kijkt, stuit niet op 
de ingewikkelde werkelijkheid van de multi-etnische 
samenleving, maar op clichés over bendes, waarin twee 
naïeve tieners ten onder gaan.

Black 112311 BELGIË, 2015 |  REGIE ADIL EL ARBI, 

BILALL FALLAH |  95 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINÉART | 

TE ZIEN VANAF 14 JANUARI   

Black
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 Highlights
Januari
2016

The Hateful Eight
(Quentin Tarantino) 
extended 70mm-versie exclusief in EYE
Nieuwe Tarantino-western met o.a. 
Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer 
Jason Leigh en Channing Tatum.
Vanaf 7 januari

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

Het werk van Kees Hin
Een montage van gelukkige momenten
Met een drie dagen durend programma 
rond de Amsterdamse fi lmer en kunstenaar 
Kees Hin zoomt EYE in op het oeuvre van 
een van de belangrijkste fi lmmakers van 
naoorlogs Nederland.
15 t/m 17 januari 

Cinema Concert 
Zuiderzeewerken (Joris Ivens) 
In het kader van de herdenking van de 
overstroming van precies 100 jaar geleden 
vertoont EYE Ivens’ documentaire 
Zuiderzeewerken (1930), over de bouw en 
de afsluiting van de dijk Wieringen-
Medemblik. Live muzikale begeleiding 
door de IJslandse pianiste Sunna 
Gunnlaugs en Maarten Ornstein op de 
basklarinet. 
24 januari 16.00 

 Highlights
Januari

EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM  Info & tickets eyefi lm.nl
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Hitchcock/Truffaut
Twee mannen
Bestaat er een bekender en invloedrijker 
filmboek dan Hitchcock/Truffaut?  
Nee, en dat heeft veel te maken met het 
toegankelijke en leerrijke karakter van 
Fran çois Truffauts in 1966 gepubliceerde 
‘Hitch book’. Maar ook met de aansteke
lijke liefde voor film van de gespreks
partners, stelt Kent Jones in zijn  
documentaire.

In 1962 trokken de Britse regisseur Alfred 
Hitchcock en de Franse Nouvelle Vague-
regisseur en criticus François Truffaut zich 
voor een weekje terug in Hollywood om te 
praten over de films en de visie op cinema van 
de master of suspense. Dat resulteerde in het 
interviewboek Hitchcock/Truffaut waar 
Hitchcock, aangevuurd door Truffauts be-
wondering, een reeks filmlessen serveert aan 
zijn filmzoon en indirect ook aan volgende 
generaties cinefielen, critici en filmmakers. 
De eerste grote populaire filmbijbel was een 
feit.

Tijdens de gesprekken met Truffaut had 
Hitchcock nog niet zijn huidige status van 

beste regisseur aller tijden. Hij was dan ook 
vereerd met het ‘auteur’-statuut dat zijn 
Franse fans hem toekenden. Sterker nog, 
Truffauts schriftelijke smeekbede om dit in-
terview bewoog Hitchcock “tot tranen toe”. 
Ondanks het feit dat Truffaut geen Engels 
sprak en zich moest laten bijstaan door ver-
taalster Helen Scott, bleek de affectie en het 
respect tussen beiden groot. Samen met 

Hitchcocks verlangen ernstig genomen te 
worden zorgde dit voor een openhartige 
overdracht van kennis. Die kwam ook de 
‘docent’ ten goede, want met dit boek startte 
de kritische herwaardering van Hitchcock.

De legendarische interviewsessies inspi-
reerden Kent Jones tot een documentaire 
studie over het ontstaan van het boek en de 
relevantie van Hitchcocks filmlessen. Jones 

kon geen gebruikmaken van beelden van de 
gesprekken (op enkele foto’s na) en wisselt 
audiofragmenten af met filmclips en getui-
genissen van o.m. Martin Scorsese, Wes 
Anderson, Kiyoshi Kurosawa, Arnaud 
Desplechin, Olivier Assayas en Richard 
Linklater. Zij geven aan hoezeer Hitchcock 
het maken van en schrijven over film veran-
derd heeft. Hitchcock/Truffaut analyseert 
ook de mise-en-scène en de thema’s van 
Hitchcock en focust op twee cruciale films. 
Zo belicht David Fincher de erotische bruta-
liteit van Psycho en vertelt Peter Bogda no-
vich hoe de toeschouwers met afschuw en 
fascinatie reageerden op de douchescène.  
Bij Vertigo wijst Paul Schrader op de Freudi-
aanse symboliek en James Gray op de link 
tussen dood en liefde. Wanneer Hitchcock 
vol vuur praat over de seksuele geladenheid 
van de Judy-Madeline-transformatie mom-
pelt Truffaut verlegen: “dat is zeer mooi”. 
Een ontroerend hoogtepunt van dit eerbe-
toon aan twee grote cineasten met een ge-
deelde liefde voor een populair medium dat 
in hun ogen de kracht had om grote kunst te 
zijn.

 IVO DE KOCK 11111

Hitchcock/Truffaut  FRANKRIJK/VERENIGDE 

STATEN, 2015 |  REGIE KENT JONES |  80 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE EYE |  TE ZIEN VANAF 21 JANUARI  

Carol
Twee vrouwen
Lesbisch kon je in de jaren vijftig niet 
zijn. Je was hetero of je was alleen. Het 
was alsof ze een taal moesten vinden die 
nog niet bestond, zei Todd Haynes over 
de ontluikende liefde tussen de persona
ges van Cate Blanchett en Rooney Mara.

Je zou Carol één keer zonder geluid moeten 
zien. De eerste keer. Zodat alle aandacht naar 
de ogen en handen kan gaan die de weg wij-
zen in dit landschap van verlangen. Naar de 
denkbeeldige lijnen die ze over het scherm 
trekken. Naar wie ze kijken, voor wie ze door 
de ruimte bewegen, wie ze aan willen raken 
maar zich inhouden, want het is Amerika, 
jaren vijftig, de seksuele bevrijding van de 
jaren zestig was nog een eeuwigheid weg, in 
ieder geval voor deze liefde, dus de lijnen die 
Todd Haynes tussen deze twee vrouwen over 

het scherm tekent, moesten schaduwlijnen 
zijn, onzichtbaar voor het morele oog van 
anderen. A symphony of angles, een muziek-
stuk van perspectieven, schreef een 
Amerikaanse recensent, en ja, precies dat. 

En dan mét geluid kijken. De woorden ho-
ren van Cate Blanchetts Carol die Rooney 
Mara’s Therese zomaar iets vraagt als ze op 
de afdeling van het warenhuis belandt waar 
Therese werkt om haar fascinatie voor foto-
grafie te bekostigen. Het is bijna kerst. Er 
hangt iets in de lucht. Wij weten het. 
Therese nog even niet, zoals het ook voor 
Patricia Highsmith niet meteen duidelijk 
was, ver voordat ze dit verhaal over haar eer-
ste grote liefde in 1952 onder pseudoniem 
publiceerde in The Price of Salt. 

Het grootste compliment dat je een film-
maker misschien kunt geven, is dat hij ook 
het levenloze tot leven brengt. Haynes moet 
een enorme perfectionist zijn om de vlakken 
in het beeld zo te kunnen bespelen, zo tast-
baar te kunnen maken. Velours, bont, leer, 
hout, alles leeft en ademt door precies het 
juiste licht, de juiste kleurcontrasten en de 

juiste afstand tot de camera. Dat is ook te 
danken aan cameraman Ed Lachman.

Maar niet alleen dat. Haynes laat de per-
sonages contact maken met die vlakken en 
objecten. Ze leunen tegen een muur, raken 
een glas aan, een beker, een sigaret. Dat doet 
iedere filmmaker, kun je zeggen. Zeker, maar 
hier hebben die bewegingen een heel eigen 
ritme, waardoor elke aanraking nadruk 
krijgt. Dat heeft een reden. Ze vervangen de 
aanrakingen die niet mogen, die we niet te 
zien krijgen. Soms omdat Therese en Carol 
onder de mensen zijn en ze zich aan hetero-
seksuele normen moeten houden. Maar het 
is niet altijd zo eenduidig. Anders dan 
Highsmith in de roman legt Haynes het per-
spectief ook bij Carol, maar we leren haar 
nooit echt kennen. Waardoor die aanrakin-
gen iets dubbelzinnigs krijgen. Iets sensu-
eels, maar ook iets afstandelijks. Voor 
Therese is het ernst, voor Carol misschien 
toch meer een spel. Het is aan Therese om de 
regels te leren kennen. En om te leren kijken.

RONALD ROVERS 11111

Carol  VERENIGDE STATEN, 2015 |  REGIE TODD HAYNES 

|  118 MINUTEN |  MET CATE BLANCHETT, ROONEY MARA, 

SARAH PAULSON |  DISTRIBUTIE CINEMIEN |  TE ZIEN 

VANAF 17 DECEMBER   

CAROL

HITCHCOCK/TRUFFAUT

Star Wars: The Force Awakens
J.J. Abrams | Dit eerste deel van de sequeltrilo
gie speelt zich dertig jaar na Return of the Jedi 
af. Het rebellenleger is uitgegroeid tot het Ver
zet, het Galactic Empire heet nu de First Order. 
J.J. Abrams bewerkte een bestaand script 
samen met Lawrence Kasdan, de schrijver van 
de eerste trilogie. Slimme keuze, want al staan 
niet veel dingen vast in dit leven, dat de eerste 
trilogie die in 1977 begon beter is dan de 
tweede, is bekend tot in de verste uithoeken 
van het universum. Als het uithoeken zou heb

ben. John Williams kwam terug voor de sound
track en hier en daar zullen ook op het scherm 
bekende gezichten opduiken, zoals Harisson 
Ford (Han Solo), Mark Hamil (Luke Skywalker) 
Carrie Fisher (Princess Leia, nu General Leia 

Organa) en Kenny Baker (R2D2). Dat de Dark 
Side nog lang niet verslagen is, bleek toen een 
van de drie hoofdrolspelers, acteur John Boyega, 
vanwege z’n donkere huidskleur op posters voor 
de Chinese markt zo klein was gemaakt dat hij 
nauwelijks nog opviel.  TE ZIEN VANAF 16 DECEMBER

A Walk in the Woods
Ken Kwapis | Robert Redford en Nick Nolte als 
Bill Bryson en vriend, die in 1998 samen door de 
Amerikaanse Apalachen wandelden. Allebei 44, 
dus enige reflectie op voorbije jaren is onvermij
delijk, maar gelukkig komt die met Brysons 
gepatenteerde komische observaties en 
oprechte verwondering over de rijkdom van flora 
en fauna (en onze neiging om daar als raggende 
manne doorheen te rauzen). Het zal niet echt 
development hell zijn geweest, maar het kostte 

Redford toch tien jaar om deze adaptatie van 
Brysons boek gerealiseerd te krijgen. 
 TE ZIEN VANAF 17 DECEMBERKORT

STAR WARS: THE FORCE AWAKENS

A WALK IN THE WOODS



Mannenharten 2
Mark de Cloe | Na het eerste deel bleken man
nenharten groot genoeg voor nog een romanti
sche komedie. De Duitse romantici verantwoor
delijk voor het eerste deel hadden in 2011 trou
wens ook al een vervolg bedacht: Männerher-
zen... und die Ganz Ganz Große Liebe, een titel 
die niet eens meer probeert het gebrek aan 
inspiratie te verhullen. Enfin. Ook nu weer blijkt 
de liefde geen sprookje. De baby van Wouter en 
Nicole zorgt voor spanningen, waardoor Wouter 
weer even in het studentenleven duikt en Nicole 
haar uitgever wil bespringen. Tim wil het een 
tijdje alleen uitzingen, maar dat blijkt lastig. 
Dennis wil juist een zingende vrouw bespringen, 
maar ook dat blijkt niet makkelijk. Niels doet 
een versiercursus en Younes zoekt naar het 
meisje van één onvergetelijke nacht. Zie Actie! 

op pagina 38 voor een verslag van het set
bezoek.  TE ZIEN VANAF 17 DECEMBER

Point Break
Ericson Core | 24 jaar nadat Keanu Reeves en 
Patrick Swayze in Kathryn Bigelows gelijkna
mige culthit op de golven doken, gaat opnieuw 
een FBI agent undercover bij een groepje 
extreme sports fanaten die bijklussen als crimi
nelen. Anders dan in het origineel beperkt deze 
remake zich niet tot L.A. en houden de overval
lers niet alle cash voor zichzelf. Laten we hopen 
dat Bigelows speels filosofische ondertonen 
bewaard zijn gebleven.  TE ZIEN VANAF 7 JANUARI

Capture the Flag (Race naar de maan)
Enrique Gato | Animatieavontuur over een jonge 
surfer en z’n vrienden die proberen een kwaad
aardige oliemiljardair te verhinderen naar de 
maan te reizen en zo de toekomst van de wereld 
veilig te stellen.  TE ZIEN VANAF 14 JANUARI
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POINT BREAK

MANNENHARTEN 2

Sketches of Siberia
Goudklomp 
tussen de 
stenen
In Sketches of Siberia reist  
Ben van Lieshout door de taiga van 
ZuidSiberië, waar ploeterende vracht
wagens en goudgravers zich een weg 
door de onmetelijkheid banen.

De taiga is gekmakend voor wie graag een 
eindpunt in zicht wil hebben. De ontelbare 
naaldbomen langs de wegen naar nergens 
zijn duizelingwekkend. Zo voelt eindeloos-
heid. “Hoogstens de trekvogels weten waar 
[de taiga] eindigt”, schreef Tsjechov in De reis 
naar Sachalin. Ben van Lieshout weet die 
onmetelijkheid in zijn documentaire 
Sketch es of Siberia bijzonder mooi te vangen. 
Hij volgde de voetsporen van de Noorse 
poolreiziger Fridtjof Nansen die in 1913 deel-
nam aan een expeditie die een handelscon-
nectie tussen Noorwegen en het binnenland 
van Siberië tot stand moest brengen. Hij ein-
digt net als Nansen in het Krasnojarsk-
district waar hij de rivier de Jenisej afzakt. In 
lyrische beelden die je zo zou willen inlijsten 
trekt het landschap in allerlei kleurschake-
ringen aan ons voorbij, ondersteund door 

fragmenten uit Nansens dagboek Door 
Siberië, het land van de toekomst.

Als Van Lieshout neerstrijkt bij de goud-
gravers, krijgt de documentaire ook een licht 
absurdistische draai. Het transport van ko-
len, benzine, explosieven en lokale bewoners 
door de taiga vindt plaats via een uiterst 
trage kolonne vrachtwagens, die zich door de 
vele modderige kuilen ploegt. De machtige 
trucks worden aandoenlijk schuddende 
beestjes die slechts centimeter voor centi-
meter vooruitkomen. Een van hen vervoert 
enorme autobanden, die vast beter van pas 
waren gekomen onder de vrachtwagen dan 
erbovenop.

Van Lieshout heeft een hele aardse ma-
nier van filmen en observeert de mensen 
midden in hun omgeving, die hier nat, koud, 
modderig en roestig is. Hij filmt de vrouwen 
die tussen eindeloze hoeveelheid kiezel-
steentjes goudklompjes moeten zien te vin-
den met een enorme zeef, ongeveer zoals 
een filmmaker vast ook te werk gaat. Hij 
filmt het klotsende water in olievaten, hij 
filmt een koe die op plastic kauwt – grond-
stoffen, mensen, dieren, natuur, alles loopt 
hier in elkaar over.

Van Lieshout trad eerder met Inventaris 
van het moederland in de voetsporen van fo-
tograaf Prokudin-Gorskii, uitvinder van de 
kleurenfotografie, die hij volgde door het 
hart en het noorden  van Rusland. Hij filmde 
ook vergeten stukjes land langs spoorlijn, 
snelweg en industrieterrein in Lapje grond, 
hij maakte een rondrit langs rafelranden, in-
geklemd tussen almaar oprukkende infra-
structuur in Locatie tusseNLand. Allemaal 

documentaires over stukken vergeten land 
die hun schoonheid niet snel prijsgeven, 
maar dat wel voor even doen voor de camera 
van Van Lieshout.

MARISKA GRAVELAND 111231

Sketches of Siberia  NEDERLAND, 2015 |  REGIE BEN 

VAN LIESHOUT |  73 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINEMA 

DELICATESSEN I.S.M. MOKUM | TE ZIEN VANAF 14 

JANUARI   

Tales
Teheran  
revisited
Met haar twaalfde speelfilm presenteert 
de Iraanse filmmaakster Rakhshan Bani 
Etemad een omnibus van haar eerdere 
verhalen en een beeld van de onverzette
lijkheid van het Iraanse volk.

Wat gebeurt er met verhalen die we vertellen 
nadat ze verteld zijn? Hoe vergaat het de 
personages? Het zijn vragen voor de vertel-
lers van die verhalen. Zeker als dat verhalen 
zijn die iets aan de kaak willen stellen over de 
wereld waarin de verteller leeft. Dan is het 
lot van de personages deels ook het lot van 
zijn wereld.

Zo is dat met de films van Rakhshan Bani-
Etemad, de bekendste vrouwelijke filmmaker 
uit Iran. Al sinds 1986 maakt de ‘First Lady 
van de Iraanse cinema’ films die de misstan-
den in haar samenleving blootleggen, met 
een scherp oog voor de ondergeschikte posi-
tie van vrouwen. Sinds haar laatste speelfilm 
Mainline (2006) richtte ze zich op documen-
taires, en Tales refereert zijdelings aan de 
moeilijkheden daarvan door een filmmaker 
op te voeren die tracht de Iraanse realiteit 
vast te leggen maar telkens op barrières 
stuit. Er is fictie nodig om de werkelijkheid te 
tonen, lijkt Bani-Etemad te willen zeggen.

Tales is een soort omnibus van haar werk: 
in een reeks korte vignetten krijgen we kleine 
verhalen uit hedendaags Teheran voorge-
schoteld. Telkens wordt een bijfiguur uit het 
ene verhaal, vervolgens de hoofdpersoon van 
het volgende. Die vorm doet natuurlijk den-
ken aan Richard Linklaters Slacker, en Bani-
Etemad onderstreept de verwijzing door net 

als die film te openen met een korte scène 
over een filmmaker in een taxi. Maar in te-
genstelling tot Slacker gaat het er in Teheran 
weinig gemoedelijk aan toe. Constant staat 
er iets op het spel – ook voor de maakster 
zelf. De omnibusvorm werd uit nood gebo-
ren, want scenario’s voor speelfilms moeten 
voor het filmen al worden goedgekeurd door 
de censuur, maar voor korte films geldt die 
restrictie niet. Door deze speelfilm te maken 
als een reeks korte films omzeilde Bani-
Etemad dus de beperkingen die de samenle-
ving haar oplegt, net als haar personages dat 
proberen te doen. 

Dat zijn veelal personages uit haar eerdere 
films, gespeeld door dezelfde acteurs. De 
drugsverslaafde rijkeluisdochter Sara (Baran 
Kosari) uit Mainline werkt nu in een afkick-
kliniek. De jong getrouwde Nargess (Atefeh 
Razavi) uit de gelijknamige film uit 1992 is 
inmiddels op de vlucht voor haar geweldda-
dige echtgenoot. Moeder Touba (Golab 
Adineh) uit Under the Skin of the City (2001), 
internationaal Bani-Etemads meest bekende 
film, strijdt nu voor het achterstallig loon uit 
de textielfabriek waar ze zich een leven lang 
kapot heeft gewerkt.

Je hoeft die eerdere films niet gezien te 
hebben om Tales te kunnen waarderen: de 
verhalen staan op zichzelf. Gelukkig maar, 
want haar films waren in Nederland alleen 
incidenteel op festivals te zien. Maar het 
heeft wel tot gevolg dat ook de meest be-
scheiden scènes doorleefd voelen, met een 
onuitgesproken maar rijke voorgeschiedenis.

JOOST BROEREN 111231

Tales (Ghesseha)  IRAN, 2014 |  REGIE ROKHSHAN 

BANI-ETEMAD |  90 MINUTEN |  MET GOLAB ADINEH, 

FARHAD ASLANI, PEIMAN MOADI |  DISTRIBUTIE 

CONTACT FILM |  TE ZIEN VANAF 7 JANUARI    

TALES

SKETCHES OF SIBERIA



DE FILMKRANT  
#383 DECEMBER/JANUARI 2016   24

Joy
David O. Russell | Biografische dramady met 
Jennifer Lawrence als Joy Mangano, een alleen
staande moeder van drie, die toch nog de tijd 
vond op de miracle mop uit te vinden en vervol
gens een zakenimperium op te bouwen. 

TE ZIEN VANAF 7 JANUARI

Criminal Activities
Jackie Earle Haley | Vier vrienden investeren 
geleend geld in een project dat gegarandeerd 
winst oplevert. Is hen tenminste verteld. Als 
blijkt dat die sales pitch toch net even te opti
mistisch was, komen ze in conflict met de maf
fia. Dat wil zeggen John Travolta, die z’n 
400.000 dollar terug wil. En wel nu. Gelukkig 
heeft hij een oplossing. Een klusje, no big deal. 
 TE ZIEN VANAF  14 JANUARI

Daddy’s Home
Sean Anders | Een sympathieke Will Ferrell 
neemt zich voor de best mogelijke stiefvader te 
worden voor de twee kinderen van zijn vrouw, 
maar problemen doemen op wanneer hun lap
zwanzerige echte vader verschijnt (Mark Wahl
berg). Nu is hij gedwongen de concurrentie aan 
te gaan.  TE ZIEN VANAF 14 JANUARI

Woezel & Pip
Patrick Raats | De Wijze Varen is bijna jarig en 
iedereen heeft cadeautjes gekocht. Teleurstel
ling alom dus als even later blijkt dat de 
cadeaus verdwenen zijn. Hoe kan dat? Woezel 
en Pip gaan op onderzoek uit.
 TE ZIEN VANAF 20 JANUARI

Sneekweek
Martijn Heijne | Drie jongens en drie meisjes die 
vakantie vieren tijdens de Sneekweek – Spring 
Break op roggebrood zullen we maar zeggen – 
worden het doelwit van een gestoorde moorde
naar. Hoe gestoord, wordt duidelijk als het alle
maal een wraakactie blijkt te zijn van iemand 
die zich onheus bejegend voelde tijdens een 
ballotage voor een studentenhuis. 
 TE ZIEN VANAF 20 JANUARI

CRIMINAL ACTIVITIES

DADDY’S HOME

Elser
Hommage aan heroïsche solist
De vraag zal nooit beantwoord worden, 
maar toch: zou de wereldgeschiedenis 
anders zijn gelopen als de moordaanslag 
van Georg Elser in 1939 op Hitler was 
gelukt?

Het is de beroemdste ‘what if’-vraag: hoe 
zou de geschiedenis zijn verlopen als Hitler 
niet was geboren? Of  in 1939 bij de moord-
aanslag op zijn leven was omgekomen? Zou 
de Tweede Wereldoorlog ook dan zijn uitge-
broken? Zou Auschwitz hebben plaatsge-
vonden? De loop van de geschiedenis valt 
niet meer te veranderen maar ze prikkelen 
nog altijd de verbeelding. Zo legde het New 
York Times Magazine recent lezers de vraag 
voor of zij met de kennis van nu Hitler als 
baby zouden hebben gedood. 42% zou dat 
graag hebben gedaan, 30% niet en 28% wist 
het niet. 

Tot zover de afdeling zinloze enquêtevra-
gen. Wel  interessant is de aanslag die de 
36-jarige Duitse meubelmaker Georg Elser 
in 1939 op Hitler pleegde. Het lukte op een 
haartje na. Preciezer gezegd: op dertien mi-
nuten na. De door Elser in een pilaar in de 
Bürgerbräukeller in München ingebouwde 
bom moest 8 november 1939 tijdens een re-
devoering van Hitler afgaan. Wat Elser niet 
had kunnen voorzien, was dat door slecht 
weer Hitlers reisschema was omgegooid. De 
terugreis per vliegtuig was veranderd in een 
reis per trein, waardoor Hitler zijn rede iets 
eerder hield. Dertien minuten na zijn toe-

spraak en acht minuten nadat hij het pand 
had verlaten, ontplofte de bom. Er vielen 
acht doden en 63 gewonden. Nog dezelfde 
avond werd Elser gearresteerd, want zo bril-
jant als hij de bomaanslag had voorbereid, zo 
amateuristisch was zijn vluchtpoging naar 
Zwitserland. Elser belandde in afwachting 
van een showproces in Sachsenhausen en la-
ter Dachau. Het showproces kwam er niet 
van – in de oorlog hadden de nazi’s andere 
prioriteiten – en kort voor de bevrijding 
werd Elser in het geheim geëxecuteerd.

Het is merkwaardig dat de aanslag op 
Hitler door Claus von Stauffenberg in 1944 
algemeen bekend is, maar de spectaculaire 
aanslag van Elser niet. Tot 1998 was er in 
Duitsland zelfs geen enkel monument voor 
de man die Hitler dicht bij de dood bracht. 
De reden is dat Elser niet in ideologische 
schema’s paste. Deze charmeur, die bij 
meerdere vrouwen kinderen had, was poli-
tiek links, maar geen lid van de communisti-
sche partij, en opereerde op eigen houtje. 
Vooral dat laatste konden de nazi’s, die 
dachten dat Elser in opdracht van de Britten 
of Ameri kanen handelde, maar moeilijk ge-
loven. De geallieerden dachten juist weer dat 
de bomaanslag door de nazi’s was georgani-
seerd om Hitler nog populairder te maken. 

Regisseur Oliver Hirschbiegel (Der Unter-
gang) beperkt zich in Elser niet tot de histori-
sche feiten, maar lardeert het levensverhaal 
van de aanslagpleger met een stevige scheut 
melodrama. De film besteedt veel aandacht 

aan Elsers verhoor, waarin de nazi’s hem door 
marteling willen dwingen namen van mede-
daders te noemen. Pas als ze Elser zonder 
hulp de bom laten nabouwen, geloven ze dat 
hij in zijn eentje handelde. Hirschbie gels 
hommage aan Elser –  na Klaus Maria 
Brandauers Elserfilm in 1989 het tweede eer-
betoon aan de heroïsche solist –  voelt als een 
daad van rechtvaardigheid. Resteert de vraag 

waarom er in Duitsland ineens weer zoveel 
films over de Hitlerperiode worden gemaakt.

JOS VAN DER BURG 111231

Elser  DUITSLAND, 2015 |  REGIE OLIVER HIRSCHBIEGEL 

|  114 MINUTEN |  DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM |  TE 

ZIEN VANAF 14 JANUARI   

ELSER

OUT OF NATURE

Out of Nature
Overpeinzingen van een 
Noorse wandelaar
Noorse tragikomedie over een vader in 
crisis die de natuur in trekt om ‘mezelf 
weer voor mezelf te hebben’.

 
Over mannen die zichzelf moeten hervinden 
wordt vaak wat lacherig gedaan. De midlife-
crisis is een karikatuur geworden terwijl het 
voor de individuele man een serieuze aange-
legenheid is. Zelden krijgen we de man in cri-
sis zelf te horen. De Noorse regisseur Ole 
Giæver heeft voor zijn tragikomedie Out of 
Nature de monologue interieur afgestoft zo-
dat we letterlijk mee kunnen luisteren naar 
wat er zoal door het hoofd spookt van Martin 
(gespeeld door de regisseur zelf), een vader 
die klem zit in zijn leven. Hij heeft zich de 
laatste jaren ongemerkt ingegraven in het le-
ven van zijn gezin, maar is inmiddels aan het 
twijfelen geslagen. De andere sekse lijkt hem 
niet meer te zien staan. Zijn flirtpartijtje in 
een outdoorwinkel loopt met een sisser af, en 
op kantoor houdt een pesterige collega de 
deur voor hem open: “Vrouwen gaan voor.” 
Thuis communiceert hij met zijn vrouw via 
de huishoudkalender en met zijn zoontje valt, 
zoals bij veel kinderen, vooral in steno te pra-
ten (“Was het leuk op school?” “Ja.”). Als hij 
niets doet, dan verandert er niets, beseft hij.

Hij besluit een weekendje alleen in de 
Noorse natuur te gaan wandelen om tot 
zichzelf te komen. We horen in een stream-
of-consciousness voice-over hoe zijn ge-
dachten met hem op de loop gaan: seksuele 
fantasieën, komisch-banale gedachtes, 
plannen om te scheiden en zorgen die hij met 
niemand deelt, buitelen over elkaar heen. Ik 
ben niet geschikt als ‘gezinshoofd’, denkt hij, 
terwijl het steeds kouder en donkerder wordt 
en hij vast komt te zitten in de modder. In 
plaats van roerloos zijn benauwde leven uit 
te zitten wil hij weer vrij zijn, met de wereld 
mee bewegen, zoals zijn schoen die in het 

water valt en door de stroom wordt wegge-
voerd. Hij vat het fraai samen: “Ik wil mezelf 
weer voor mezelf hebben.” 

Zijn verlangen naar het onbezorgde twin-
tigersbestaan wordt iets te vaak onder-
streept, maar mooi is wel hoe deze gesloten 
man zich steeds verder blootgeeft, ook let-
terlijk, wanneer hij in zijn blote kont door de 
natuur rondrent. In een fijngevoelige flash-
back zien we zijn vader in de huiskamer met 
een koptelefoon op, in zichzelf gekeerd, en 
de gedachte bekruipt Martin dat hij deel uit-
maakt van een generatie van gesloten man-
nen, met zijn zwijgzame zoontje als nieuwe 
loot aan de boom. Zo groeit het begrip voor 
deze rusteloze man, die zich ook van zijn 
onsympathieke maar wel zo eerlijke kant laat 
zien. Vaders die voor zichzelf kiezen worden 
vaak veroordeeld maar zelden begrepen, en 
Out of Nature doet een bescheiden poging 
daar verandering in te brengen.

MARISKA GRAVELAND 111231

Out of Nature  NOORWEGEN, 2014 |  REGIE OLE 

GIÆVER, MARTE VOID |  80 MINUTEN |  MET OLE GIÆVER, 

MARTE MAGNUSDOTTER SOLEM, SIVERT GIÆVER 

SOLEM |  DISTRIBUTIE ARTI FILM |  TE ZIEN VANAF 7 

JANUARI   



The Boy
William Brent Bell | Horror over een Ameri
kaanse kinderjuf die vreemd opkijkt als de zoon 
van haar Britse gastgezin een levensgrote pop 
blijkt. Ze kijkt nog vreemder op wanneer de pop 
blijkt te leven en zich om haar heen allerlei 
bizarre ellende voltrekt. 
 TE ZIEN VANAF 21 JANUARI

The Lady in the Van
Nicholas Hytner | Over de tachtig is ze, actrice 
Maggie Smith, maar ze sleepte onlangs een Gol
den Globe nominatie binnen voor deze rol van 
Miss Shepherd, een dakloze adeldame op kruk
ken die het busje waarin ze woont ongevraagd 
en typisch adellijk op de oprit van toneelschrij
ver Alan Bennett parkeert. Gebaseerd op Ben
netts memories.  TE ZIEN VANAF 21 JANUARI

The Big Short
Adam McKay | Vier mannen uit de wereld van 
high finance die de financiële crisis van 2008 
hadden voorspeld, besluiten om de grootban
ken aan te pakken vanwege de geïnstitutionali
seerde hebzucht en het gebrek aan vooruit
ziendheid. Gebaseerd op het gelijknamige boek 
van Michael Lewis.  TE ZIEN VANAF 21 JANUARI

Legend
Brian Helgeland | Gewoon omdat ’ie zo goed is, 
speelt Tom Hardy zowel Ronald als Reggie Kray 
in wat bepaald niet de eerste biopic is van de 
twee notoir opvliegende criminele Britse broers. 
 TE ZIEN VANAF 21 JANUARI

Creed
Ryan Coogler | In de VS erg goed ontvangen 
drama waarin Sylvester Stallone als voormalig 

wereldkampioen zwaargewicht Rocky Balboa 
trainer en mentor wordt van Adonis Johnson, de 
zoon van zijn overleden vriend en vroegere rivaal 
Apollo Creed.  TE ZIEN VANAF 21 JANUARI

RONALD ROVERS
@RONALDROVERS

THE BIG SHORT
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Jheronimus Bosch - Touched by the Devil
De schilder waar we  
bijna niks van weten
‘Veel hel en een beetje hemel’, aldus 
kunsthistoricus Matthijs Ilsink over 
Jeroen Bosch in dit wat braaf uitgevallen 
verslag van een researchavontuur. Bosch 
zelf redt de film, want zijn werk is adem
benemend.

De eerste, geheimzinnige close-up laat al-
leen gebarsten verf zien. Als door een loep 
kijkend speuren we verder. Merkwaardige fi-
guren doemen op, figuren uit het werk van 
Jheronimus (Jeroen) Bosch. De befaamde 
middeleeuwse schilder waar we toch zo wei-
nig over weten. Pal daarop een onderzoeker 
die zich over de achterkant van een paneel 
buigt en nauwgezet de jaarringen in het hout 
opmeet. De wonderlijke verbeeldingswereld 
van Bosch naast het bevlogen, maar ogen-
schijnlijk gortdroge monnikenwerk. Een aar-
dig contrapunt in deze documentaire over de 
speurtocht van een team van Bosch-experts.

Het is het regiedebuut van Pieter van 
Huystee, vooraanstaand producent van 
Nederlandse documentaires. Jheronimus 
Bosch loopt vooruit op de grote tentoonstel-
ling waarmee het Noordbrabants Museum 
binnenkort de 500ste sterfdag van de schil-
der viert. Van Huystee volgt in de film het 

team dat ter voorbereiding van de expositie 
vier jaar over de wereld trekt om de 25 be-
waard gebleven schilderijen van Bosch gede-
tailleerd te onderzoeken. Met röntgen- en 
infraroodtechniek kan onder de zichtbare 
verf gekeken worden, met soms verrassend 
resultaat.

Intussen moet er onderhandeld worden 
met al die musea. Willen zij hun schatten in 
bruikleen geven voor de tentoonstelling of 
gaan ze zelf iets op poten zetten? Iedereen 
draait beleefd om elkaar heen en zwijgen is 
soms veelbetekenend. Het meeste speelt 
zich jammer genoeg buiten het zicht van de 
camera af. Ook de bureaucratie waar de on-
derzoekers soms doorheen moeten wordt 
voornamelijk gesuggereerd door een zinne-
tje in het commentaar.

Hoewel het goed verzorgde en mooi gefo-
tografeerde Jheronimus Bosch veelbelovend 
van start gaat en er ruimte is voor nieuws-
gierige blikken en persoonlijke mijmeringen, 
wordt het nooit zo spannend als je hoopt. 
Ook de conclusie over de echtheid van een 
paar bekende werken komt eigenlijk gewoon 
uit de lucht vallen.

Zo wordt hier tamelijk plichtmatig en 
soms wat vluchtig samengevat wat er zoal bij 

dit kunsthistorische avontuur komt kijken. 
De toon is overigens plezierig en nooit hoog-
dravend. Ook niet als bevlogen deskundigen 
de schilderijen becommentariëren. 
Projectleider Matthijs Ilsink zelf bekent hoe 
leuk hij het vindt dat hij eindelijk met zijn 
neus bovenop op het werk mag staan. Het 
wonder van Bosch schuilt vooral in de de-
tails.

Ik heb dan ook ademloos zitten kijken 
wanneer de camera in close-up ronddwaalt 
door die bizarre geschilderde wereld. 
Surrealisme avant la lettre, voorstellingen 
die aan sciencefiction doen denken, gruwe-
lijke horrorscènes, levensechte mensen met 
al hun goed en kwaad, een melancholieke 
duivel, tederheid en breekbare onschuld. 
Wat mij betreft had dat een film lang door 
mogen gaan.

LEO BANKERSEN 112311

Jheronimus Bosch – Touched by the Devil  
NEDERLAND, 2015 |  REGIE PIETER VAN HUYSTEE |  83 

MINUTEN |  DISTRIBUTIE AMSTELFILM |  TE ZIEN VANAF 

7 JANUARI   

Tous les chats sont gris
Mijn vader is 
een detective
Dorothy vermoedt dat de man die haar 
opvoedde niet haar biologische vader is. 
De privédetective die ze inhuurt om hem 
te vinden, is dat wel.

’s Nachts zijn alle katten grijs, luidt het 
Franse gezegde waarop Savina Dellicour de 
titel van haar speelfilmdebuut baseerde. De 
volle betekenis van die titel wordt pas laat in 
de film duidelijk, maar hij slaat ook op de re-
latie tussen moeder Christine (Anne 
Coesens) en tienerdochter Dorothy (debu-
tante Manon Capelle), die meer op elkaar lij-
ken dan ze in eerste instantie zelf onderken-
nen.

Dorothy is vijftien en verzet zich. Omdat 
Christine haar niet behandelt als een vol-
wassene en haar vragen niet wil beantwoor-
den. Vragen over haar vader, omdat ze voelt 
dat de man die haar heeft opgevoed niet haar 

biologische vader is – iets wat haar moeder 
nooit wil bevestigen. Maar de kijker weet be-
ter: wij hebben al kennisgemaakt met de 
sjoemelige privé-detective Paul (Bouli 
Lanners), de biologische vader van Dorothy. 
Hij was uit beeld maar is nu terug in Brussel 
en zoekt contact met zijn dochter. Op een 
wat onhandige manier, en dus draait het erop 
uit dat Dorothy zonder medeweten van haar 
moeder haar biologische vader inhuurt als 
detective om haar biologische vader te zoe-
ken.

Dat klinkt kluchtig, maar Dellicour houdt 
het juist plezierig realistisch. Ze ontvouwt 
haar verhaal op natuurlijke wijze waarbij 
elke twist in de plot logisch voortkomt uit de 
belevingswereld van de personages. En 
doordat we de wereld gepresenteerd krijgen 
door de ogen van Dorothy, maar op dat ene 
punt steeds net iets meer weten dan het 
meisje zelf, draait het al snel niet meer om de 
whodunnit (een term die we hier letterlijk 
kunnen nemen) die het meisje najaagt, maar 
om hoe deze drie mensen op elkaar reageren. 
Net onder het oppervlak liggen grotere 
maatschappelijke fricties – Christine is van 
goede komaf, Paul was ten tijde van 
Dorothy’s verwekking een fabrieksarbeider 
– die subtiel door het verhaal zijn verweven 
zonder dat ze letterlijk uitgesproken worden.

JOOST BROEREN 111231

Tous les chats sont gris  BELGIË, 2014 |  REGIE 

SAVINA DELLICOUR |  86 MINUTEN |  MET MANON 

CAPELLE, BOULI LANNERS, ANNE COESENS |  DISTRI-

BUTIE AMSTELFILM |  TE ZIEN VANAF 21 JANUARI   

TOUS LES CHATS SONT GRIS

JHERONIMUS BOSCH

LEGEND
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Alkmaar
4 Filmhuis Alkmaar
Verdronkenoord 12 | 072-520 2022 | 
filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg 
verder de website voor het complete 
programma
Carol vr 18 dec, 19.00 | za 19 en di 22 
dec, 15.30 | zo 20 dec, 16.00 | ma 21 
dec, 19.30 | wo 23 dec, 21.00 | El Club 
wo 23 dec, 19.00 | Publieke Wer-
ken vr 18, ma 21 en wo 23 dec, 15.30 
| zo 20 dec, 21.00 | ma 21 dec, 19.00 | 
Suffragette vr 18, di 22 en wo 23 dec, 
16.00 | za 19 dec, 19.00 | zo 20 dec, 
15.30 | ma 21 dec, 21.00 | A Walk in 
the Woods za 19 en ma 21 dec, 16.00 
| zo 20 en wo 23 dec, 19.30 | di 22 
dec, 21.00 | Muziekfilm The Doors 
– When You’re Strange do 17 dec, 
19.00 | Documentaire N - Madness 
of Reason zo 20 dec, 19.00 | Fijn-
proevers The Lesson di 22 dec, 19.00 
| FilmkrantLive Suffragette di 22 
dec, 19.30 

Almelo
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/reser-
veren 0546-850 264 | filmhuisal-
melo.nl | Aanvang: 20.15
La loi du marché wo 13 jan | The Lob-
ster vr 29 jan | A Perfect Day wo 20 
jan | Son of Saul vr 22 jan | Le tout 
nouveau testament vr 8 jan | Youth 
(La giovinezza) vr 18 dec | Europese 
Dag van de Korte Film ma 21 dec 

Almere
4 Corrosia Stad/Theater, Expo & 
Film
Stadhuisplein 2 | 036-521 5929 | 
corrosia.nl 
In januari geen films i.v.m. verhui
zing naar Almere Haven
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe 
bibliotheek
Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 | 
denieuwebibliotheek.nl /hetnieu-
wefilmhuis
45 Years di 5 jan, 19.30 | wo 6 jan, 
11.00 | Carol vr 22 en di 26 jan, 19.30 
| wo 27 jan, 11.00 | The End of the 
Tour vr 8 en di 12 jan, 19.30 | wo 13 
jan, 11.00 | Marguerita vr 18 en di 22 
dec, 19.30 | wo 23 dec, 11.00 | A Per-
fect Day di 29 dec, 19.30 | wo 30 dec, 
11.00 | Publieke Werken vr 15 en doi 
19 jan, 19.30 | wo 20 jan, 11.00 | Suf-
fragette vr 29 jan en di 2 feb, 19.30 
| wo 3 feb, 11.00 | Matinee voorstel-
ling Brozer za 30 jan, 13.00 | Gluc-
kauf za 19 dec, 13.00 | The Best of 
IDFA za 23 jan, 10.30 

Alphen a/d Rijn
4 Parkfilmhuis
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijn-
stroom) | 0172-493 737 | parkfilm-
huis.nl
45 Years wo 16 en do 24 dec, 20.30 | 
De grote Zwaen vr 1, zo 3 en di 5 jan, 
20.30 | Holland – Natuur in de Del-
ta ma 21 dec en zo 27 dec, 20.30 | 
di 22, di 29 en wo 30 dec, 15.00 | Je 
suis mort, mais j’ai des amis do 7, za 
9 en ma 11 jan, 20.30 | vr 8 jan, 21.30 

| Knight of Cups zo 24 en do 28 jan, 
20.30 | Die laatste zomer (Boome-
rang) di 12 jan, 13.30 | vr 15 jan, 19.30 
| za 16, ma 18 en di 19 jan, 20.30 | zo 
17 jan, 14.30 | Life do 21, za 23 en di 
26 jan, 20.30 | vr 22 jan, 19.15 | Mar-
guerite do 14, zo 17 en wo 20 jan, 
20.30 | vr 15 jan, 21.30 | di 19 jan, 
13.30 | The Paradise Suite vr 22, ma 
25 en wo 27 jan, 20.30 | di 26 jan, 
13.30 | Paradise Trips do 17, za 19 en 
di 22 dec, 20.30 | vr 18 dec, 21.30 | 
A Perfect Day vr 29 jan, 10.30 | za 
30 jan en ma 1 feb, 20.30 | di 2 feb, 
13.30 | Seymour: An Introduction vr 
8 jan, 19.30 | zo 10 en di 12 jan, 20.30 
| Le tout nouveau testament vr 29 
jan, 21.30 | zo 31 jan, di 2 feb en wo 
3 feb, 20.30 | Underdog vr 18 dec, 
19.30 | zo 20 en wo 23 dec, 20.30 | 
X + Y ma 28 t/m wo 30 dec, 20.13 | 
Youth za 2, ma 4 en wo 6 jan, 20.30 | 
di 5 jan, 13.30 

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033-422 
6555 | lievevrouw.nl | Programma 
wordt wekelijks aangevuld, zie 
website
Premières en nieuwe films Carol 
vanaf do 17 dec | The Danish Girl van
af do 14 jan | Les enfants du paradis 
vanaf ma 21 dec | Jheronimus Bosch 
vanaf do 7 jan | Spotlight vanaf do 
28 jan | Tales vanaf do 7 jan | The 
Wakhan Front vr 1 jan | A Walk in the 
Woods vanaf do 17 dec | Nog te zien 
o.a. Publieke Werken | Rams | Suf-
fragette | Europese Dag van de Kor-
te Film ma 21 dec, 19.30 | Film & Ar-
chitectuur Fallingwater do 17 dec, 
19.30 | CineSingle Carol zo 20 dec, 
12.00 | Movies that Matter The Pre-
sident do 7 jan, 16.30 | IFFR Preview 
wo 13 jan | Gay Night Hidden Away 
do 14 jan, 19.00 | Best of IDFA on 
tour za 30 en zo 31 jan 

Amsterdam
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 | 
Informatie: 020-553 5151 | Reserve-
ring: 020-553 5100 | debalie.nl

A Strange Love Affair With Ego do 31 
dec | The Wakhan Front do 31 dec | 
The Future of Love Her za 19 dec | Ju-
les et Jim za 9 jan, 20.00 
4 Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419 
| filmhuiscavia.nl | Aanvang: 20.30 
| Raadpleeg de website voor het 
volledige programma
Trash Humpers do 17 en vr 18 dec, 
20.30 
4 Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 020-623 
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl | 
Programmering is onder voorbe-
houd, raadpleeg ook de website
O.a. verwacht Carol vanaf do 17 dec 
| The Danish Girl vanaf do 14 jan | Joy 
vanaf do 7 jan 
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020589 1400 | eye
film.nl | Programma is onder voorbe
houd, raadpleeg de website voor het 
actuele programma
Premières El botón de nacár vanaf 
do 14 jan | James White vanaf do 28 
jan | Verwacht Hitchcock/Truffaut 
| Sketches of Siberia | De films van 
Kees Hin Cinéma invisible za 16 jan, 
22.00 | Screen + Herberg van het ge-
heugen vr 15 jan, 19.15 | Het thea-
ter van het geheugen za 16 jan, 17.00 
| Theresienstadt di 12 jan, 19.15 | De 
Volharding vr 15 jan, 22.00 | Whi-
le Looking for the Devil za 16 jan, 
19.15 | Het archief van Kees Hin op 
za 16 jan, 14.30 met: Cri-tick | Hom-
mage to Simon Field | Naar aanlei-
ding van een dagboek | Het vieze 
hondje | De Wallers | Kees Hin pre-
senteert: uit de collectie van Beeld 
en Geluid Compilatieprogramma zo 
17 jan, 14.30 | De laatste dagen van 
het atelier Frans van de Staak zo 
17 jan, 21.00 | De salon van het ver-
driet + Herinneringen kijken mij 
aan zo 17 jan, 19.00 | Het schaduw-
rijk zo 17 jan, 17.00 | De films van 
Kees Hin: programma buiten de za-
len vr 15 t/m zo 17 jan | Specials Sun
dance Award Winning Shorts zo 3 
jan, 21.00 | Hollandse Meesters in 
de 21e eeuw za 23 jan | Short Cutz 
Amsterdam Annual Awards ma 25 
jan, 16.00 | Cinema Concert Sou-
th zo 10 jan, 16.00 | Zuiderzeewer-
ken zo 24 jan, 16.00 | Cinema Egzo-
tik: Sexy Time Vixen! + Porky’s vr 
22 jan, 20.00 | EYE on Art 100 jaar 
Dada di 5 jan, 1915 | De driesprong di 
19 jan 19.30 | Edvard Munch ma 18 
jan, 19.30 | Piero Heliczer: L’Under-
ground, c’est  moi di 19 jan | There-
sienstadt: Film of waarheid di 12 jan, 
19.30 | 12 jan 19.30 | Film NL Zuider-
zeewerken zo 24 jan, 16.00 | The Ro-
yal Ballet Live Rhapsody + The Two 
Pigeons di 26 jan 
4 Het Ketelhuis
Westergasfabriekterrein | Pazza-
nistraat 4 | 020-684 0090 | ketel-
huis.nl
Premières Brasserie Valentijn van
af do 21 jan | Elser vanaf do 14 jan | 
Jheronimus Bosch – Touched by Evil 
(voorpremière) zo 3 jan | Out of Na-
ture vanaf do 7 jan | That Sugar Film 
vanaf do 21 jan | Tous les chats sont 
gris vanaf do 21 jan | Woezel & Pip – 
Op zoek naar de Sloddervos! vanaf 
do 21 jan | Nog te zien Carol | Dum-
mie de Mummie en de Sfinx van 
Shakaba | The Good Dinosaur | Pu-
blieke Werken | Rams | Snoopy en 
Charlie Brown: The Peanuts Film | 
Strange Love Affair with Ego | VERS 
Maandelijkse bijeenkomst voor en 
door nieuwe film en televisiema
kers ma 4 jan, 19.30 | Het Schim-
menrijk Filmjournalist Hans Beere

kamp eert recent overleden filmper
soonlijkheden met fragmenten en 
mooie woorden zo 10 jan, 17.00 | Psy-
choanalyse & Film Intouchables wo 
13 jan, 20.00 (met inleiding en dis
cussie na afloop) | Amongst Friends 
De maandelijkse sneak preview met 
personal touch ma 18 jan, 21.15 | Gay 
Film Night Hidden Away di 19 jan, 
21.15 | AMFI Student Fashion Films 
Korte films gemaakt door studenten 
van het Amsterdam Fashion Insti
tute wo 20, do 21 en vr 22 jan, 17.00 
| Deutsches Kino Die Lügen der Sie-
ger di 26 jan, 19.30 
4 Kriterion
Roetersstraat 170 | 020-623 1709 | 
kriterion.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma
O.a. verwacht The Hateful Eight 
vanaf do 7 jan | Out of Nature vanaf 
do 7 jan | The Revenant vanaf do 28 
jan | Nog te zien Star Wars: The For-
ce Awakens 
4 Lab111
Arie Biemondstraat 111 | 020-616 
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
volledige programma
4 Melkweg Cinema
Lijnbaansgracht 234a | Info en 
reserveringen: 020-531 8181 | melk-
weg.nl | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma
4 Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020-676 8700 | 
rialtofilm.nl
Premières El botón de nácar van
af do 14 jan | Carol vanaf do 17 dec | 
Jheronimus Bosch - Touched by the 
Devil vanaf do 7 jan | Our Little Sis-
ter vanaf do 17 dec | Tales vanaf do 7 
jan | Podium A Strange Love Affair 
with Ego za 19 dec, 16.00 (in aanwe
zigheid van de maker) | Gevangen in 
schoonheid za 9 jan, 16.00 (in aan
wezigheid van de maker) | IFFR Pre-
view Tanna wo 13 jan | Filmclub Ca-
rol vr 18 dec, 11.00 (met inleiding) | 
Hitchcock/Truffaut ma 18 jan, 11.00 
(met inleiding) | Cracking the Fame 
Nan Goldin - I Remember Your Face 
wo 20 jan, 19.30 | Klassiekers Doc-
tor Zhivago di 5 en di 12 jan | Les en-
fants du paradis di 22 en di 29 dec | 
Gone with the Wind di 19 jan 
4 Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-223 2416 | 
uitkijk.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma
Première Jheronimus Bosch – Tou-
ched by the Devil vanaf do 7 jan, 
19.00 | Café Cineville thema dec: 
Dans Rize vr 18 dec, 23.00 | Café Ci-
neville thema jan: Road Movies Rain 
Man vr 1 jan, 23.00 | Broken Flowers 
vr 8 jan, 23.00 | Motorcycle Diaries 
vr 15 jan, 23.00 | The Straight Sto-
ry vr 22 jan, 23.00 | Stand By Me vr 
29 jan, 23.00 | Europese dag van de 
Korte Film wo 21 dec, 21.00 | Klas-
sieker Grease elke zo in dec, 21.00 
(zo 6 met sing a long) 

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-521 6346 | 
gigant.nl
45 Years ma 21 t/m ma 28 dec | 600 
Miles do 17 t/m wo 23 dec | Amy zo 
27 t/m wo 30 dec | Carol do 17 dec 
t/m wo 6 jan | Chorus do 21 t/m wo 
27 jan | Corn Island do 28 t/m zo 31 
jan | Les Cowboys do 21 t/m wo 27 
jan | Elser do 28 t/m zo 31 jan | Les 
enfants du paradis za 26 dec | Jher-
onimus Bosch – Touched by the De-
vil do 14 t/m wo 20 jan | Maryland 
vr 1 t/m wo 6 jan | Mon Roi zo 20 dec 

Suffragette herin-
nert vooral aan de 
persoonlijke of-
fers die zijn ge-
bracht. Na afloop 
van een verboden 
bijeenkomst 
wordt Maud niet 
gearresteerd, 
maar afgeleverd 
voor haar eigen 
deur — per boe-
venwagen. “Laat 
hun mannen maar 
met ze afreke-
nen”, zegt de ver-
antwoordelijke 
inspecteur. De 
uitspraak symbo-
liseert de rechte-
loosheid waar die 
generatie vrou-
wen mee te kam-
pen had.
11111
Sasja Koetsier in de 
Filmkrant

Zombies en ander gespuis
De makers van Schokkend Nieuws, 
het filmmagazine over horror, 
scien ce fiction, fantasy, anime & 
cult, zijn het beu dat de Neder-
landse films waar zij voor warm lo-
pen nauwelijks te zien zijn. Het 
tijdschrift laat het niet bij klagen, 
maar doet er ook iets aan. Onder 
de titel Meet Your Maker! presen-
teert Schokkend Nieuws op 19 de-
cember in de Amsterdamse De 
Brakke Grond een programma van 
de beste Nederlandse en Vlaamse 
low-budget semiprofessionele en 
professionele korte genrefilms. In 
het veertien films tellende, drie 
uur durende programma zijn onder 
meer de Vlaamse films Bride 
Zombie, De mythische roof en De 
vijver te zien. Laatstgenoemde 
evenaart volgens de organisatoren 
de sfeer van de films van Guillermo 
del Toro (Pan’s Labyrinth, Crimson 
Peak). Nederlandse films in het 
programma zijn onder andere de 
zombiekomedie Beste vrienden en 
het mysterieuze Droefgeest. 
Natuurlijk zijn er prijzen. Naast de 

Vlaamse en de Nederlandse 
Publieksprijs is er de Meet Your 
Maker!-juryprijs. De jury wordt 
aangevoerd door filmproducent 
Jan (‘Mr. Horror’) Doense. Naast 
het filmprogramma is er een mas-
terclass van Gouden Kalf-winnaar 
Rob Hillenbrink, die aan bijna alle 
films van Dick Maas meewerkte, 
over (horror) make up. Ook is er 

een workshop distributie en pro-
motie van genrefilms. De Belgische 
horrorregisseur Jonas Govaert 
komt praten over zijn festivalsuc-
ces Welp. De film laat weer eens 
zien dat scouting ongezond is: een 
teruggetrokken twaalfjarige jon-
gen die met een scoutinggroep op 
kamp is in de Ardennen, heeft als 
enige in de gaten dat een akelig 
kampvuurverhaal geen legende is, 
maar met een in het bos dolende 
moordenaar werkelijkheid. 

MEETYOURMAKER.NL

De Filmkrant is niet verantwoordelijk voor onjuiste vermel
dingen of programmawijzigingen. De volgende Filmkrant  
verschijnt op donderdag 21 januari.

WELP
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t/m wo 20 jan | Our Little Sister do 17 
dec t/m wo 6 jan | Out of Nature do 
28 t/m zo 31 jan | The Paradise Sui-
te vr 15 t/m wo 20 jan | Pawn Sacrifi-
ce do 31 dec t/m wo 13 jan | A Perfect 
Day do 24 dec t/m wo 6 jan | Publie-
ke Werken do 17 dec t/m zo 31 jan | 
Rams do 7 t/m wo 20 jan | Suffraget-
te do 7 t/m wo 27 jan | Tout les chats 
sont gris do 21 t/m zo 31 jan | A Walk 
in the Woods do 17 t/m za 30 dec | 
Youth do 17 dec t/m ma 25 jan | Eén-
malige vertoningen How to Change 
the World zo 20 dec | Human zo 3 jan 
| Loin des hommes di 19 jan | Spot-
light zo 24 jan | A Strange Love Affair 
With Ego zo 17 jan | Vleesverlangen 
zo 10 jan| IFFR Preview Tanna wo 13 
jan | Movies that Matter The Presi-
dent di 12 jan 

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026-442 4283 | 
focusarnhem.nl | Raadpleeg verder 
de website voor het volledige pro-
gramma
Premières en nieuwe films Carol 
vanaf do 17 dec | The Danish Girl van
af do 14 jan | Elser vanaf do 14 jan | 
Janis: Little Girl Blue vanaf do 21 jan 
| James White vanaf do 28 jan | Jher-
onimus Bosch – Touched by the De-
vil vanaf do 21 jan | Life vanaf do 24 
dec | Our Little Sister vanaf zo 10 jan 
| Problemski Hotel vanaf do 28 jan 
| The Wakhan Front vanaf do 31 dec 
| Cracking the Frame A Ballerina’s 
Tale wo 20 jan, 19:15 | Iris wo 30 dec, 
19.15 | Europese Dag van de Kor-
te Film ma 21 dec, 16:30 | Déjà vu? 
Klassiekerreeks Les Enfants du Pa-
radis ma 21 en ma 28 dec | IFFR Pre-
view Tanna wo 12 jan, 21.00 | Mo-
vies that Matter The President wo 
20 jan, 19.00 | Best of IDFA on tour 
za 18 jan, 13.00 

Assen
4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 | 
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
45 Years ma 18 en di 19 jan | Every-
thing Will Be Fine ma 11 en di 12 jan | 
Youth ma 25 en di 26 jan 

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-589 6310 | 
cinebergen.nl | Raadpleeg verder de 
website voor het actuele program-
ma
La famille Bélier zo 27 dec | Mon roi 
ma 28 en wo 30 dec | The Postman’s 
White Nights do 17, zo 20 en ma 21 
dec | Regression vr 18 en zo 20 dec | 
Le tout nouveau testament wo 23 
en zo 27 dec | Youth vr 18, zo 20, zo 
27 en di 29 dec | Klassieker Les en-
fants du paradis za 19 dec | Y’aura-
t-il de la neige à Noël? za 26 dec

Borne
4 Filmhuis Borne
Marktstraat 23 | Informatie/reser-
veren 074-265 7200 | kulturhus-
borne.nl
Loin des hommes wo 27 jan | 
Phoenix wo 20 jan | The Theory of 
Everything wo 6 jan | Wild wo 13 jan 

Breda
4 Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-530 
3131 | chasse.nl
Premières El botón de nácar van
af do 14 jan | Carol vanaf do 17 dec 
| Elser vanaf do 14 jan | Les enfant 
du paradis vanaf do 17 dec | Jhero-
nimus Bosch – Touched by the De-
vil vanaf do 7 jan | Our Little Sister 
vanaf do 17 dec | Out of Nature van
af do 7 jan | Pawn Sacrifice vanaf 
do 24 dec | Sketches of Siberia van
af do 14 jan | A Strange Love Affair 
With My Ego vanaf do 31 dec | Voor-
première Janis, Little Girl Blue di 22 
en zo 26 dec | Weekfilm Les enfants 
du paradis zo 20, ma 21, zo 27 en ma 
28 dec | Nog te zien Mon roi | Pu-
blieke Werken | Rams | Youth | Crac-
king The Frame Iris ma 21 dec, 19.20 
| Royal Opera House Ballet The Nut-
cracker (recorded) zo 20 dec, 10.30 
| Europese Dag van de Korte Film 
ma 21 dec | Ontbijtfilm Jheronimus 
Bosch – Touched by the Devil zo 27 
dec, 10.45 | Boek in Beeld ma 18 jan, 
19.30 | FilmClub wo 9, do 10, vr 11, wo 
16 en vr 18 dec, do 7, vr 8, wo 13, vr 15 
en wo 20 jan | Gay Film Night Hid-
den Away di 19 jan, 19.20 | Tattoo di 
22 dec, 19.20 | Ozu Retrospectief An 

Autumn Afternoon wo 13 jan, 19.15 
(met korte inleiding) | FilmSpeci-
al De wereld van Caravaggio (met le
zig, concert en film) ma 11 jan, 19.15 | 
IFFR Preview wo 13 jan | Voorfilm Fe-
lix (voorfilm in dec) en Myself Uni-
verse (voorfilm in jan) 

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 | 
filmhuisbussum.nl | Raadpleeg 
voor het volledige programma de 
website
Burnt do 14 jan, 18.45 | vr 15 jan, 
16.00 | za 16 jan, 21.30 | zo 17 en wo 
20 jan, 20.30 | ma 18 jan, 20.00 | 
Carol do 7 en vr 15 jan, 18.45 | vr 8 
jan, 11.00 en 21.30 | za 9 jan, 21.30 | 
zo 10 jan, 15.45 | do 14 jan, 21.15 | za 
16 jan, 13.30 en 18.45 | zo 17 en wo 
20 jan, 20.00 | Les Cowboys vr 18 
dec, 11.00 en 21.30 | za 19 dec, 21.15 
| A Family Affair vr 18 dec 10.45 en 
19.00 | zo 20 en wo 23 dec, 20.30 | 

He Named Me Malala do 7 t/m za 9 
jan, 19.00 | zo 10 jan, 20.30 | Jhero-
nimus Bosch _ Touched by the De-
vil do 14, za 16 en vr 22 jan, 19.00 | vr 
15 jan, 11.00 en 21.15 | do 21 jan, 21.15 
| ma 25 jan, 20.30 | Maryland do 17 
dec, 21.15 | za 19 dec, 19.00 en 21.30 
| ma 21 dec, 20.00 | di 22 dec, 20.00 
| Mon Roi vr 1, di 5, di 12 en wo 13 jan, 
20.00 | za 2 jan, 13.00 | do 7 en vr 8 
jan, 21.15 | za 9 jan, 15.45 | Our Litt-
le Sister za 26 dec, 15.30 | zo 27 dec 
en zo 3 jan, 15.45 | di 29 dec, 14.00 
| wo 30 dec en wo 6 jan, 20.00 | vr 
1 jan, 15.00 | za 2 jan, 21.15 | A Per-
fect Day do 17 dec, 21.30 | vr 18 dec, 
18.45 | za 19 dec, 18.45 | zo 20 dec, 
15.45 | ma 21 dec, 15.30 | wo 23 dec, 
20.00 | The Program do 14 jan, 21.30 
| vr 15 jan, 15.45 | za 16 jan, 15.45 
en 21.15 | zo 17 jan, 15.45 | di 19 jan, 
20.00 | Publieke Werken za 26 dec 
en zo 17 jan, 13.00 | zo 27 dec, za 9 
en za 16 jan, 16.00 | ma 28 dec, wo 
13 en wo 20 jan, 14.30 | di 29 dec, 
14.15 | vr 1 en wo 6 jan, 20.30 | za 2 
jan, 18.45 | ma 4 en zo 10 jan, 20.00 
| vr 8 jan, 15.45 | vr 15 jan, 10.45 en 
21.30 | Rams zo 27 dec, 18.45 | ma 
28 dec, zo 3 jan en ma 4 jan, 20.30 | 
di 29 dec, 20.00/ wo 30 dec, 15.00 
| za 2 jan, 19.00 | Suffragette za 26 
dec, 15.45 | zo 27 dec, 21.00 | ma 28 
dec, 20.00 | wo 30 dec, 20.30 | za 
2 jan, 13.30 | zo 3 jan, 20.00 | wo 6 
jan, 14.45 | do 7 jan, 21.30 | vr 8 jan, 
16.00 | za 9 jan, 21.15 | wo 13 jan, 
20.30 | Treffpunkt Erasmus vr 15 
jan, 19.00 | zo 17 jan, 16.00 | ma 18 
jan, 20.30 | Virgin Mountain do 17 
dec, 19.00 | vr 18 dec, 16.00 | za 19 
dec, 16.00 | zo 20 dec, 16.00 | Youth 
do 17 dec, 18.45 | vr 18 dec, 21.15 | za 
19 dec, 15.45 | zo 20 dec, 20.00 | za 2 
jan, 21.30 | zo 3 jan, 16.00 | wo 6 jan, 
14.30 | vr 8 jan, 10.45 en 18.45 | za 9 
jan, 18.45 | ma 11 jan, 20.00 | Klas-
siekers Y’aura t’il de la neige à Noël? 
zo 10 jan, 16.00 | ma 11 jan, 20.30 | 
Europese dag van de Korte Film kin-
der- en volwassenprogramma ma 
21 dec, 15.15 en 20.30 | Derde Kerst-
dag Double Feature zo 27 dec, 19.00 
| Centrum voor Jeugd en Gezin Bin-
nenstebuiten (3D) wo 30 dec, 14.45 
| Opera La fille du régiment ma 11 

jan, 14.00 | Slow Food Film Festival 
zo 24 jan, 10.00-18.00 | The Best of 
IDFA on tour do 28 jan, 18.45 | zo 31 
jan, 15.30 | Sneak Preview Verras-
sende voorpremière elke di, 20.30 | 
di 22 20.30/ di 29 20.30/ di 5 
20.30/ di 12 20.30/ di 19 20.30/ di 
26 20.30 

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isa-
latheater.nl | Aanvang: 20.00 | 
Raadpleeg de website voor het 
volledige programma
Marguerite di 22 dec | Spectre do 24 
en zo 27 dec 

Delft
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015-214 0226 | film-
huis-lumen.nl | Raadpleeg de web-
site voor de exacte data en tijden
After Life ma 11 jan | Carol vanaf do 17 
dec | De confrontatie do 28 jan | Corn 
Island vanaf do 14 jan | Les Cowboys 
vanaf do 28 jan | The End of the Tour 
vanaf do 21 jan | Les enfants du pa-
radis vanaf do 24 dec | Ice and the 
Sky vanaf do 24 dec | Die Lügen der 
Sieger do 21 jan | The Lobster vanaf 
do 24 dec | N- The Madness of Rea-
son do 7 jan (met lezing) | The Post-
man’s White Night vanaf do 7 jan 
| Son of Saul vanaf do 17 dec | Still 
Walking ma 25 jan | Klassieker Man 
With the Movie Camera ma 21 dec 
| High Tea met film Les enfants du 
paradis za 26 dec | Last Minute Lu-
men do 31 dec | IFFR Preview Tanna 
wo 13 jan | IFFR Live vr 29 t/m zo 31 
jan | Movies that Matter The Presi-
dent do 14 jan 

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 | 
verkadefabriek.nl | Raadpleeg 
verder de website
Premières Carol vanaf do 17 dec | 
Chorus vanaf do 14 jan | The Danish 
Girl vanaf do 14 jan | Les enfants du 
paradis vanaf do 17 dec | Joy van-
af do 7 jan | Louder than Bombs van-
af do 14 jan | Our Little Sister van-
af do 17 dec | FilmOntbijt elke zo, 
11.00 ontbijt en 12.00 film | Sneak 
Preview Verrassende voorpremiè
re elke di, 21.15 | Filmcursus Déjà vu 
do 17 dec, 19.30 | Movies that Matter 
The President di 12 jan, 19.15 | Cur-
sus Film & Architectuur ma 18 jan, 
19.30 | Film & Psychiatrie El Club ma 
18 jan, 19.45 

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070-365 6030/345 9900 
| filmhuisdenhaag.nl | Raadpleeg de 
website voor het programma
4 Nutshuis
Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 | 
nutshuis.nl
E.T. The Extra-Terrestrial wo 13 jan, 
13.30 en 15.30 | za 16 jan, 11.00 | The 
Good, the Bad & the Ugly wo 13 jan, 
20.00 | za 16 jan , 13.30 | Scarface 
wo 20 jan, 20.00 | za 23 jan, 13.30 
| Searching For Sugar Man za 19 
dec, 14.00 | Taxi Teheran wo 27 jan, 
20.00 | za 30 jan, 14.00 

Den Helder
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223-610 941 | 

Kort en goed
Toepasselijk: de Europese dag van 
de korte film wordt gehouden op 
de kortste dag van het jaar. EYE, 
het IFFR en het Go Short Filmfes-
tival in Nijmegen presenteren 21 
december in twintig filmtheaters 
een programma van korte films. 
Het accent ligt op Nederlandse 
korte films. De Europese dag van 
de korte film is vier jaar geleden 
voortgekomen uit de constatering 
dat korte films te weinig aandacht 
krijgen. Ze zijn zelden te zien in de 
bioscoop en op de televisie. Jam-
mer, want er worden geweldige 
korte films gemaakt. Ook in 
Neder land, zoals Job, Joris & 
Marieke dit jaar bewezen met hun 
Oscargenomineerde animatiefilm 
Single Life. Voor volwassenen zijn 
21 dec. de volgende films te zien: 
Un creux dans mon coeur (Mees 
Peijnenburg), Nieuw (Eefje Blan-
kenvoort), De smet (Thomas 
Baerten en Wim Geudens), Don’s 

Dream (Amos Mulder), Voor film 
(Douwe Dijkstra), Bodily Disfunc-
tions (Aisha Madu) en Malaguti 
Phantom (Sam de Jong). Omdat 
jong geleerd oud gedaan is, is er 
ook een kinderprogramma met 
animatiefilms. Eekhoorns, rupsen, 
vogels en een zebra zijn er de 
hoofdpersonages in. Omdat deze 
films geen dialogen en ondertite-
ling hebben, zijn zijn geschikt voor 

kinderen van alle leeftijden. De se-
lectie: Ether (Jorge García Velayos), 
The little Bird and the Squirrel 
(Lena von Döhren), Sweet Dreams 
(Dinko Kumanovi), The Mitten 
(Clementine Robach), Zebra (Julia 
Ocker) en Caterpillar and Hen 
(Michela Donini en Katya Rinaldi. 
 EYEFILM.NL 
 GOSHORT.NL

IFFR.COM

Helemaal perfect 
is Mockingjay deel 
twee niet: net als 
in vorige films zijn 
de dialogen nogal 
functionalistisch. 
Het op het laatste 
moment nog in-
troduceren van 
3D-brilletjes in de 
serie voegt niets 
toe en lijkt alleen 
bedoeld om kaart-
jes duurder te ma-
ken. Het neemt 
niet weg dat deze 
zeer bevredigende 
afsluiter verplicht 
kijkvoer is voor 
alle liefhebbers 
van ambitieuze 
sciencefiction.
11111
Fritz de Jong over The Hunger 
Games: Mockingjay – Part 2 in 
de Filmkrant

The President in Movies 
that Matter On Tour
In december toert Mohsen Makh-
malbafs The President langs film-
theaters in het hele land. In deze 
zwartkomische satire volgen we 
een dictator die na een staatsgreep 
oog in oog komt te staan met de 
mensen die hij jarenlang onder-
drukte. Samen met zijn jonge 

klein zoon slaat hij op de vlucht. 
Terwijl de oude man zich gecon-
fronteerd ziet met de ernst van zijn 
daden, komt zijn onschuldige 
kleinzoon in de ‘waarom-fase’. De 
film wordt vertoond in combinatie 
met een inleiding of nagesprek.

MOVIESTHATMATTER.NL

ADVERTORIAL

BODILY DISFUNCTIONS

THE PRESIDENT



http://cinemazevenskoop.wix.
com /recent | Aanvang: 20.30 | 
Raadpleeg de website voor het 
volledige programma
De grote Zwaen do 31 dec t/m ma 4 
jan | The Intern do 24 t/m ma 28 dec 
| Youth do 17 t/m ma 21 dec 

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570-618 822 | 
filmhuisdekeizer.nl | Raapleeg 
verder de website
45 Years vr 15 jan, 14.30 | zo 17 jan, 
16.15 | di 19 jan, 17.45 | wo 20 jan, 
17.15 | Carol do 17, ma 21, wo 23 en do 
24 t/m za 26 dec en wo 6 jan, 20.00 
| vr 18 dec, 14.00 en 21.30 | za 19 dec, 
vr 1 jan en za 2 jan 19.00 | zo 20 en zo 
27 dec, 16.15 | di 22 dec, 11.00 en 17.15 
| ma 28 t/m wo 30 dec en di 5 jan, 
17.15 | zo 3 jan, 16.15 | Chorus vr 22 
jan, 19.30 | za 23 jan, 19.00 en 21.45 
| zo 24 jan, 20.00 | di 26 jan, 14.30 | 
wo 27 jan, 17.45 | El Club do 21 en zo 
24 jan, 20.30 | vr 22 jan, 21.45 | di 26 
jan, 14.00 en 17.15 | wo 27 jan, 20.00 
| The Danish Girl do 14 en zo 17 t/m 
di 21 jan, 20.00 | vr 15, za 16 en vr 22 
jan, 19.00 | di 19 jan, 14.00 | za 23 jan, 
21.30 | zo 24 jan, 16.15 | Er ist wie-
der da do 24 t/m za 26 dec, 20.30 
| zo 27 dec, ma 28 dec, zo 3 en di 5 
jan, 20.00 | ma 28 dec, 11.30 | di 29 

dec, 11.00 | wo 30 dec, 17.45 | vr 1 en 
za 2 jan, 21.30 | wo 6 jan, 17.15 | A Fa-
mily Affair vr 22 jan, 14.30 en 21.30 | 
za 23 jan, 19.30 | Ice and the Sky wo 
23 dec, 14.30 | Je suis mort, mais j’ai 
des amis zo 27 dec, 16.45 | ma 28 en 
wo 30 dec, 20.30 | di 29 dec, 17.45 
| Jheronimus Bosch – Touched by 
the Devil vr 22 jan, 14.00 | zo 24 jan, 
16.45 | di 26 jan, 17.45 | wo 27 jan, 
20.30 | The Lobster vr 18 en za 19 
dec, 21.45 | zo 20 en di 29 dec, 20.30 
| ma 28 dec, 17.45 | di 29 dec, 11.30 
| wo 30 dec, 14.00 | Maryland vr 15 
en za 16 jan, 21.45 | ma 18 jan, 20.30 
| Mon roi do 7 en zo 10 jan, 20.30 |  8 
an, 14.00 en 21.30 | za 9 jan, 21.45 | 
di 12 jan, 17.15 | Our Little Sister do 
7 en zo 10 jan, 20.00 | vr 8 en za 9 
jan, 19.00 di 12 jan, 14.00 | wo 13 jan, 
17.45 | Passolini vr 18 dec, 14.30 | ma 
21 en wo 23 dec, 20.30 | di 22 dec, 
17.45 | The Postman’s White Nights 
vr 15 jan, 14.00 en 21.30 | za 16 jan, 
19.30 | zo 17 jan en wo 20 jan, 20.30 | 
di 19 jan, 17.15 | The Program vr 18 en 
za 19 dec, 19.30 | zo 20 dec, 16.45 | di 
22 dec, 11.30 | wo 23 dec, 17.45 | Pu-
blieke Werken do 17 dec, 20.30 | vr 
18 dec, 19.00 | za 19 dec, 21.30 | zo 
20 en di 22 dec, 20.00 | wo 23 dec, 
14.00 en 17.15 | Rams vr 1, za 2, vr 8 
en za 9 jan, 19.30 | zo 3 jan, 16.45 | di 
5 jan, 14.30 en 20.30 | wo 6 en di 12 
jan, 17.45 | wo 13 jan, 20.30 | Son of 
Saul vr 1 en za 2 jan, 21.45 | zo 3 en 
wo 6 jan, 20.30 | ma 4 jan, 20.00 | di 
5 jan, 14.00 en 17.45 | Le tout nou-
veau testament zo 27 dec, 20.30 | 
ma 28 en wo 30 dec, 14.30 | di 29 en 
wo 30 dec, 20.00 | Virgin Mountain 
do 14 jan, 20.30 | vr 15 jan, 19.30 | za 
16 jan, 21.30 | zo 17 jan, 16.45 | di 19 
jan, 14.30 en 20.30 | wo 20 jan, 17.45 
| Youth vr 8 jan, 14.30 en 21.45 | ma 
11 en di 12 jan, 20.00 | di 12 jan, 14.30 
| wo 13 jan, 17.15 | Gay Film Night Hi-
dden Away di 26 jan, 20.30 | Tattoo 
di 22 dec, 20.30 | Horrornacht The 
Green Inferno za 9 jan, 22.00 | Sneak 
Preview Verrassende voorpremière 
di 12 jan, 20.30 | IFFR Preview Tan-
na wo 13 jan, 20.00 | Klassiekers Les 
enfants du paradis ma 4 en ma 11 
jan, 19.30 | Hitchcock/Truffaut ma 
25 jan, 20.30 

Diemen
4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-600 
1897 | theaterdeomval.nl 
Son of Saul do 14 jan, 20.00 | di 19 
jan, 14.00 en 20.00 | Spectre do 17 
en di 22 dec, 20.00 | zo 20 dec, 11.00 
| Publieke Werken do 28 jan, 20.00 
| zo 31 jan, 11.00 | Suffragrette do 21 
jan, 20.00 | di 26 jan, 14.00 en 20.00 
| Le tout nouveau testament do 7 
jan, 20.00 | di 12 jan, 14.00 en 20.00 

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruit-
poort.nl 
Amy ma 28 t/m wo 30 dec, ma 4 en 
ma 11 jan, 20.30 | di 29 dec, 14.00 | 
Rams za 2, di 5 en wo 6 jan, 20.30 
| di 5 jan, 14.00 | Son of Saul do 14, 
za 16 en di 19 jan, 20.30 | za 16 jan, 
15.00 | di 19 jan, 14.00 | Le tout nou-
veau testament do 7 t/m za 9, di 12, 
wo 13, ma 18 en ma 25 jan, 20.30 | vr 
8 jan, 15.00 | di 12 jan, 14.00 | Youth 
do 17 t/m za 19 en ma 21 t/m wo 23 
dec, 20.30 | za 19 dec, 16.00 | di 22 
dec, 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 24 | lawei.
nl /film | Reserveer via de website of 
bel 0512 335 050
Carol do 7 t/m za 9 jan, 20.30 | Lou-
der than Bombs do 7 jan, 10.30 
| Marguerite do 17 t/m za 19 dec, 
20.30 | Mustang wo 23 dec, 20.30 
| I nostri ragazzi wo 6 en wo 13 jan, 
20.30 | Publieke Werken do 14 t/m 
za 16 jan, 20.30 | Son of Saul wo 20 
jan, 20.30 

Eindhoven
4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040-294 6848 | 
natlab.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma
Carol vanaf do 17 dec | Les enfants 
du paradis vanaf do 17 dec | Our Lit-
tle Sister vanaf do 17 dec | Tat-
too vanaf do 21 dec | A Walk in the 
Woods vanaf do 17 dec | Movies that 
Matter Drone ma 21 dec | The Pre-
sident ma 18 jan | Film & Lezing Le 
coup de Marteau + lezing Mahler di 
22 dec | A Dangerous Method + le
zing Freud do 7 jan | Gay Film Night 
Tattoo zo 27 dec 
4 Filmhuis De Zwarte Doos
TU/e terrein | 040-247 5348 of 
040-2474900 (di t/m do) | de-
zwartedoos.nl 
Amy ma 18 t/m wo 20 jan | Straight 
Outta Compton ma 11 t/m wo 13 jan | 
The Wolfpack ma 25 t/m wo 27 jan

Emmen
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 | 
filmhuisemmen.nl | Aanvang: ma 
20.15 en wo, 19.00
Dheepan ma 4 en wo 6 jan | La loi du 
marché ma 11 en wo 13 jan | Victoria 
ma 18 en wo 20 jan 

Goes
4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113-228 142 | 
tbeest.nl ? Raadpleeg verder de 
website voor het complete pro-
gramma
Mustang di 29 en wo 30 dec, 20.00 
| wo 30 dec, 13.30 | Youth do 17, di 22 
en wo 23 dec, 20.00 | vr 18 dec, 13.30 

Gouda
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182-522 200 | 
filmhuisgouda.nl
45 Years za 19 dec, 19.00 | Amy zo 10 
jan, 20.30 | vr 15 en za 30 jan, 21.45 
| zo 24 jan, 11.00 | Carol za 2, vr 15 en 
vr 22 jan, 19.00 | zo 3, ma 11 en di 19 
jan, 20.30 | di 5 jan, 14.00 | vr 8 jan, 
15.30 | za 9 jan, 21.45 | Chorus do 
21, zo 24 en wo 27 jan, 20.30 | vr 22 
jan, 21.45 | di 26 jan, 14.00 | Les en-
fants du paradis zo 10 jan, 11.00 | za 
16 jan, 14.00 | Marguerite do 17 en di 
22 dec, 20.30 | zo 20 dec, 16.00 | di 
19 dec, 14.00 | Nelson No. 5 vr 18 en 
za 26 dec, 19.00 | zo 20 dec, 11.00 | 
zo 27 dec, 16.00 | Our Little Sister vr 
15 jan, 15.30 | zo 24 jan, 16.00 | di 26 

en do 28 jan, 20.30 | vr 29 jan, 21.45 | 
zo 31 jan, 11.00 | Publieke Werken do 
7, ma 18 en zo 31 jan, 20.30 | vr 8 en 
za 23 jan, 19.00 | zo 10 jan, 16.00 | di 
12 jan, 14.00 | za 16 jan, 21.45 | zo 17 
jan, 11.00 | vr 29 jan, 15.30 | Rams do 
24, ma 28 en wo 30 dec, 20.30 | zo 
27 dec, 11.00 | Son of Saul za 2, vr 8 
en za 23 jan, 21.45 | zo 3 jan, 16.00 | 
di 5 jan, 20.30 | vr 15 jan, 15.30 | za 16 
jan, 19.00 | Suffragette do 14, wo 20 
en ma 25 jan, 20.30 | zo 17 jan, 16.00 
| di 19 jan, 14.00 | vr 29 jan, 19.00 | zo 
31 jan, 16.00 | Tokyo Story di 22 dec, 
14.00 | Virgin Mountain ma 4, wo 6 
en di 12 jan, 20.30 | za 9 jan, 19.00 | 
Y’aura t’ill de la neige à Noël? vr 18 
dec, 15.30 | za 19 dec, 21.45 | zo 20 en 
ma 21 dec, 20.30 | za 26 dec, 2145 | 
Youth vr 18 dec, 21.45 | vr 1 jan, 15.30 
| zo 3 jan, 11.00 | zo 17 jan, 20.30 | za 
30 jan, 19.00 | IFFR Preview Tanna 
wo 13 jan, 20.30 

Groningen
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | gro-
ningerforum.nl | Raadpleeg de 
website voor het complate pro-
gramma
Premières Danish Girl do 7 jan | El-
ser do 14 jan | James White do 28 
jan | Janis, Little Girl Blue do 14 jan | 
Joy do 7 jan | Louder Than Bombs do 
14 jan | Problemski Hotel do 28 jan | 
Spotlight do 28 jan | Docs El botón 
de nácar wo 20 jan | Jheronymus 
Bosch wo 13 jan | A Strange Love Af-
fair With Ego wo 6 jan | IFFR Gronin-
gen Genomineerden Beste Gronin
ger Film 2015 za 9, za 16 en za 23 jan 
| IFFR Live 5 films + inleiding vr 29 
t/m zo 31 jan | IFFR Preview Tanna 
wo 13 jan | CinemaDiner Burnt wo 20 
jan | Ciné-Club Les cowboys ma 11 
jan | Je suis mort, mais j’ai des amis 
ma 25 jan | Groningse Nieuwe Oos-
terparkstadion zo 10 jan | Tour de 
force zo 17 jan | 
Bowie on Screen Absolute Begin-
ners zo 31 jan, 16.00 | Christiane F. 
– Wir Kinder vom Bahnhof Zoo zo 
17 jan, 16.00 | The Hunger zo 27 dec, 
16.00 | Labyrinth zo 24 jan, 16.00 | 
The Man Who Fell to Earth zo 3 en zo 
10 jan, 16.00 | Merry Christmas Mr. 
Lawrence vr 18 dec, 20.00 | zo 20 
dec, 16.00 
4 RKZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 050-526 
2482 | rkzbios.nl | Raadpleeg verder 
de website voor het actuele pro-
gramma
Maryland za 19 en ma 21 dec, 20.30 
| Wyrmwood za 26 en ma 28 dec, 
20.30 
4 Vera Zienema
Oosterstraat 44 | 050-313 4681 | 
vera-groningen.nl | Raadpleeg de 
website voor het complete pro-
gramma 
Witching & Bitching di 22 dec | Mo-
vies that Matter The President ma 
11 jan 

Haarlem
4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-517 
3910 | filmschuur.nl | Raadpleeg 
verder de website voor het complete 
programma
A Ballerina’s Tale ma 11 jan, 19.00 
| Carol vanaf do 17 dec | A Stran-
ge Love Affair With Ego za 9 jan, 
16.30 | di 12 jan, 15.00 | Klassie-
ker Les enfants du paradis ma 21 en 
ma 28 dec, 19.30 | The Best of IDFA 
za 23 jan 

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 | 
filmhuishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00
The Dark Horse di 5 en wo 6 jan | Les 
Heritiers di 19 en wo 20 jan 

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel
Klooster 1 | 0341-419 500 | film-
huisharderwijk.nl 
Black Mass za 16 en zo 17 jan, 20.15 
| Dior and I za 19 en ma 21 dec, 20.15 
| Holland – Natuur in de Delta ma 11 
jan, 20.15 | di 12 jan, 14.00 | Life za 2 
en zo 3 jan, 20.15 | The Lobster za 23 
en zo 24 jan, 20.15 | Marguerite za 
30 en zo 31 jan, 20.15 | Mustang ma 
18 jan, 20.15 | di 19 jan, 14.00 | Pa-
radise Suite ma 25 jan, 20.15 | di 26 
jan, 14.00 | Que Horas Ela Volta? ma 
4 jan, 20.15 | di 5 jan, 14.00 | Wild zo 
20 dec, 20.15 | di 22 dec, 14.00 

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251-214 720 | filmhuis-
heemskerk.nl | Aanvang: 20.00
The Dark Horse zo 10 jan | Son of 
Saul zo 24 jan | Youth zo 17 jan | 36e 
Heemskerkse Filmdagen Charlie’s 
Country zo 31 jan | Everest vr 29 jan 
| He Named Me Malala di 2 feb | The 
Paradise Suite za 30 jan | Publieke 
Werken wo 3 feb | Le tout nouveau 
testament ma 1 feb 

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glas-
paleis | 045-577 2209 | filmhuisde-
spiegel.nl 
45 Years do 7 t/m za 9 jan, 20.00 | zo 
10 en ma 11 jan, 14.00 | An Autumn 
Afternoon ma 4 jan, 20.00 (met le
zing) | Marguérite za 16 en ma 18 jan, 
20.00 | zo 17 jan, 14.00 | Mustang do 
14 en vr 15 jan, 20.00 | N: The Mad-
ness of Reason ma 11 jan, 20.00 | 
Paradise Trips za 2 jan, 20.00 | zo 3 
jan, 14.00 | Réalité zo 27 dec, 14.00 
| ma 28 dec, 20.00 | The Wolfpack  
do 17 dec, 20.00 | Films in Thea-
ter Royal 19 t/m 23 dec i.h.k.v. Se
rious Request | IFFR Preview wo 13 
jan, 20.00 

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 
45 Years za 2, wo 6 en do 14 jan, 
20.15 | vr 8 jan, 16.00 | Dheepan vr 
18, wo 23 en wo 30 dec, 20.15 | Le 
loi du marché do 7 , vr 8 en za 16 jan, 
20.15 | Mia madre do 17 en za 19 dec, 
20.15 | vr 18 dec, 16.00 | Que Horas 
Ela Volta? vr 15 en wo 20 jan, 20.15 | 
Slow West za 9 en wo 23 jan, 20.15 

Hilversum
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035-623 5466 | 

Chorus is mooi, 
maar te berede-
neerd. Behalve 
het uitgangspunt 
is alles een con-
structie. Een 
mooie, symmetri-
sche constructie: 
een man en een 
vrouw, koud en 
warm, een moe-
der en een vader, 
zwart en wit. Maar 
toch een con-
structie en dat 
blijf je voelen. 
11111
Sacha Gertsik in de Filmkrant
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Nog meer over film weten? 
De Filmkrant komt live in de 
filmtheaters. Filmkrantme
dewerkers verzorgen elke 
maand Intro’s bij speciaal 
geselecteerde films en daar
naast inleidingen, lezingen, 
Q&A’s en workshops bij an
dere films uit het actuele 
aanbod en filmprogramma’s.

4 Alkmaar | Filmtheater
19 januari avond
Hard to be a God | Filmkrant.Live 
Intro
4 Amsterdam | Cinecenter 
8 januari 21 uur
The Danish Girl | Inleiding Cine
more
4 Apeldoorn | Gigant
5 januari avond
Pawn Sacrifice | Filmkrant.Live 
Intro
4 Breda | Chassé Cinema
29 december 19.20 uur 
Strange love affair with ego | Q&A
door Sasja Koetsier  
4 Delft | Lumen 
7 januari avond
N – The Madness of Reason  | Film
krant.Live Intro
4 Haarlem | Filmschuur
21 december 19.30 uur 
Les enfants du Paradis | Filmkrant.
Live Intro
4 Lelystad | Filmtheater
24 januari 16.00 uur
West Side story | Filmkrant.Live 
Intro door Jos van der Burg
4 Zwolle | Fraterhuis Academie
9 januari 11.00 uur
Filmkritiek | College door Jos van 
der Burg

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



Kort en winnend
Je kunt klagen over het gebrek aan 
vertoningsmogelijkheden voor 
korte films, maar je kunt er ook iets 
aan doen. Filmtheater Lumière in 
Maastricht presenteert 13 januari 
een anderhalf uur durend pro-
gramma met zes prijswinnaars van 
het Amerikaanse Sundance Festi
val. In World of Tomorrow (Don 
Hertzfeldt, VS) krijgt een meisje 
bezoek van een kloon van haarzelf. 
Samen maken ze een bijzondere 
reis naar de verre toekomst. In 
SMILF (Frankie Shaw, VS) heeft 
een jonge alleenstaande moeder 
het moeilijk met het vinden van 
een balans tussen haar oude leven 
vol vrijheid en haar nieuwe leven 
als moeder. Een oude vriend duwt 
haar met de neus op de feiten. In 
Oh Lucy! (Atsuko Hirayanagi, 
Japan, Singapore, VS) bezorgt een 
onconventionele Engelse leraar 
een vijftiger een nieuwe identiteit 
door haar een blonde pruik en een 
nieuwe naam te geven. Haar nieu-
we identiteit roept bij de vrouw ge-

voelens op waarvan ze het bestaan 
niet had durven dromen. De korte 
documentaire The Face of Ukraine: 
Casting Oksana Baiul (Kitty Green, 
Rusland, Oekraïne) portret  teert 
zes meisjes die auditie doen voor 
de rol van de Oekraïense sporthel-
din Oksana Baiul, die in 1994 een 
gouden medaille met kunstschaat-
sen won. Baiuls vreugdetranen 
maakten toen diepe indruk in de 

net onafhankelijk geworden voor-
malige Sovjetrepubliek. Twintig 
jaar later is het land veranderd in 
een chaotisch strijdtoneel. In de 
animatie Storm Hits Jacket (Paul 
Cabon, Frankrijk) worden twee 
jonge wetenschappers door een 
extreme storm in Bretagne meege-
voerd op een tocht vol romantische 
spanningen, spionage en mysteri-
euze gebeurtenissen. Object 
(Paulina Skibinska, Polen) toont in 
poëtische beelden de zoektocht 
van een duikteam in een met ijs be-
dekt meer. LUMIERE.NL

filmtheaterhilversum.nl | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma

Hoogeveen
4 LuxorTheater
JT Hoogeveen, van Echtenplein | 
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl 
The Dark Horse ma 16 nov | A Pigeon 
Sa ton a Branch Reflecting Existen-
ce di 24 en ma 30 nov | Still Alice di 8 
en ma 14 dec 

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

Houten
4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 | 
filmaandeslinger.nl | Aanvang: 
20.30, tenzij anders aangegeven
By the Sea do 14 jan | El Club di 12 jan 
| Er ist wieder da do 28 en vr 29 jan | 
Holland – Natuur in de Delta wo 23 
dec, 20.15 | The Lobster di 26 jan | 
Mon roi di 19 jan | Son of Saul do 21 
en vr 22 jan | Suffragette do 7 en vr 8 
jan | Le tout nouveau testament vr 
15 jan | Kerstmiddag Holland – Na-
tuur in de Delta + The Snowman wo 
23 dec, 14.00 | Keuzefilm Stemmen 
via website met de keuze uit: Amour, 
La grande bellezza, The King’s 
Speech, Still Alice en Untouchables. 
De keuze film wordt vertoond op di 
22 dec, 20.15 

Kampen
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website 
| filmhuiskampen.nl 
Die laatste zomer vr 18 en za 19 dec | 
Son of Saul vr 22 en za 23 jan | Sworn 
Virgin vr 15 en za 16 jan | Virgin 
Mountain vr 29 en za 30 jan | Youth 
vr 8 en za 9 jan 

Leeuwarden
4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | Reserveringen 
058-205 0320 (tijdens kassa-uren) 
| sliekerfilm.nl | 
Carol vanaf do 17 dec | Jheronimus 
Bosch vanaf do 14 jan | Out of Na-
ture vanaf do 7 jan | Spotlight van
af do 28 jan | Verwacht Les enfants 
du paradis | Nog te zien (ook in jan) 
Carol | Mon roi | The Program | Rams 
| Reis naar het noorden | Suffraget-
te | Best of 2015 weekend 2324 jan 
| IFFR Live 2830 jan 

Lelystad
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 | 
agora-lelystad.nl | Aanvang: 20.15
45 Years di 19 jan | Dheepan di 22 

dec | Irrational Man di 29 dec | Love 
di 26 jan | Mia madre di 5 jan | When 
Marnie was There di 12 jan 

Leusden
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | de-
tuininleusden.nl | Vertoning van 
sept t/m mei
Gooische vrouwen 2 zo 20 dec, 15.30 

Lisse
4 Filmhuis/Cultureel Centrum 
’t Poelhuys
Vivaldistraat 4 | 0252-213 458 | 
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.30
45 Years di 5 jan | Dior And I vr 18 dec 
| Marie Heurtin di 26 jan | Que Horas 
Ela Volta? di 19 jan | Theeb di 12 jan 

Maastricht
4 Lumière
Bogaardenstraat 40b | 043-321 
4080 | lumiere.nl | Raadpleeg ver-
der de website voor het actuele 
programma
Verwacht Carol vanaf do 17 dec | Our 
Little Sister vanaf do 17 dec | Slow 
West vanaf do 17 dec | Klassieker Les 
enfants du paradis za 19 dec | Eu-
ropese Dag van de Korte Film ma 21 
dec | Sundance Film Festival Win-
ning Shorts 2015 wo 13 jan

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118-613 
482 | cinemamiddelburg.nl
Carol vr 29 jan, 15.00 | za 30 jan, 
19.00 | zo 31 jan en di 2 feb, 20.00 
| Human za 2 jan, 13.30 | Jheroni-
mus Bosch - Touched By the Devil zo 
31 jan, 15.00 | wo 3 feb, 14.00 | The 
King’s Gardens vr 15 jan, 19.00 | za 
16 jan, 21.30 | zo 17 jan, 20.00 | Life 
do 14 en wo 27 jan, 20.00 | vr 15 jan, 
21.30 | ma 18 jan, 18.30 | vr 22 jan, 
19.00 | zo 24 jan, 15.00 | The Lob-
ster do 17 en wo 23 dec, 20.00 | vr 
18 dec, 19.00 | Marguerite za 2 jan, 
19.00 | ma 4 jan, 18.30 | wo 6 en di 12 
jan, 20.00 | vr 8 en zo 10 jan, 15.00 
| Mustang do 28 jan, 20.00 | vr 29 
en za 30 jan, 21.30 | N: The Mad-
ness of Reason vr 15 jan, 15.00 | wo 
20 jan, 14.00 | I Nostri Ragazzi vr 
29 jan, 19.00 | ma 1 feb, 18.30 | wo 3 
feb, 20.00 | Parade zo 3 jan, 15.00 | 
A Perfect Day vr 18, ma 28 en wo 30 
dec, 15.00 | za 19 dec, 21.30 | di 22 
en di 29 dec, 20.00 | The Postman’s 
White Nights vr 8 en za 9 jan, 21.30 
| ma 11 jan, 18.30 | Son of Saul do 21 
en zo 24 jan, 20.00 | vr 22 jan, 21.30 
| za 23 jan, 19.00 | wo 27 jan, 14.00 | 
Suite Française za 2 jan, 21.30 | zo 3 
jan, 20.00 | wo 6 jan, 14.00 | Le tout 
nouveau testament za 16 jan, 19.00 
| zo 17 en vr 22 jan, 15.00 | di 19 jan, 
20.00 | za 23 jan, 21.30 | ma 25 jan, 
18.30 | Virgin Mountain do 7 en zo 
10 jan, 20.00 | vr 8 en za 9 jan, 19.00 
| wo 13 jan, 14.00 | Youth vr 18 dec, 

21.30 | za 19 dec, 19.00 | zo 20 en di 
29 dec, 15.00 | do 24, ma 28 en wo 
30 dec, 20.00 | Europese Dag van de 
Korte Film ma 21 dec, 20.00 | Klas-
sieker La dolce vita zo 27 dec, 14.00 
| Avond van de Franse film Une en-
fance wo 20 jan, 20.00 | HZ Cult 
Wild Tales di 5 jan, 19.00 | IFFR Pre-
view wo 13 jan, 20.00 | Movies that 
Matter on tour The President di 26 
jan, 20.00 

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400 
| hetdiekhuus.nl | Aanvang: 20.00 
Winter Nomads do 17 dec, 20.00 

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 | 
stroomhuisneerijnen.nl 
Hersenschimmen do 14 jan, 20.00 
(met vooraf een inleiding om 19.30) 
| Salt of the Earth do 28 jan, 20.00 
(met vooraf een inleiding om 19.30) 
| Sideways do 17 dec, 20.00 (vooraf 
wijnproeverij + hapjes om 18.00) 

Nieuwegein
4 FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030-604 5678 | 
filmtheaternieuwegein.tk | Aan-
vang: 20.15 
Burnt di 12 jan | El Club di 19 jan | Pu-
blieke Werken di 26 jan 

Nijmegen
4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 6859 | 
lux-nijmegen.nl
Premières The Danish Girl vanaf do 
14 jan | Elser vanaf do 14 jan | Hit-
chcock/Truffaut vanaf do 21 jan | 
James White vanaf do 28 jan | Ja-
nis vanaf do 21 jan | Joy vanaf do 7 
jan | The Lady in the Van vanaf do 21 
jan | Problemski Hotel vanaf do 28 
jan | The Revenant vanaf do 28 jan 
| Spotlight vanaf do 28 jan | Tales 
vanaf do 7 jan | That Sugar Film van
af do 21 jan | The Wakhan Front van
af do 31 dec | Europese Dag van de 
Korte Film ma 21 dec, 14.30 en 19.30 
| KerstFilmOntbijt Steve Jobs of Our 
Little Sister vr 25 en za 26 dec, 11.00 
(online bestellen t/m 17 dec) | Kerst-
FilmDiner Steve Jobs of Our Little 
Sister vr 25 en za 26 dec, 17.00 (on
line bestellen t/m 17 dec) | FilmOnt-
bijt elke zo Ontbijt 9.30 | Film, 11.00 
| Sneak Preview Verrassende voor
première elke di, 21.30 | Beste Films 
2015 zo 3 jan | LuxDocs Jheronimus 
Bosch wo 27 jan, 19.30 | Kunst…Be-
gin drrr niet an wo 13 jan, 19.30 | 
True Cost wo 6 jan, 19.30 | FilmCur-
sus Cursusavond Hayao Miyazaki 
wo 6 jan, 19.30 | Cursus Première ma 
18 jan, 19.30 | Van Woord naar Beeld 
met de film Carol di 19 jan, 19.30 | 
FilmKring Joy do 7 en di 12 jan, 12.00 
| do 21 en di 26 jan, 12.00 (titel nog 
niet bekend) | FilmFlirt Carol do 7 
jan, DinerFlirt 17.30 | FilmFlirt 19.15 
| RozeBorrel Hidden Away zo 10 jan, 
14.15 | IFFR Preview Tanna wo 13 jan, 
19.30 | Movies that Matter The Pre-
sident ma 18 jan, 19.30 (met inlei
ding en met nagesprek) | Psycho-
analyse & Film Intouchables wo 20 
jan, 19.30 
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Er valt veel goeds 
over Publieke 
werken te zeggen. 
Het negentien-
de-eeuwse Am-
sterdam en het 
Drentse platte-
land komen 
prachtig tot leven, 
al ogen sommige 
van de in plaggen-
hutten levende ar-
moedzaaiers, zo-
als een schattig 
jongetje met blon-
de krullen, nogal 
weldoorvoed.
111231
Jos van der Burg in de 
Filmkrant

Hommage Kees Hin
Met een drie dagen durend pro-
gramma besteedt EYE in samen-
werking met Beeld en Geluid van 15 
t/m 18 januari aandacht aan het 
werk van de 79-jarige Kees Hin, die 
in 2015 vijftig jaar actief was als 
filmmaker. Onder de titel Een 
montage van gelukkige momenten 
is een brede selectie van het werk 
van de documentaire, fictie en 
tv-maker te zien. De rode draad in 
Hins werk is de zoektocht naar de 
beleving en de representatie van de 
werkelijkheid in de cinema. 
Kunnen films de werkelijkheid 
vangen of reproduceren? Met an-
dere woorden: wat is de essentie 
van de cinema? Wat is de kracht en 
wat zijn de valkuilen? En hoe zit 
het met de scheidslijn tussen fictie 
en documentaire? De vragen heb-
ben een oeuvre opgeleverd van 
ruim honderd korte en lange films. 
Te zien zijn onder meer Het scha-
duwrijk, De volharding en De salon 
van het verdriet. Daarnaast is er de 
première van Herberg van het ge-
heugen, Barbara den Uyls docu-
mentaire over Hin. Daarin praat 

Hin in het depot van EYE aan de 
hand van fragmenten uit zijn films 
over zijn leven en werk. Ook in de 
documentaire While Looking for 
the Devil (Diego Gutierrez, Danniel 
Danniel) staat Hin centraal. Of be-
ter gezegd: Hins gedachtewereld, 
die de makers illustreren aan de 
hand van nooit uitgebracht mate-
riaal dat Hin en Diego Gutierrez 
tien jaar geleden schoten op hun 
zoektocht naar de duivel in Zuid en 
Noord-Amerika, Azië en Europa. 
Op de openingsavond wordt de 

monografie De gevoelige plaat. Het 
ingetogen cinematografische oeuv-
re van Kees Hin van cultuurpubli-
cist Sandra van Beek gepresen-
teerd. Hin komt ook praten over 
zijn werk. Onder meer op 16 janua-
ri, als hij met EYE-conservator 
Rommy Albers terugblikt op nooit 
vertoonde filmfragmenten en ver-
loren gewaande korte films. Te zien 
op die avond is onder meer Het 
vieze hondje (1968), naar een 
scenario van Jan Hanlo, en Naar 
aanleiding van een dagboek (1977), 
over het dagboek dat de Joodse 
student David Koker in 1943-1944 
in Kamp Vught schreef.

EYEFILM.NL

WORLD OF TOMORROW

KEES HIN IN HERBERG VAN HET GEHEUGEN
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Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl 
The Grand Budapest Hotel di 19 jan 

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 | 
filmhuisoldenzaal.nl | 
Life di 19 en wo 20 jan | Que Horas 
Ela Volta? di 5 en wo 6 jan | Tokyo 
Story di 26 jan, 14.00 | Woman in 
Gold di 22 en wo 23 dec 

Oss
4 Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 | 
groene-engel.nl | raadpleeg de 
website voor het complete pro-
gramma
The Dark Horse zo 3 jan t/m di 5 jan | 
Virgin Mountain zo 20 t/m di 22 dec

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Utopiazaal (Markland College) | 
Pagnevaartweg 7 | 0165-314 503 | 
filmtheaterfanfare.nl | Raadpleeg 
de website voor het complete pro-
gramma
El club do 17 dec, 20.15 | Suffragette 
do 14 jan, 20.15 | The Walk di 22 dec, 
20.15 | Youth do 7 jan, 20.15 

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (re-
serveringen via internet) | film-
huispurmerend.nl 
The Intern vr 18 en za 19 dec, 20.30 
| Ixcanul za 23 en di 26 jan, 20.30 | 
The Lesson vr 8 jan, 20.30 | The Lob-
ster vr 29 jan, 20.30 | Mia madre di 
5 jan, 13.30 en 20.30 | The Paradi-
se Suite za 9 en di 12 jan, 20.30 | A 
Perfect Day vr 22 jan, 20.30 | Slow 
West vr 15 jan, 20.30 | Son of Saul za 
16, 20.30 | di 19 jan, 13.30 en 20.30 | 
Youth za 30 jan, 20.30 

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfa-

briek.nl | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma
45 Years do 17 dec t/m wo 23 dec 
| Burnt do 7 jan t/m wo 3 feb | The 
Lesson do 17 dec t/m wo 23 dec | Life 
do 17 t/m wo 30 dec | Marguerite do 
17 dec t/m wo 6 jan | Mustang do 14 
jan t/m wo 27 jan | Pawn Sacrifice 
do 14 jan t/m wo 3 feb | Son of Saul 
do 7 jan t/m wo 27 jan | Le tout nou-
veau testament do 24 dec t/m wo 13 
jan | Youth do 24 dec t/m wo 13 jan | 
Kerstspecial Fanny e Alexander (in
clusief High Tea) zo 20 dec, 13.00 | 
Special Kunst begint d’r niet aan vr 
8 jan, 20.00 (met akoestische set 
covers Herman Brood) | IFFR Pre-
view Tanna wo 13 jan, 20.15 

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw 
New Orleans, Wilhelmina Pier) | 
010-277 2277 | lantarenvenster.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
Sneak Preview Verrassende voor
première elke ma, 21.30 | Gay Film 
Night Hidden Away (A Escondidas) 
di 5 jan, 21.30 | Rotterdamse Film-
club vr 8 jan | Best of IDFA on Tour zo 
24 jan, 10.30 | IFFR Internationaal 
Film Festival Rotterdam wo 27 jan 
t/m zo 7 feb 

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) | 
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl 
| Aanvang: 20.00
Dheepan do 17 t/m za 18 dec | Knight 
of Cups do 7 en vr 8 jan | Meet Me in 
Venice do 14 t/m za 16 jan 

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wen-
nekercinema.nl
45 Years do 17 t/m za 19 dec, 20.30 | 
zo 20 dec, 15.00 | Holland – Natuur 
in de Delta vr 18, za 19 en do 24 dec, 
21.00 | wo 23 en wo 30 dec, 15.00 | J. 
Kessels do 24 dec en za 2 jan, 20.30 | 
zo 27 dec en zo 3 jan, 15.00 

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 | 
schijndelfilm.nl
Woman in Gold di 5 jan, 20.30 | X + Y 
di 26 jan, 20.30 
4 Het Gasthuis
Lidwinahof 70
Themafilms Muziekfilm: Muziek en 
passie di 22 dec, 20.00 | Vrouwen
film di 12 jan, 20.00 | Wereldcinema 
di 19 jan, 20.00 

Sittard
4 Filmhuis Het Domein
Kapittelstraat 6 | 046-451 4384 | 
filmhuishetdomein.nl | Aanvang: 
20.00
Amadeus ma 18 en di 19 jan | Une en-
fance vr 18 en za 19 dec | Maryland 
vr 8 t/m zo 10 jan | Mustang zo 20 en 

di 22 dec | A Perfect Day vr 15 t/m zo 
17 jan | The Postman’s White Nights 
ma 11 en di 12 jan | Publieke Wer-
ken vr 22 t/m zo 24 jan | Son of Saul 
ma 25 en di 26 jan | Le tout nouveau 
testament zo 27 t/m di 29 dec | Vir-
gin Mountain vr 29 t/m zo 31 jan | 
Youth za 2 t/m di 5 jan | Europese 
Dag van de Korte Film ma 21 dec 

Soest
4 Filmhuis Artishock
Steenhoffstraat 46a | 06-4387 0112 
| artishock-soest.nl | Aanvang: 
20.15
Amy zo 20 dec | Dheepan zo 31 jan 
| Die laatste zomer ma 18 en wo 20 
jan | Maryland ma 11 en wo 13 jan 
| Mustang ma 21 en wo 23 dec | I 
nostri ragazzi ma 28 en wo 30 dec 
| Y’aura t’il de la neige à Noël? ma 
4 en wo 6 jan | Youth ma 25 en wo 
27 jan 

Stadskanaal
4  Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599-610 777 | 
smoky.nl | Aanvang: 20.15
Mia Madre di 26 jan | Paradise Trips 
di 12 jan | Que Horas Ela Volta di 19 
jan | Rams di 5 jan 

Tiel
4 Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-673 
500 | agnietenhof.nl 
Burnt di 22 en wo 23 dec | Carol zo 
20 dec, di 12 en wo 13 jan | Mustang 
di 5 en wo 6 jan | Our Little Sister zo 
24 jan | Pawn Sacrifice di 19 en wo 
20 jan | Publieke Werken di 29 en wo 
30 dec en di 5 jan | Son of Saul di 26 
en wo 27 jan | A Walk in the Woods 
do 28 jan | Film & Literatuur Far 
From the Madding Crowd do 17 dec

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 verder de 
website voor het complete pro-
gramma
45 Years do 17 dec, 20.00 | vr 18 dec, 
10.00 | Amy wo 20 jan, 20.00 | Ma-
saan do 7 jan, 20.00 | Le tout nou-
veau testament do 14 jan, 20.00 

Utrecht
4 ’t Hoogt
Hoogt 4 | 030-232 8388 | hoogt.nl
Nieuwe films Carol vanaf do 17 dec 
| Janis: Little Girl Blue vanaf do 21 
jan | Jheronimus Bosch – Touched 
by the Devil vanaf do 7 jan | Our Lit-
tle Sister vanaf do 17 dec | Problem-
ski Hotel vanaf do 28 jan | Sketches 
of Siberia vanaf do 14 jan | A Strange 
Love Affair With Ego vanaf do 31 dec 
| Tales vanaf do 7 jan | Tous les Chats 
Son Gris vanaf do 21 jan | The Wak-
han Front vanaf do 31 dec | Klassie-
ker Les enfants du paradis zo 20, di 
22, za 26 en di 29 dec | Roze Maan-
dag Tattoo ma 21 dec, 19.15 | Best 
of 2015 zo 3 jan | Voorproefje film-
cursussen voorjaar 2016 zo 10 jan, 
17.00 | HKU filmfestival afstudeer-
films ma 11 en di 12 jan | ’t Hoogt 
Sneak Verrassende voorpremière di 
12 jan | IFFR Preview wo 13 jan | Best 
of  IDFA on Tour zo 24 jan, zo 31 jan 
en zo 7 feb 
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
Boychoir ma 21 dec | Holland - Na-
tuur in de Delta ma 28 dec | Mon roi 
ma 18 jan | The Paradise Suite ma 25 
jan | Rams ma 11 jan | Spectre ma 4 
en di 5 jan 

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) | 
Alleen info 06-5388 3412 | film-
huisveenendaal.nl | 
Die laatste zomer zo 3 jan, 14.30 | za 
9 jan, 20.00 | Paradise Suite za 19 
dec, 20.00 | The Postman’s White 
Nights zo 10 jan, 14.30 | The Program 
zo 17 jan, 14.30 | Le tout nouveau 
testament za 16 jan, 20.00 | Y’au-
ra t’il neige à Noël? zo 20 dec, 14.30 
| Youth zo 27 dec, 14.30 | za 2 en wo 
13 jan, 20.00 

Venlo
4 Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077-351 8183 | 
nieuwescene.nl
Burnt do 7 t/m wo 20 jan | Er ist wie-
der da do 14 t/m wo 27 jan | Je suis 
mort, mais j’ai des amis do 7 t/m wo 
20 jan | Marguerite do 31 dec t/m wo 
6 jan | I nostri ragazzi do 21 jan t/m 
wo 3 feb | Refugiado do 7 t/m wo 20 
jan | Youth do 31 dec t/m wo 6 jan | 
Docu’s Jeanne’s gang do 21 t/m wo 

Orson Welles en Shakespeare
Dat Orson Welles gefascineerd was 
door het werk van Shakespeare zal 
niemand verbazen die Citizen Kane 
heeft gezien. Als Shakespeare in 
Welles’ tijd had geleefd, zou hij zo-
maar dit meesterwerk gemaakt 
kunnen hebben. Het omgekeerde 
geldt ook: filmrecensent Richard 
Brody van The New Yorker noemt 
Welles ‘de Shakespeare van de ci-
nema’. Beide mannen waren gefas-
cineerd door macht en het verlies 
ervan. Over Welles’ fascinatie voor 
Shakespeare gaat het 22 dec. in 
EYE.  Onder de titel The Unknown 
Orson Welles: The Merchant of 
Venice en King Lear praat Stefan 
Drössler, de directeur van het 
Filmmuseum in München, een 
avond over de relatie van de mis-
schien grootste filmmaker aller tij-
den met de grootste toneelschrij-
ver aller tijden. Welles fascinatie 
met Shakespeare uitte zich al jong. 

Op negentienjarige leeftijd ont-
wierp hij samen met zijn leer-
meester en levenslange vriend 
Roger Hill Shakespeare-opvoerin-
gen. Een jaar later verplaatste hij 
de locatie van Macbeth op het to-
neel naar Haïti en liet hij het stuk 

door een zwarte cast spelen. De 
originele opvoering maakte hem 
beroemd. Daarna bleef Welles zijn 
hele leven met Shakespeare bezig. 
Kort voor zijn dood in 1985 was hij 
nog druk op zoek naar geld voor 
zijn droomproject: de verfilming 
van King Lear. De tragische ko-
ning, die Welles in 1953 zelf in een 
tv-opvoering had gespeeld, was 
zijn favoriete Shakespeare-
personage. Tot een verfilming 
kwam het niet meer. In EYE praat 
Drössler over Welles en Shake-
speare aan de hand van zeldzame 
documenten, foto’s en filmfrag-
menten uit Shakespeare-adapta-
ties van Welles. Te zien is onder 
meer een gereconstrueerde film-
versie The Merchant of Venice. De 
35 minuten durende film uit 1969 
was Welles’ laatste gerealiseerde 
Shakespeare-project.

EYEFILM.NL

Hákonarson la-
veert tussen dra-
ma en komedie, 
tussen realisme 
en surrealisme. 
Waarbij de droge 
humor ontstaat 
uit situaties en 
niet uit grappen. 
Niet toevallig om-
schrijft de filmma-
ker zijn film als 
“Scandinavisch 
met zwarte hu-
mor” en verwijst 
hij naar Aki Kau-
rismäki en Roy 
Andersson. 
11111
Ivo de Kock over Rams in de 
Filmkrant

THE MERCHANT OF VENICE

Rialto in januari

Rialto Podium
Cracking the Frame (maandelijks 
kunstfilmprogramma) | Nan 
Goldin - I Remember Your Face 
(Sabine Lidl) | Intiem portret van 
de Amerikaanse fotograaf Nan 
Goldin, die tot op de dag van van-
daag opzien weet te baren met haar 
uiterst persoonlijke, spontane en 
vaak seksueel getinte foto’s. Haar 
bekendste werk is ongetwijfeld The 
Ballad of Sexual Dependency uit 
1986, waarin ze in snapshot-stijl 
de verschillende subculturen van 
die tijd in beeld brengt.

Rialto Klassiek
19 & 26 januari | Gone With the 
Wind (Victor Fleming, 1939) | 
Klassieker van werkelijk epische 
proporties over de liefdesperikelen 
van de wispelturige en verwende 
southern belle Scarlett O’Hara 
(Vivien Leigh), die op een plantage 
in Georgia haar geluk nastreeft. 
Complicerende factor: de Ameri-
kaanse Burgeroorlog breekt uit. 
Met Clark Gable als Rhett Butler. 
Bekroond met acht Oscars.

 RIALTOFILM.NL

ADVERTORIAL

NAN GOLDIN



Preview filmfestival Rotterdam
Weinig mensen zullen zich afvra-
gen of ze in de republiek Vanuatu 
films maken. Vanuatu? Jazeker, dat 
is geen Borat-verzinsel, maar een 
uit 83 bewoonde en onbewoonde 
eilandjes bestaande eilandengroep 
in de Grote Oceaan, die sinds 1980 
een onafhankelijke republiek vor-
men. Voor wie niet meteen een 
beeld bij heeft: de republiek van 
Vanuatu ligt 1900 kilometer ten 
noordoosten van het Australische 
Brisbane. De totale oppervlakte 
van het land is ongeveer een derde 
van Nederland en er wonen 266 
duizend mensen. Als u er heen 
gaat, vergeet dan niet de kalme-
rende locale drank Kava, geperst 
sap uit de kavaplant, te drinken. 
Tot zover wikipedia. We zouden 
niet over het tropische Vanuatu 
beginnen als het IFFR niet als pre-
view op 13 januari de eerste in 
Vanuatu gemaakte film zou verto-
nen. Hij heet Tanna en is gemaakt 
door de Australiërs Bentley Dean 
en Martin Butler. Het liefdesdrama 
vertelt een op ware gebeurtenissen 
gebaseerd Romeo en Julia-verhaal. 

De liefde tussen een kleinzoon van 
een stamleider en een meisje uit de 
stam wordt getorpedeerd als het 
meisje in een stammenconflict als 
ruilmiddel wordt ingezet. De twee 
vluchten, maar raken van de regen 
in de drup als ze worden gevangen 
door een vijandige stam. De the-
matiek klinkt vertrouwd – traditie 
versus modernisering, collectivi-
teit versus individualisme – maar 
de spectaculaire en lyrische beel-
den van regenwouden, spuwende 

vulkaan en kristalheldere zee 
maakten op het filmfestival 
Venetië zoveel indruk, dat Tanna 
de prijs voor beste camerawerk 
won. Critici prijzen ook  de acteer-
prestaties van de twee hoofdrol-
spelers, die nog nooit voor een ca-
mera hadden gestaan. Het IFFR 
vertoont 13 januari in 29 filmthea-
ters de film als opwarmertje voor 
het festival, dat van 27 januari t/m 
7 februari wordt gehouden.

IFFR.COM
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27 jan | Kunst… begin drrr niet an do 
14 t/m wo 20 jan 

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine 
zaal) | info@hetzeepaard.nl | het-
zeepaard.nl (info & reserveren) 
Marguerite do 17 dec, 20.30 | zo 20 
dec, 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 | Raadpleeg de 
website voor het complete en actue-
le programma
Crimson Peak do 14 jan | Ixcanul za 
2 t/m di 12 jan | Life za 19 t/m wo 30 
dec | Mustang nog t/m ma 21 dec | Le 
tout nouveau testament zo 3 t/m zo 
10 jan | Y’aura t’il de la neige à Noël? 
vr 18 t/m za 26 dec 

Weesp
4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 | 
wesopa.nl | Aanvang: 20.00

45 Years do 28 jan | Everest do 17 dec 
| Je suis mort, mais j’ai des amis do 
14 jan | Le tout nouveau testament 
do 7 jan | Tu dors Nicole do 21 jan

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater 
Skopein
Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 | 
filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang: 
21.00 
45 Years di 12 jan | Mustang di 19 jan 
| Slow West di 5 jan | Le tout nou-
veau testament di 26 jan 

Woerden
4 AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436 510 | 
annexcinema.nl | Raadpleeg de site 
voor het actuele programma
Verwacht The Danish Girl do 15 jan | 
Mannenharten 2 do 17 dec

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075-631 1993 
| Reserveren via belbios | de-fa-
briek.nl | Raadpleeg verder de web-
site voor het actuele programma
45 Years do 17 t/m zo 20 en di 22 dec 
| Holland - Natuur in de Delta do 17 
t/m zo 20 dec | J. Kessels vr 18 t/m 
ma 21 dec | Pawn Sacrifice vr 18 t/m 
di 22 dec | Salò ma 21 dec 

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuw-
straat 2 | Reserveren via e-mail 
cinemaarten@planet.nl | Aanvang 
20.15 
Gluckauf di 12 jan | Mustang di 19 jan 
| Paradise Trips di 22 dec | Valley of 
Love di 5 jan 

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 | 
Reserveringen 0316-344 250 (na 
19.15) | filmhuiszevenaar.nl 
45 Years do 17 en vr 18 dec, 20.15 | 
vr 18 dec, 14.30 | Amy za 26, zo 27, 
di 29 en wo 30 dec, 20.15 | Une en-
fance di 12 jan, 10.30 | ma 11 en di 12 
jan, 14.30 | zo 10 en wo 13 jan, 20.15 
| De grote Zwaen di 5 jan, 10.30 | do 
7 en zo 10 jan, 14.30 | vr 1, ma 4, do 
7 en za 9 jan, 20.15 | Life vr 8 en wo 
13 jan, 14.30 | vr 8, ma 11 en di 12 jan, 
20.15 | The Paradise Suite zo 20 t/m 
di 22 dec, 20.15 | di 22 dec, 10.30 | 
Seymour: An Introduction zo 3 jan, 
14.30 | di 5 jan, 20.15 | Le tout nou-
veau testament do 24 dec, ma 28 
dec, za 2 jan en zo 3 jan, 20.15 | di 29 
dec, 10.30 | ma 4 t/m wo 6 jan, 14.30 
| Y’aura t’il de la neige à Noël zo 20 
dec, 14.30 | wo 23 dec, 20.15 

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

Zoetermeer
4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl 
| Aanvang: 20.00 
45 Years di 19 jan | Amy di 12 jan | Ilo 
Ilo di 22 dec | Mr. Holmes di 29 dec 
| Que Horas Ela Volta? di 5 jan | X + 
Y di 26 jan 

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575-513 750 | 
luxorzutphen.nl | Raadpleeg verder 
de website voor het complete pro-
gramma
L’Chaim! – To Life! vr 18 dec, 17.00 | 
wo 23 dec, 20.30 | Dheepan do 17 en 
di 22 dec, 20.30 | za 19 dec, 21.00 | 
zo 20 dec, 15.00 | Holland - Natuur 
in de Delta do 24 en di 29 dec, 20.30 
| vr 25 en zo 27 dec, 15.00 | Margu-
erite za 19 dec, 16.30 | ma 21 en ma 
28 dec, 20.30 | za 26 dec, 15.00 | Mr 
Turner za 26 dec, 20.00 | Paradi-
se Trips do 31 dec, 15.00 | Slow West 
zo 27 en wo 30 dec, 20.30 | di 29 
dec, 14.30 | Youth vr 18 en zo 20 dec, 
20.30 | di 22 dec, 14.30 

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via web-
site | filmtheaterfraterhuis.nl 
45 Years ma 21, di 22 dec en wo 30 
dec, 11.30 | zo 27 dec, 11.15 | ma 28 
dec, 16.30 | di 29 dec, 19.00 | Ca-
rol do 17, do 24 en vr 25 dec, 20.30 
| vr 18 en za 19 dec, 21.15 | zo 20 en 
zo 27 dec, 20.00 | ma 21 dec, 14.00 
| di 22 dec, 18.45 | wo 23 en wo 30 
dec, 21.00 | za 26 dec, 21.30 | ma 28 
dec, 19.00 | di 29 dec, 16.30 | vr 1 en 
za 2 jan, 18.45 | zo 3 jan, 16.00 | di 5 
en do 7 jan, 14.30 | wo 6 en di 12 jan, 
20.30 | vr 8 en za 9 jan, 16.30 | zo 10 
jan, 13.30 | wo 13 jan, 14.00 | Chorus 
vr 29 jan, 19.00 | za 30 jan, 18.15 | 
zo 31 jan, 12.00 | di 2 feb, 20.10 | wo 
3 feb, 13.30 | The Danish Girl van
af do 14 jan | Die Laatste Zomer do 
24 dec, 19.45 | ma 28 t/m wo 30 dec, 
11.00 | Elser vanaf do 14 jan | Er Ist 
Wieder Da za 19 dec, 14.00 | di 22 en 
wo 23 dec, 11.00 | zo 27 dec, 14.30 
| ma 28 t/m wo 30 dec, 21.30 | do 
31 dec, 10.30 | vr 1 en za 2 jan, 21.30 
| zo 3 jan, 20.00 | di 5, vr 8 en di 12 
jan, 14.00 | zo 10 jan, 11.15 | ma 11 jan, 
20.30 | A Family Affair vr 1 jan, 16.00 
| zo 3 jan, 16.30 | di 5 jan, 19.45 | wo 
6 jan, 13.30 | Glassland vr 22 jan, 
13.30 | zo 24 jan, 12.00 | ma 25 jan, 

20.30 | Human do 21 jan, 19.30 | vr 
22 jan, 15.15 | Je suis mort mais j’ai 
des amis do 7 jan, 14.00 | vr 8 jan, 
13.30 | zo 10 jan, 12.00 | Jheronimus 
Bosch - Touched by The Devil vr 8 
jan, 16.00 | zo 10 jan, 16.30 | di 12 jan, 
19.45 | wo 13 jan, 13.30 | Joy vanaf do 
7 jan | Janis: Little Girl Blue vr 22 jan, 
16.00 | zo 24 jan, 20.00 | di 26 jan, 
14.00 | wo 27 jan, 13.30 | Kunst...Be-
gin Drrr Niet An do 21 jan, 14.30 | wo 
27 jan, 19.00 | Mon Roi vr 29 en za 
30 jan, 16.30 | zo 31 jan, 13.30 | ma 
1 feb, 14.30 | wo 2 feb, 14.00 | Nel-
sons No. 5 zo 27 dec, 16.30 | di 29 
en wo 30 dec, 16.00 | Our Little Sis-
ter vr 18, za 19 en ma 21 dec, 16.30 | 
zo 20 dec, 14.30 | di 22 en di 29 dec, 
21.00 | wo 23 dec, 14.00 | za 26 dec, 
18.45 | zo 27 dec, 19.30 | ma 28 dec, 
16.00 | wo 30 dec, 19.00 | vr 1 en za 2 
jan, 19.00 | zo 3 jan, 19.30 | ma 4 jan, 
14.00 | wo 6 jan, 19.45 | Out Of Natu-
re vanaf do 7 jan | Pawn Sacrifice vr 
18 dec, 14.00 | za 19 dec, 16.15 | ma 21 
dec, 11.00 | di 22 en wo 23 dec, 21.30 
| Publieke Werken vanaf do 17 dec 
| Rams do 17 dec, 14.00 | vr 18 dec, 
19.30 | za 19 dec, 20.30 | zo 20 dec, 
12.00 | ma 21 dec, 16.00 | wo 23 dec, 
19.15 | The Revenant vanaf do 28 jan 
| Son of Saul vr 22 en za 23 jan, 19.00 
| zo 24 jan, 16.00 | di 26 jan, 20.30 | 
wo 27 jan, 16.30 | Spotlight vanaf do 
28 jan | Steve Jobs vr 8 en za 9 jan, 
21.30 | zo 10 jan, 20.00 | wo 13 jan, 
16.00 | A Strange Love Affair With 
Ego vr 15 jan, 16.00 | zo 17 jan, 16.30 
| di 19 jan, 14.00 | Suffragette vr 18 
dec, 13.30 | ma 21 dec, 21.15 | di 22 
dec, 16.30 | wo 23 dec, 11.30 | Treff-
punkt Erasmus vr 29 jan, 16.00 | zo 
31 jan, 16.30 | di 2 feb, 14.00 | Vir-
gin Mountain vr 1 en za 2 jan, 14.00 | 
zo 3 jan, 11.15 | ma 4 jan, 20.30 | wo 6 
jan, 16.30 | A Walk In The Woods do 
7 dec, 19.45 | vr 18 dec, 21.30 | za 19 
dec, 18.30 | zo 20 dec, 11.15 | ma 21 
dec, 21.00 | di 22, ma 28 en di 29 dec, 
19.30 | wo 23 en wo 30 dec, 16.30 | 
do 24 dec, 14.00 | za 26 dec, 21.15 | zo 
27 dec, 12.00 | do 31 dec, 13.30 | za 
2 en wo 6 jan, 16.00 | zo 3 jan, 12.00 
| ma 4 jan, 19.45 | Youth (La Giovi-
nezza) vr 25 dec, 14.30 | za 26 dec, 

TANNA

Dagur Kári maakte 
een onweerstaan-
baar debuut met 
de tragikomedie 
Nói albinói, ook 
een film over een 
stilstaand leven. 
Het innemende 
Virgin Mountain 
doet minder fris 
aan dan zijn origi-
nele debuut maar 
laat opnieuw zien 
dat Kári een inle-
vende blik heeft 
op outcasts die 
ergens onderweg 
zijn blijven han-
gen.
111231
Mariska Graveland in de 
Filmkrant

Liefde in de toekomst
Het is een open deur maar daarom 
niet minder waar: verliefdheid zit 
tussen de oren. Als we verliefd zijn, 
projecteren we geweldige eigen-
schappen op de ander. Het heeft 
weinig met de werkelijkheid te 
maken. Goed fantaseren is dan ook 
belangrijk in de liefde, zeggen de 
organisatoren van de filmreeks The 
future of love in de Balie, die de 
toekomst van de liefde onderzoekt. 
Liefde is weliswaar van alle tijden, 
maar manifesteert zich in ver-
schillende tijden op verschillende 
manieren. Staan we aan de voor-
avond van een virtualisering van 
ons liefdesleven? Zo ja, want bete-
kent dat? Na de vertoning op 19 
december van Her, waarin een 
schrijver verliefd wordt op het be-
sturingssysteem van zijn compu-
ter, dat de stem heeft van Scarlett 
Johansson, praten Johan Hoorn en 
Jitse Schuurmans over de verande-
ringen in de liefde. Hoorn is litera-
tuur- en informaticawetenschap-
per en ontwikkelde het zorgrobotje 
Alice, dat ingezet wordt in de zorg 
voor demente ouderen. Schuur-
mans is antropoloog en doet on-
derzoek naar de invloed van socia-

le en technologische veranderin-
gen op liefdesrelaties. Op 9 januari 
gaat het in The future of love over 
de traditionele bom onder liefdes-
relaties: overspel. In romantische 
Hollywoodfilms is monogamie een 
vanzelfsprekendheid,maar hoe zit 
het in de echte wereld? Waarom 
hechten de meeste mensen aan 
monogamie? Wat gebeurt er als we 
monogamie loslaten? Hoe open 
kan ons liefdesleven zijn? Na de 
vertoning van Jules et Jim, 
Truffauts melancholieke pracht-
film over een driehoeksrelatie, 
praten filosoof Ad Verbrugge en 
relatiecoach Leonie Janssen over 
vrijheid en onvrijheid in liefdesre-
laties. Dat kan een interessant ge-
sprek worden, want Verbrugge be-
toogt in zijn boek ‘Staat van ver-
warring: Het offer van liefde’ dat 
radicaal individualisme een de-
structieve liefdeskracht is, terwijl 
Janssen in haar boek ‘Love 
Unlimited’ pleit voor open relaties: 
“Liefde houdt geen rekening met 
regels, iedere relatievorm is slechts 
een manier waarop we liefde en het 
menszijn kunnen ervaren.”  
 DEBALIE.NL

HER
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16.30 | ma 28 en wo 30 dec, 14.00 | 
di 29 dec, 11.30 | do 31 dec, 11.00 | vr 
1 en za 2 jan, 21.00 | di 5 jan, 20.30 | 
Verwacht The Assassin | Cemete-
ry of Splendor | Hail, Caesar! | Knie-
len op een Bed Violen | Miss You Al-
ready | Klassieker Les enfants du 
paradis vr 18 en di 22 dec, 15.30 | zo 
20 dec, 19.30 | Fietsen naar de Maan 
vr 15 en wo 20 jan, 13.30 | zo 17 jan, 
12.00 | Y’aura-t-il de la neige à la 
Noël? zo 20 dec, 16.30 | wo 23 dec, 
16.00 | vr 25 dec, 14.00 | De Dag van 
de Korte Film ma 21 dec, 19.30 | Fra-
terhuis Academie De rol van de au
teur bij boekverfilmingen za 12 dec | 
Een college over de maand december 
za 19 dec | De functie en invloed van 
de filmkritiek za 9 jan | De diversiteit 
en ontwikkeling van de Afrikaanse 
cinema za 16 jan | De filosofie achter 
de long take en het effect hiervan op 
de toeschouwer za 23 jan | Frater-
huis Filmquiz za 30 jan | Café Zinne-
ma Crimson Peak za 19 dec, 22.30 | 
Solace za 30 jan, 22.30 

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

Alkmaar
4 Filmhuis Alkmaar
Casper en Emma – Een vrolijk kerst-
feest 4+ za 19 t/m wo 23 dec, 13.30 
| Frozen 6+ zo 20 en di 22 dec, 14.00 
| Solan en Ludwig en de Sneeuw-

machine 4+ za 19, ma 21 en wo 23 
dec, 14.00 

Alphen a/d Rijn
4 Parkfilmhuis
Casper & Emma: Een vrolijk kerst-
feest 4+ ma 21, di 22 en ma 28 dec, 
13.30 | De kleine prins 6+ ma 21, wo 
23 en ma 28 dec, 15.00 | Shaun het 
schaap 5+ wo 23, di 29 en wo 30 
dec, 13.30 

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Europese Dag van de Korte Jeugd-
Film ma 21 dec, 14.00 

Amsterdam
4 Eye Filmmuseum
De sneeuwman 4+ zo 3 jan, 10.30 | 
Nog te zien Casper en Emma: een 
vrolijk kerstfeest 4+ | Reis naar het 
noorden 8+ 
4 Het Ketelhuis
Woezel & Pip – Op zoek naar de 
Sloddervos! 4+ vanaf do 21 jan | Nog 
te zien Dummie de Mummie en de 
Sfinx van Shakaba 6+ | The Good 
Dinosaur 6+ | Snoopy en Charlie 
Brown: The Peanuts Film 6+ 
4 Rialto
Het kleine spookje Laban 3+ za 19 
t/m wo 23 dec | Laban, het allerlief-
ste spookje 3+ do 31 dec t/m zo 3 jan 
| Spooktijd met Laban 3+ do 24 t/m 
wo 30 dec | Nog te zien Reis naar het 
noorden 6+ 

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Casper & Emma: een vrolijk kerst-
feest 4+ za 19 t/m za 26 dec | De klei-
ne prins 6+ zo 27 dec t/m zo 3 jan | 
Mini en de Muggen 4+ za 19 dec t/m 
zo 3 jan 

Arnhem
4 Focus Filmtheater
elke za en zo + tijdens de schoolva-
kanties
De krekel 3+ t/m zo 10 jan | Reis naar 
het noorden 8+ t/m zo 17 jan | Eu-
ropese Dag van de Korte Film Juni-
or (8+) ma 21 dec, 13:40 met: Cater-
pillar and Hen | Ether | The Little Bird 
and the Squirrel | The Mitten | Sweet 
Dreams | Zebra | Peuterochtend Pim 
en Pom: Het grote avontuur di 19 en 
wo 20 jan, 9.45 

Breda
4 Chassé Cinema
Buurman en Buurman 4+ wo 23 en 
wo 30 dec, 12.00 | Europese Dag van 
de Korte JeugdFilm ma 21 dec (voor 
kids vanaf 4 jaar) | Peuterochtend 
De krekel ma 21 dec, 12.00 

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Antboy en de wraak van de rode fu-
rie 6+ za 2 jan, 15.45 | zo 3 en zo 17 
jan, 13.30 | za 9, zo 10 en za 16 jan, 
13.00 | wo 13, wo 20 en wo 27 dec, 
14.45 | za 23 jan, 16.00 | Casper & 
Emma: Een vrolijk kerstfeest 4+ za 
19, zo 20, za 26 en zo 27 dec, 13.30 | 
wo 23 dec, 15.00 | Hotel Transsylva-

nië 2 (3D) 6+ vr 18 dec, 15.45 | za 19 
dec, zo 20 dec, zo 27 dec en zo 3 jan, 
13.00 | wo 23 en ma 28 dec, 14.45 | 
vr 1 jan, 15.15 | za 2 jan, 16.00 | za 9 
en zo 10 jan, 13.30 

Delft
4 Filmhuis Lumen
Kerst bij de lieveheersbeestjes 4+ 
vanaf do 24 dec | When Marnie was 
there 8+ vanaf do 31 dec | Phantom 
Boy 6+ vanaf do 7 jan | Pudding T 6+ 
vanaf do 7 jan 

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Taartrovers Film Festival zo 27 dec 
t/m zo 3 jan (beh. do 31 dec) Spelen 
en filmkijken 

Den Haag
4 Nutshuis
E.T. The Extra-Terrestrial 8+ wo 13 
jan, 13.30 en 15.30 | za 16 jan, 11.00 
| Pippi Langkous in Tuka Tuka Land 
4+ wo 27 jan, 13.30 en 15.30 | za 30 
jan, 11.00 | Toy Story 6+ wo 20 jan, 
13.30 en 15.30 | za 23 jan, 11.00 

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Antboy en de wraak van de rode fu-
rie 6+ zo 20, ma 21, di 22, do 24, zo 
27, di 29 dec, do 31 dec, za 2 jan, zo 
3 jan en wo 6 jan, 14.00 | wo 23 dec, 
11.00 | ma 28 en wo 30 dec, 12.00 | 
Casper & Emma: Een vrolijk kerst-
feest 4+ zo 20 t/m di 22 dec, 14.30 | 
wo 23 dec, 11.30 | Lotte van Uitvin-
dersdorp 4+ do 24, zo 27, di 29 en do 
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600 Miles     11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Bridge of Spies    11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

By the Sea     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Carol    11111 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111123 111123 11111 11111

Chorus    11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Les cowboys    11111 11111 111231 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111

El club    11111 11111 11111 11111 11111 111123 11111 11111 111123 11111 11111 11111

Er ist wieder da    11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

A Family Affair    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Glassland    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Hunger Games: Mockingjay – Part 2    11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

In the Heart of the Sea    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Je suis mort, mais j’ai des amis    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111

Jheronimus Bosch    11111 112311 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Maryland     11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Mon roi    11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Our Little Sister    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Pawn Sacrifice    11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Publieke werken    11111 111231 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Program    11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Rams     11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111

Steve Jobs    11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Suffragette    11111 111231 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Virgin Mountain    11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

 

Winter in Sneek
Met de voorpremière van The 
Danish Girl gaat op 14 januari in 
Filmhuis Sneek het driedaagse fes-
tival Sneker Filmwinter van start. 
Het door Tom Hooper (The King’s 
Speech) geregisseerde The Danish 
Girl gaat over het huwelijk van de 
kunstenaars Einar en Gerda Wege-
ner in de jaren twintig van de vori-
ge eeuw. Bijzonder aan hun ver-
houding was Einars beslissing om 
als vrouw door het leven te gaan. 
De film toont de invloed ervan op 
hun relatie en kunstenaarschap. 
Na The Danish Girl kan drie dagen 
worden gekeken naar een selectie 
van films die het afgelopen seizoen 
nog niet gedraaid hebben in het 
filmhuis. Alle films op een rijtje: Ex 
machina (Alex Garland),Taxi 
Teheran (Jafar Panahi), Irrational 
Man (Woody Allen), Le tout nou-
veau testament (Jaco van Dor-
mael), Ventoux (Nicole van Kils-
donk), Far from the Maddening 
Crowd (Thomas Vinterberg), I 
nostri ragazzi (Ivano de Matteo), 
La isla minima (Alberto Rodri-
guez), O menino e o mundo (Alê 
Abreu), Girlhood (Céline Sciam-
ma), Une enfance (Philippe Clau-
del), Loin des hommes (David Oel-
hoffen), The Hateful Eight (Quen-
tin Tarantino), 45 Years (Andrew 
Haigh), Birdman (Alejandro Gon-
zález Iñárritu), Durak (Yuriy By-
kov), Im Labyrinth des Schweigens 
(Giulio Ricciarelli), Masaan (Nee-
raj Ghaywan), Son of Saul (László 

Nemes), The Farewell Party (Tal 
Granit en Sharon Maymon), Theeb 
(Naji Abu Nowar) en Timbuktu 
(Ab derrahmane Sissako). Anders 
dan in de voorgaande edities zijn er 
twee kleine speciale programma’s. 
Het eerste gaat over Roma en Sinti. 
Te zien is Geronimo (Tony Gatlif), 
die wordt ingeleid door Peter Jor-
na, de landelijke contactpersoon 
voor de Roma en Sinti-gemeen-
schap. In de foyer zijn schilderen 
van Ron Glasbeek over Roma’s en 
Sinti’s te zien. Muziekfilms zijn 
een tweede special. Te zien zijn de 
documentaires Amy (Asif Kapa-
dia), Erbarme Dich (Ramon Gie-
ling), waarin dak- en thuislozen de 
Matthäus Passion zingen, en Sey-
mour, an Introduction (Ethan 
Haw ke), over de stokoude con-
certpianist en inspirerende piano-
leraar Seymour Bernstein.

FILMHUISSNEEK.NL/
SNEKERFILMWINTER

THE DANISH GIRL



31 dec, za 2, zo 3, wo 6 en wo 13 jan, 
14.30 | ma 28 dec, 14.00 | wo 30 dec, 
11.30 | De Nieuwe avonturen van het 
molletje 4+ zo 17, wo 20 en wo 27 jan, 
14.30 | De sneeuwkoningin 3D 6+ wo 
13, zo 17, wo 20 en wo 27 jan, 14.00 | 
PyjamaOntbijt Buurman & Buurman 
4+ ma 28 en wo 30 dec, 9.00 

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Casper & Emma: Een vrolijk kerst-
feest 4+ za 19 en ma 21 dec, 14.00 | 
wo 23 dec, 15.00 | Het lied van de zee 
6+ ma 28 dec, 14.00 | wo 30 dec en 
za 2 jan, 15.00 

Drachten
4 Schouwburg de Lawei
Apenstreken 6+ za 26 dec, 15.00 | 
Mini en de muggen 4+ zo 3 jan, 15.00 
| Peuterpret Knofje zo 27 dec, 11.00 

Gouda
4 Filmhuis
Piepkuikens 4+ wo 23 dec, zo 27 dec 
en za 2 jan, 13.30 | Solan en Ludwig 
en de sneeuwmachine 5+ zo 20, za 
26 en wo 30 dec en zo 3 jan, 13.30 

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
36e Heemskerkse Filmdagen De 
Boskampi’s 6+ za 30 jan, 14.00 | 
Dummie de Mummie en de Sfinx van 
Shakaba 6+ zo 31 jan, 14.00 

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
De kleine prins 6+ wo 23 dec, wo 30 
dec en za 2 jan, 14.00 

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Mini en de muggen 4+ ma 21 t/m wo 
23 dec, 14.00 

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
PyjamaOntbijt & Film Finn 8+ wo 23 
dec 8.30  10.30 

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
De Boskampi’s 6+ zo 17 jan, 13.30 

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Nog te zien Antboy en de wraak van 
de rode furie 6+ | The Good Dinosaur 
6+ | Reis naar het noorden 8+

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Hotel Transsylvania 2 8+ za 19, ma 
21 en di 22 dec, 15.00 | zo 20 dec, 
13.00 | Pan 8+ do 24, ma 28 en di 29 
dec, 15.00 | zo 27 dec, 13.00 | za 2 
jan, 15.00 | zo 3 jan, 13.00 | 

Soest
4 Filmhuis Artishock
Binnenstebuiten 6+ vr 8 jan, 16.00 

Utrecht
4 ’t Hoogt
Nog te zien Antboy en de Wraak van 
de Rode Furie 6+ | Casper & Emma: 
Een vrolijk kerstfeest 4+ | De Gruf-
falo 2+ vanaf ma 21 dec | Pluk van de 
Petteflet 6+ zo 10 jan 

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Binnenstebuiten 6+ wo 23 dec, 
14.00 | Keet en Koen en de speur-
tocht naar Bassie & Adriaan 4+ zo 
24 jan, 14.00 

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Phantom Boy 6+ di 29 en wo 30 dec, 
14.30 | De sneeuwkoningin 6+ ma 
21 t/m wo 23 dec, 14.30 | Solan en 
Ludwig en de Sneeuwmachine 4+ do 
24 en ma 28 dec, 14.30 

Zwolle
4  Filmtheater Fraterhuis
Phantom Boy 6+ za 23 en za 30 jan, 
15.45 | zo 24 en zo 31 jan, 14.00 | Reis 
naar het noorden 6+ za 19 dec, 14.15 | 
zo 20 en zo 27 dec, 14.00 | ma 21 t/m 
wo 23 dec en ma 28 t/m wo 30 dec, 
13.30 | za 26 dec, 15.45 | vr 1 en za 2 
jan, 13.30 | zo 3, zo 10 en zo 17 jan, 
14.00 | za 9 en za 16 jan, 15.45 
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Het door Aaron 
Sorkin neerge-
pende scenario, 
gebaseerd op de 
succesvolle bio-
grafie van Walter 
Isaacson, weet de 
essentie van Jobs 
te vangen: hij is 
een snelle denker, 
prater en doener, 
die zich nooit laat 
vertragen door de 
mensen om hem 
heen. 
11111
Hugo Emmerzael over Steve 
Jobs in de Filmkrant

Lezersacties  december/januari
La Isla Mínima

Spanje, 1980. 
Het tijdperk na 
de Franco dic-
tatuur. Twee 
tienerzussen 
verdwijnen on-
der verdachte 
omstandighe-
den in de moe-
raslanden van 
Andalusië. 
Twee recher-

cheurs arriveren vanuit Madrid om 
de zaak te onderzoeken en worden 
niet alleen geconfronteerd met een 
sadistische seriemoordenaar, maar 
ook met hun hoog oplopende on-
derlinge meningsverschillen. “Net 
als in de televisieserie True 
Detective (2014) en in het intrige-
rende Memories of Murder (2003) 
van de Koreaanse filmmaker Bong 
Song-ho heeft de zoektocht naar 
een psychopaat een botsing tussen 
oude wereld en nieuwe wereld tot 
gevolg”, schreef de Filmkrant. “Het 
is allemaal sferisch en donker ge-
filmd, verborgen voor de septem-
berzon. Aan het einde komt de re-
gen, ter ondersteuning van de ont-
luisterende slotwending.” La Isla 
Mínima van regisseur Alberto 
Rodríguez won 10 Goya’s, het 
Spaanse equivalent van de Oscars. 
Twin Pics stelt vijf dvd’s van La Isla 
Mínima beschikbaar voor lezers 
van de Filmkrant.

Something Better to Come
Yula lijkt in bij-
na alles een 
doorsnee tie-
ner: ze experi-
menteert met 
make-up, ver-
andert haar 
haarkleur van 
blond naar rood 

en weer terug, proeft van drank en 
sigaretten en wordt voor het eerst 
verliefd. Bijna doorsnee, want haar 
leefomgeving is op zijn zachtst ge-
zegd buitengewoon: Yula woont op 
de grootste vuilstortplaats van 
Europa, nog geen twintig kilome-

ter van het centrum van Moskou. 
Filmmaker Hanna Polak, die met 
haar korte, prijswinnende docu-
mentaire The Children of 
Leningradsky haar camera al richt-
te op de zwerfkinderen rond trein-
station Leningradsky in Moskou, 
volgt Yula en haar lotgenoten al 
veertien jaar. Ze biechten haar op 
dat ze geen alternatief zien, dat ze 
zichzelf minder waard vinden dan 
honden; dat hier mensen rondlo-
pen die ooit dokters, piloten, 
vrachtwagenchauffeurs of peda-
gogen waren. Maar Yula laat haar 
hoofd niet hangen en durft te blij-
ven dromen van een eigen flatje. 
Something Better to Come won 
meer dan 22 internationale film-
prijzen, waaronder de IDFA 
Special Jury Award in 2014. 
Cinema Delicatessen stelt vijf dvd’s 
van Something Better to Come be-
schikbaar voor lezers van de 
Filmkrant.

Love
Nieuwjaars-
ochtend. De te-
lefoon gaat. 
Murphy ont-
waakt naast 
zijn jonge 
vrouw en twee-
jarig kind. De 
moeder van zijn 
ex-vriendin 
Electra is dood-
ongerust. 

Electra is al een tijd vermist en ze is 
bang dat er iets met haar is ge-
beurd. In de loop van de regenach-
tige dag haalt Murphy herinnerin-
gen op aan de beste liefdesaffaire 
van zijn leven: zijn twee jaar met 
Electra. “[Gaspar] Noé is met Love 
op een queeste geweest naar de 
heilige graal van de erotische cine-
ma: dat ene punt waar seks en dra-
ma samenkomen, waar het publiek 
net zo geil als ontroerd van kan ra-
ken”, aldus de Filmkrant. “Seks is 
hier niet alleen bevrijdend, maar 
ook bindend. Seks kan van een 
jongen een man maken, en van een 
man een vader. Noé toont boven-
dien dat seks net zo gemakkelijk 

van een vader weer een hulpeloze 
jongen maken. Seks blijkt de drij-
vende kracht achter elke persoon-
lijke ontwikkeling te zijn.” Twin 
Pics stelt vijf dvd’s van Love be-
schikbaar voor lezers van de 
Filmkrant.

The Diary of a Teenage Girl
San Francisco 
in de seventies. 
Tijdens een 
avondje uit 
wordt de 15-ja-
rige Minnie 
voor het eerst 
overweldigd 
door haar ont-
luikende seksu-

aliteit. Ze is even gelukkig als ver-
ward. Is het enkel lust, of echte 
liefde? “Al eerder maakte [regis-
seur Marielle] Heller een off- 
Broadway bewerking van de gra-
phic novel van Phoebe Gloeck ner 
waar The Diary of a Teenage Girl op 
gebaseerd is. In deze heerlijke ver-
filming vertrouwt Minnie haar ge-
dachten toe aan een taperecorder 
(tegelijk op rec en play drukken, 
kent iemand dat nog?)”, schreef de 
Filmkrant. “Soms nemen haar ge-
voelens en hersenspinsels het 
beeld over in de vorm van de fan-
tastische, tegelijk rouwe en sensu-
ele animaties van de hand van Sara 
Gunnarsdóttir. Minnie’s wereld is 
een waas van hormonen, drank en 
drugs, overrompelend maar o zo 
herkenbaar.” Lumière stelt vijf 
dvd’s van The Diary of a Teenage 
Girl beschikbaar 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 inzender en wie het 
eerst komt, die het eerst maalt. 
Deze actie loopt tot 22 januari. 
Win naars ontvangen bericht en 
over de uitslag kan niet gecorres-
pondeerd worden.

Het blad van/voor muziekliefhebbers 4 december 2015 | nr. 323

TAME IMPALA
CURRENTS

ALBUM

VAN HET

JAAR!

MET ALLE JAARLIJSTJES VAN 2015!

www.platomania.eu • www.sounds-venlo.nl 
www.kroese-online.nl • www.platenhuis-het-oor.nl  
www.velvetmusic.nl • www.waterput.nl 
www.de-drvkkery.nl

VANAF NU IN 
ONZE WINKELS
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Paul  Ruven & Marian Batavier

BEKENDE FILM
M

AKERS PAUL RUVEN 

EN M
ARIAN BATAVIER W

ERKTEN 

O.A. M
EE AAN ‘ALASKA’, DAT EEN 

OSCAR VOOR BESTE BUITENLANDSE 

STUDENTENFILM
 W

ON.

LEES HET
VANDAAG!

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

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

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

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

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

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

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

Paul Ruven & Marian Batavier het gouden
FILMIDEE

IEDEREEN
KAN HET !
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AMY LA ISLA MINIMA

THE FAREWELL PARTY

PARADISE TRIPSLOVE

www.cineart.nl

Cinéart
THE FORCE 
OF GREAT 
CINEMA IS 
TO AWAKE 
THE BEST PART 
OF YOU
NU BESCHIKBAAR OP
DVD, BLU-RAY, VOD EN 



Een academische analyse van het veelkleurige 
oeuvre van Louis van Gasteren biedt veel 
inzicht in de terugkerende preoccupaties van 
de controversiële cineast. Maar soms had een 
iets journalistiekere benadering best gemogen. 

DOOR ANDRÉ WAARDENBURG

Eind november werd de boekpresentatie van Filming 
for the Future, Patricia Pisters’ analyse van het om-
vangrijke oeuvre van filmmaker en beeldend kunste-
naar Louis van Gasteren (1922), overschaduwd door 
het nieuwsbericht dat de Universiteit van Amsterdam 
(UvA) de controversiële cineast geen eredoctoraat 
wilde toekennen. Ironisch genoeg werd Pisters slacht-
offer van iets wat Van Gasteren aankleeft: media gaan 
meestal vrij weinig inhoudelijk in op zijn werk, maar 
zijn gretig als het gaat over de door hem gepleegde 
moord op een joodse onderduiker in de Tweede We-
reldoorlog – een gebeurtenis die op allerlei manieren 
zijn leven getekend heeft.

Zo nuchter mogelijk behandelt Pisters dit beladen 
en complexe onderwerp in een van haar vijf thematisch 
geordende hoofdstukken, dat over oorlog en trauma’s 
uit het verleden gaat. Dit doet ze eerder academisch, 
met een verwijzing naar filosoof Gilles Deleuze, dan 
journalistiek. Hoewel daar iets voor te zeggen is, mist 
ze zo wel een deel van de hoog oplopende controverse. 
Zo rept ze met geen woord over Van Gasterens smaad-
processen tegen Het Parool, Karin Spaink en Pamela 
Hemelrijk. Ook wordt niet vermeld dat luis in de pels 
Theo van Gogh er schande van riep dat Van Gasteren, 
net als hij, in 2003 een Gouden Kalf kreeg en hem toen 
sarcastisch toeriep: “Daar [met het Gouden Kalf] zal 
die onderduiker ook blij mee zijn geweest”. Iets minder 
omzichtigheid en voorzichtigheid had in het betreffen-
de hoofdstuk niet misstaan.

Jonge rebellen
De andere hoofdstukken gaan over zijn terugkerende 
preoccupaties: land, water, jonge rebellen en Europa. 
Het is een zinnige manier om Van Gasterens veelkleu-
rige oeuvre te ordenen en te duiden. In een toegankelijk 
stijl plaatst Pisters, hoogleraar Mediastudies bij de 
UvA, zijn werk in de context van zijn tijd, een tijd die 
hij al vanaf het begin dwangmatig voor het nageslacht 
wilde vastleggen. Daar danken we veel uniek materiaal 
aan, zoals een jazzperformance op de Amsterdamse 
Zeedijk (Jazz and Poetry, 1964) en nachtelijke beelden 
van de vervanging van tramrails op het Leidseplein 
(Railplan 68, 1954). Hij was vooral een chroniqueur 
van de woelige jaren zestig, die uitmondde in de on-
verwoestbare protestfilm Omdat mijn fiets daar stond 
(1966), de met een Gouden Kalf bekroonde documen-

taire Hans, het leven voor de dood (1983) en de bijbeho-
rende, driedelige tv-serie Allemaal rebellen (1983). 

Pisters suggereert dat ‘tijd’ ook in meer abstracte 
en formalistische zin een bepalende rol speelt in alles 
wat Van Gasteren onderneemt. Met verwijzingen naar 
Deleuze, die geïnspireerd was door de non-lineaire op-
vattingen van de filosoof Bergson over het begrip tijd, 
beargumenteert ze dat Van Gasteren op allerlei manie-
ren bezig is met het niet strikt chronologisch beleven 
van tijd. Dit idee keert terug in zijn montage, waarin 
verschillende tijdslagen vloeiend in elkaar over kunnen 
lopen, in zijn experimenten om via LSD in een andere 
dimensie terecht te komen en in de gedachte dat je in de 
toekomst op een heel andere manier terug kunt kijken 
op gebeurtenissen (en films van die gebeurtenissen). 
Voor Van Gasteren is niets eindig, zo zijn veel van zijn 
projecten onaf of beschikbaar in meerdere versies. Ook 
keert hij graag terug naar personen en onderwerpen die 
hij decennia eerder filmde. Zo maakte hij het aangrij-
pende Begrijpt u nu waarom ik huil? (1969), over hoe 
LSD-sessies een concentratiekampslachtoffer lijken te 
helpen zijn verleden te verwerken. In 2003 plaatste hij 
kanttekeningen bij dat aanvankelijke optimisme, met 
een even aangrijpende film (De prijs van overleven) over 
de zoon van de getraumatiseerde man. Op inzichtelijke 
wijze legt Pisters al die dwarsverbanden bloot, even-
als de thematische en stilistische overeenkomsten in 
Van Gasterens werk. Hoewel Deleuze en mediafilosoof 
Marshall McLuhan altijd wat cryptisch blijven, worden 
de meeste academische theorieën in begrijpelijke taal 
uitgelegd. Overigens zitten er bij het boek drie dvd’s 
met daarop zeven van zijn documentaires. Een zinvolle 
toevoeging, al was het maar om te kijken of je het met 
Pisters eens bent. 

Filming for the Future THE WORK OF LOUIS VAN 

GASTEREN |  PATRICIA PISTERS |  AMSTERDAM 

UNIVERSITY PRESS, 2016 |  194 PAGINA’S |  € 39,95   

Louis van Gasteren

NIETS IS EINDIG
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Boeken
Boeken kort
David Lynch THE MAN FROM ANOTHER PLACE | 

DENNIS LIM |  2015, HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT |  

€ 18,99

Op de vraag: wat is Lynchiaans? 
wil Lynch niet meer zeggen dan 
dat het eerder in de buurt komt 
van het gat in de donut, dan de 
donut zelf. En dat hij ervoor 
waakt zich te veel te richten op 
dat gat, en meer op creatie. Lim, 
curator en bewonderaar, gaat 

maar wat graag in op een analyse van Lynch’ 
werk. Hij beschrijft zijn oeuvre, de stijl, zijn 
leven en incorporeert met groot gemak thema’s 
als het sublieme, postmodernisme en ethiek.  

Shoot Like Tarantino CHRISTOPHER KENWORTHY | 

2015, MICHAEL WIESE PRODUCTIONS |  € 16,50

Een dun boekje dat de lezer 
vooral aanspoort om heel goed 
te kijken. Kenworthy opent met 
het advies om eerst alle films 
van Tarantino te bekijken. Dan 
de desbetreffende scène nog
maals te bestuderen, dan het 
bijbehorende hoofdstuk te lezen 

en dan de scène nógmaals te kijken, wellicht op 
mute. Wat leer je daarvan? De technieken die 
Tarantino toepast om spanning op te bouwen 
bij de kijker. Er staat geen woord te veel in dit 
boek, een beknopte ode aan de stijl van Quentin 
Tarantino, geschreven door de schrijver van de 
populaire Master Shotsserie. 

How to Watch a Movie DAVID THOMSON |  2015, 

ALFRED A. KNOPF |  € 22,99

U kent de filmcriticus Thomson 
wellicht van bestseller Have You 
Seen..? waarin hij een zeer sub
jectieve favorietenlijst van dui
zend films opstelt en op een 
geweldige manier beschrijft. In 
dit boek gaat het Thomson niet 
om welke films je kijkt, maar hoe 

je ze kijkt. De dagen van onbezorgde cinema als 
pure entertainment zijn voorbij, hij stelt zijn 
lezer voor de uitdaging: are you watching close 
enough? En zo wordt dit boek een handleiding 
voor de bioscoopbezoeker. Maar dan wel een 
handleiding Thomsonstyle, dus met een weer
galoze schrijfstijl, geïnformeerde geschiedenis
lessen die nimmer saai worden en filmanalyse 
die begrijpelijk is voor iedereen.

Documentary Case Studies BEHIND THE SCENES 

OF THE GREATEST (TRUE) STORIES EVER TOLD |  JEFF 

SWIMMER |  2015, BLOOMSBURY |  € 24,50

Dit boek is een serie van 
makingofverhalen over der
tien bekende en beruchte docu
mentaires, van Super Size Me 
tot Sound and Fury, van Man on 
Wire tot The Act of Killing. Het 
wordt niet helemaal duidelijk 
hoe de selectie is gemaakt, en 

wat het doel van het boek is. Maar de losse 
hoofdstukken over de ontstaansgeschiedenis 
van de verschillende films zijn interessant en 
inspirerend. 

SAMENSTELLING ANNE DE LOOS, INTERNATIONAL 

THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT 

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

FILMBOOKS.COM   

AMY LA ISLA MINIMA

THE FAREWELL PARTY

PARADISE TRIPSLOVE

www.cineart.nl

Cinéart
THE FORCE 
OF GREAT 
CINEMA IS 
TO AWAKE 
THE BEST PART 
OF YOU
NU BESCHIKBAAR OP
DVD, BLU-RAY, VOD EN 

VAN GASTEREN IN DE DOCUMENTAIRE HAMARTÍA  (2014, RUDOLF VAN DEN BERG)
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Thuiskijken

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

Underground 
Met Underground, een episch 
verhaal over vriendschap 
tegen de achtergrond van de 
Joegoslavische oorlogen, won 
Emir Kusturica in 1995 zijn 
tweede Gouden Palm. In totaal 
hebben maar zeven regisseurs 
dat voor elkaar gekregen. BFI 
brengt de film opnieuw uit, 
inclusief een voor televisie 
gemaakte versie van vijf uur. 
 DVD (R2/B) |  BFI

Hana-bi
Hana-bi (Fireworks in het 
Engels) is geschreven, geregis
seerd en gemonteerd door 
Takeshi Kitano. Daarnaast ver
tolkt hij ook de hoofdrol als een 
gewelddadige politieagent die 
er na het verongelukken van 
zijn partner met de pet naar 
gooit. Sfeer en gevoel dicteren 
Kitano’s plot; actie en expositie 
schuift hij liever naar de zijlijn.   
 BLU-RAY (R2/B) |  THIRD WINDOW 

Bitter Rice
Bitter Rice – niet voor niets in 
Venetië uitgeroepen tot een 
van de honderd Italiaanse 
films om te bewaren – is in het 
Italiaanse collectief ge  heugen 
gegrift door de combinatie van 
neorealisme en een kritische 
kijk op Amerikaans consump
tiegedrag. (Over)geseksuali
seerde actrice Silvana Man
gano zorgde voor extra volle 
zalen.  BLU-RAY (R1/A) |  CRITERION

The Hotel New Hampshire
Deze adaptatie van het gelijk
namige John Irvingboek is een 
soort The Royal Tenenbaums 
avant la lettre met een spec
taculaire cast. Onder andere 
Jodie Foster, Nastassja Kinski 
en Beau Bridges spelen in Tony 
Richardsons tragikomedie 
over een disfunctioneel gezin 
dat een hotel wil oprichten. 
 

 BLU-RAY (R1/A) |  KINO LORBER

Inside Llewyn Davis
Met A Most Violent Year, Ex 
Machina en Show Me a Hero 
heeft Oscar Isaac bewezen elke 
rol aan te kunnen, maar het 
hoogtepunt van zijn carrière is 
nog steeds Inside Llewyn Davis. 
Folkmuzikant Llewyn Davis is 
immers een perfect Coenper
sonage: origineel, sympathiek, 
onsuccesvol, maar wel geta
lenteerd.  
 BLU-RAY (R1/A) |  CRITERION

Morgan Neville over Keith Richards: Under the Influence

‘HANGEN MET KEITH’

Tijdens IDFA zagen we in de omstreden Robert Frankdocumentaire 
Cocksucker Blues hoe Keith Richards met zijn Rolling Stonesband leden 
begin jaren zeventig op tournee ging door Amerika: aan sex, drugs & rock 
’n roll uiteraard geen tekort. Het contrast kan niet groter zijn met Keith 
Richards: Under the Influence, Morgan Nevilles documentaire voor 
Netflix, waaruit blijkt dat een inmiddels aaibare Keith toch echt de 
voorkeur geeft aan rock ’n roll: ‘Voor Keith is muziek een soort religie.’ 
 DOOR HUGO EMMERZAEL

Hoe kreeg je het voor elkaar om een docu-
mentaire over Keith Richards te maken? 
“Het was volkomen toeval dat dit is gebeurd. 
Ik kreeg een telefoontje van Keiths manager 
die iemand zocht om hem te interviewen 
over zijn nieuwe album. Omdat het Richards 

was, stemde ik gelijk in. Ik had hem al eens 
eerder geïnterviewd, dus ik was al een beetje 
bekend binnen zijn kringen. Ik nam de eerste 
dag een stapel bluesalbums en een platen-
speler mee en we kletsten gewoon over die 
muziek.”

Dat zijn de stapels vinyl die je aan het begin 
van de film ziet? “Ja, die oude platen. Ik 
stelde voor om het gesprek gewoon te laten 
gaan waar het heen zou gaan, in plaats van 
hem ergens over te laten praten. Ik wilde pra-
ten over waar Keith over wilde praten, want 
de muziek die hij nu maakt reflecteert op een 
bepaalde manier op zijn muziek van vroeger.  
We hadden het tijdens die gesprekken zo naar 
onze zin dat zijn manager vroeg of we door 
wilden blijven filmen. Al zei ze erbij dat we 
geen documentaire aan het maken waren.” 

Op welk punt werd het duidelijk dat jullie wél 
een documentaire aan het maken waren? “Na 
vijf dagen filmen stelde ik voor om er een korte 
documentaire van te maken. We verkochten 
het plan, toen nog als een kortje, aan Netflix. 
Pas tijdens de montage bleek dat we een lange 
documentaire aan het maken waren. Het was 
dus volkomen toeval: als we van begin af aan 
hadden gezegd dat we een documentaire aan 
het schieten waren, dan was die er waar-
schijnlijk nooit gekomen. Ieder een had het nu 
veel te veel naar zijn zin, dus het project bleef 
daardoor maar groeien. Keith is eigenlijk heel 
charmant; een familieman en een (groot)va-
der. De film reflecteert uiteindelijk goed hoe 
het is om te ‘hangen’ met Keith.”  

Word je verlegen van werken met zulke 
grote sterren? “Af en toe wel, maar ik heb 
geleerd dat het beter is om sterren niet te 
veel te loven. Het is beter om uit te zoeken 
waar ze echt graag over willen praten, en niet 
dezelfde vragen te stellen die ze altijd krij-
gen. Naar mijn idee zijn conversaties de 
beste interviews. Deze film was voor mij de 
ultieme ervaring van het gesprek op zijn be-
loop te laten.”

Van Brian Wilson tot de achtergrondzan-
geressen in Twenty Feet From Star dom, 
veel van jouw films gaan over mensen uit de 
muziekindustrie. Wat is eigenlijk jouw re-
latie met muziek? “Ik heb inderdaad al veel 
muziekdocumentaires gemaakt. Voor Keith 
is muziek een soort religie. Het heeft hem 
nooit in de steek gelaten. Het geeft hem be-
tekenis en het gevoel van een hoger doel. 
Voor mij voelt het ook ongeveer zo. Toen ik 
opgroeide was ik geobsedeerd door muziek. 
Ik speelde zelfs veel gitaar en bas in bandjes.  

Heb je met Keith gejamd? “Nee, al heb ik wel 
op een van zijn gitaren gespeeld! Dat moest 
ik wel ervaren. Uiteindelijk is muziek voor 
mij een manier om de wereld te ontdekken. 
Mijn muziekdocumentaires gaan ook over 
meer dan alleen muziek. Mijn documentaire 
over Stacks Records en Memphis soul gaat 
eigenlijk ook over burgerrechten en discri-
minatie in de jaren zestig, in Twenty Feet 
From Stardom onderzoek ik het concept van 
beroemdheid en de ervaringen van Afro-
Amerikaanse vrouwen in de muziekindus-
trie. Voor mij is muziek dus als een soort 
Trojaans paard, waarmee ik mezelf in een 
groter verhaal stop. En dat dan met een 
mooie soundtrack!” 

Je maakt al wel bijna twintig jaar muziek-
documentaires. Leer je nog iets van een 
nieuwe film? “Elke film is een leerervaring. 
Filmmakers zijn eigenlijk een beetje als 
Sisyphus. Je hebt een steen, je duwt hem een 
berg op, en dan rolt de steen naar beneden. 
En dan begin je weer opnieuw.”

Dat klinkt best zwaar… “Dat is het ook! 
Maar om filmmaker te zijn moet je het leuk 
vinden om die steen de berg op te duwen. Ik 
vind dat leuk. Het gaat niet alleen om het af-
maken van een film, maar ook om het genie-
ten tijdens het gehele proces. Voor mij gaat 
het maken van documentaires om leren. Het 
is iets wat ik bij elke film doe.” 

Keith Richards: Under the Influence 11111 

VERENIGDE STATEN, 2015 |  REGIE MORGAN NEVILLE | 

TE ZIEN OP VOD (NETFLIX)   



In haar essayfictie Aliens & Anorexia (2000) beschrijft 
Chris Kraus hoe haar partner haar aanraadt zichzelf 
feminist te gaan noemen om haar kans op succes in de 
kunstwereld te vergroten. Kraus protesteert: “Waarom 
moeten vrouwen er genoegen mee nemen om alleen 
over vrouwelijkheid te praten terwijl mannen de gren-
zen van gender kunnen ontstijgen?”

Dat kun je op verschillende manieren aanvechten, 
maar het bevat toch een verontrustende waarheid die 
ingaat tegen heersende opvattingen in het intellectuele 
en filosofische debat. Want heeft een kwarteeuw aan 
‘identiteitspolitiek’ en feministische/queer-filosofie 
van ‘belichaming’ (embodiment) ons niet geleerd dat 
we moeten vechten voor – en namens – wie we echt 
zijn, met onze lichamen, leeftijden, nationaliteiten, 
sociale posities?

Verontrustende flashback: in 1996 vertelde de pu-
bliciteitsagent van een commerciële distributeur me 
dat ik, als man van 36, gewoon “niet de doelgroep” was 
voor Barbra Streisands The Mirror Has Two Faces, en 
dus ook niet de geschikte persoon om die film te recen-
seren. Ik, die (uitgerekend) lange, juichende recensies 
had geschreven over Streisands Yentl (1983) en The 
Prince of Tides (1991)!

Tegenwoordig is het doelgroepdenken weer hele-
maal terug maar in een nieuwe vorm, die identiteits-
politiek en market-speak mixt met het soort ‘da-
ta-analyse’ waar universiteiten tegenwoordig meteen 
van beginnen te kwijlen: demographics. Toen The 
Dressmaker van Jocelyn Moorhouse in Groot-Brittan-
nië verscheen, werd bepaalde kritiek (op sociale media) 
weggewuifd omdat die kwam van iemand die “niet tot 
de doelgroep van deze film behoort”. Dat wil zeggen: 
niet vrouw, niet homo, waarschijnlijk te oud…

Deze logica is op veel terreinen aan kracht aan het 

winnen. Clem Bastow verdedigde in The Guardian Nan-
cy Meyers The Intern met de bewering dat de mannelijke 
filmcritici, die (zowel in print als online) verreweg de 
meeste posities bezetten, gewoon niet de juiste menta-
liteit hadden om een ‘vrouwenfilm’ te waarderen. Dat er 
meer vrouwelijke filmcritici (van alle leeftijden) moeten 
publiceren is zeker waar. Maar Bastows analyse van The 
Intern ging mank: ze beweerde dat, in vergelijking met 
James L. Brooks (!), “Meyers personages echt en com-
plex zijn… op geen enkel moment lijken de problemen 
onwaarschijnlijk of bedacht”. Dan kunnen we in dit 
geval afgezaagde, reactionaire ‘representatie’-politiek 
(films moeten het echte leven weerspiegelen) aan de de-
mografische rekensom toevoegen.

Een andere in Australië werkzame commentator, 
Lisa French, ging in The Conversation nog een stap 
verder dan Bastow: “De meeste critici vertegenwoordi-
gen niet het publiek, dat niet alleen uit mannen boven 
de veertig bestaat… filmcritici neigen naar films die 
geschreven en geregisseerd zijn door mensen van hun 
eigen geslacht. Net zoals het waarschijnlijk is dat re-
censenten uit dezelfde demografische categorie neigen 
naar films met eenzelfde wereldbeeld… vrouwelijk pu-
bliek vindt het moeilijker om gezichtspunten te vinden 
die op hun eigen gezichtspunten lijken.”

Wat ergert mij zo in deze samenloop van heden-

daagse meningen? Ik vind het idee dat wie we in sociaal 
opzicht zijn zo gefixeerd en precies is, dat daaruit een 
exacte voorkeur in films en een specifieke wereldvisie 
volgt, weerzinwekkend, en het tegenovergestelde van 
elke politiek die de moeite waard is om te ondersteu-
nen. Welke demographic kan verklaren dat ik even-
veel en tegelijk van Johnny Guitar (Ray), Outer Space 
(Tscherkassky), Mad Max: Fury Road (Miller), No Home 
Movie (Akerman), Smiley Face (Araki) en The Prince of 
Tides houd? Ik ben niet speciaal, geen verheven cinefiel 
in dat opzicht. Het gaat niet om de vraag hoe je mate-
riële plek in de wereld bepaalt waar je van houdt, maar 
om openstaan, en toegang hebben tot alles wat daar-
buiten te halen valt.

En toch blijf ik de blijkbaar serieuze bewering lezen 
dat ik, als man van over de 50, ‘natuurlijk’ zal neigen 
naar films van mannen over de 50 – net als vrouwen 
onder de 30 naar films van even oude vrouwelijke ma-
kers. En dat we op de kapitalistische markt dus alle-
maal fatsoenlijke spiegelbeelden nodig hebben. Het is 
een conservatieve, verderfelijke logica. 

Ja, dat overstijgen van beperkingen, die transcen-
dentie, is een romantisch ideaal. Niet ieder van ons is 
vrij om het te doen. En soms zijn het juist degenen die 
praten over ‘boven zichzelf uitstijgen’, over simpelweg 
‘mens zijn’, die meedogenloos zijn in het exploiteren 
van dat privilege. Maar transcendentie verwijst niet 
naar de wereld zoals die is, meer naar hoe die zou kun-
nen of zou moeten zijn. Het is een utopisch idee. En 
utopie is niet altijd een vies woord.  5

TRANSCENDENTIE
De Australische filmcriticus Adrian Martin 
kijkt naar opvallende discussies en tendensen 
rond filmmakers. DOOR ADRIAN MARTIN
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Volgende maand  CEMETRY OF SPLENDOUR
FRANCOFONIA  PROBLEMSKI HOTEL  99 HOMES
THE REVENANT  THE IDOL  AN
D’ARDENNEN   MUCH LOVED

Actie!
KNSMLaan 311,  
1019 LE Amsterdam 
Zaterdag 28 maart 
2015, 9.25 uur

Een man van middelbare leeftijd die zich in 
zijn beste pak heeft gestoken, staat met zijn 
smartphone te zwaaien. Of iemand een foto 
van hem en zijn vrouw kan maken; ze zijn al 
vijftig jaar een setje. “Nee hoor”, zegt hij als 
de foto is genomen. “We kennen elkaar pas 
een half uur!” Hij lacht een bulderende lach.

Het is nog vroeg, maar het is een drukte 
van belang in De Kompaszaal, de fraaie voor-
malige aankomst- en vertrekzaal van de 
Koninklijke Nederlandse Stoomboot-
Maatschappij op het KNSM-eiland. 
Middenin de ruimte staat een lieflijk prieel-
tje, aan de muren hangen slingers en ballon-
nen, overal liggen rozenblaadjes. Tientallen 
feestelijk geklede figuranten zitten klaar voor 
een huwelijksvoltrekking. Ook de bijna vol-
tallige cast van Mannenharten 2 is present 
voor de grande finale. Barry Atsma, met een 
rood jack over zijn pak, staat met een beker-
tje koffie tussen de figuranten. Mark de Cloe 
instrueert Ellik Bargai, die de ambtenaar van 
de burgerlijke stand speelt. De Cloe’s oudste 
zoon, die de productieafdeling assisteert, 
veegt met een grote bezem alle blaadjes op 
een hoop.

Mannenharten 2 is, zoals de titel al aan-
geeft, een vervolg op Mannenharten uit 2013. 
De Cloe, die eerder 34 korte romantische 
portretten had gemaakt onder de noemer 
Boy Meets Girl Stories, zag die film als een 
kans iets soortgelijks voor een groter publiek 
te maken; een mozaïekfilm over de liefde, 
met de crème de la crème van de 
Nederlandse acteerwereld.

Mannenharten was gebaseerd op de 
Duitse komedie Männerherzen uit 2009; 

voor het vervolg hadden de makers de vrij-
heid om compleet nieuwe situaties te ver-
zinnen rond de mooie mannen, die elkaar 
kennen uit de sportschool. Womanizer 
Dennis (Atsma) valt als een blok voor een 
nieuw zangtalent, de baby van Wouter 
(Jeroen Spitzenberger) en Nicole (Katja 
Herbers) drijft hen vooral uit elkaar. Tim 
(Daan Schuurmans) besluit een tijdje single 
te blijven, Niels (Fabian Jansen) gooit het na 
een cursus vrouwen versieren over een an-
dere boeg, en de hopeloos romantische 
Younes (Mingus Dagelet) zoekt in heel 
Amsterdam naar het meisje met wie hij een 
onvergetelijke nacht beleefde. 

“Welkom op de bruiloft”, zegt De Cloe als 
alle figuranten zitten. “Jullie zijn allemaal 
vrienden en familie. We hebben een hoop te 

doen, dus houd de concentratie svp hoog en 
het geluid laag.” Er worden rozenblaadjes 
uitgedeeld. “Probeer ze lekker hoog te 
gooien, dan dwarrelen ze mooi voor de ca-
mera”, zegt de opnameleider. “Zullen we? We 
zijn allemaal blij, hè!? Het is leuk!”

Bij de eerste repetitie zijn de bruid en de 
bruidegom nergens te bekennen. Bij de 
tweede is De Cloe niet tevreden over de ma-
nier waarop de rozenblaadjes voor de lens 
dwarrelen. Als alle blaadjes weer zijn opge-
veegd, en De Cloe’s zoon weer met een 
meisje van productie staat te geinen, kan de 
scène worden opgenomen. “Zorg dat je arm 
buiten beeld blijft, ik wil alleen de blaadjes 
zien”, zegt de Cloe. “Mooi mooi mooi, wat 
ziet het er goed uit jongens”, jubelt hij na de 
tweede take, “We zijn er bijna.” Na de derde 
is hij tevreden. En is zijn aanwezigheid bui-
ten gewenst. Daar had ondertussen een an-
dere scène opgenomen moeten worden, 

maar een boze buurman heeft de politie in-
geschakeld.

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

Mannenharten 2  NEDERLAND, 2015 |  SCENARIO 

WIM HOEN, ELLE VAN RIJN & MALIBOE (LIES VAN 

GRIEKEN, MATTIAS  GOOVAERTS, JOREN SLAETS)   

|  REGIE MARK DE CLOE |  PRODUCTIE ALAIN DE LEVITA, 

KAJA WOLFFERS (NL FILM) |  UITVOEREND PRODUCENT 

ILSE RONTELTAP |  CAMERA JAN MOESKOPS |  MON TAGE

MOEK DE GROOT |  PRODUCTION DESIGN ERIC BERN-

HARD |  KLEDING MARGRIET PROCÉE |  MAKE UP JOAN 

TJON A HIE |  MUZIEK FONS MERKIES |  MET BARRY 

ATSMA, DAAN SCHUURMANS, JEROEN SPIT ZENBER  GER, 

KATJA HERBERS, FABIAN JANSEN, MINGUS DAGELET, 

LILIANA DE VRIES, HADEWYCH MINIS, MAARTJE 

VAN DE WETERING, JELKA VAN HOUTEN, BARBARA 

SLOESEN, BO MAERTEN |  KLEUR, 90 MINUTEN | 

OMROEP RTL |  DISTRIBUTIE DUTCH FILM WORKS | 

TE ZIEN VANAF 17 DECEMBER   
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REGISSEUR MARK DE CLOE NEEMT BO MAERTEN EN MINGUS DAGELET 
BIJ DE HAND

BRASSERIE VALENTIJN  DE MISSIE  BANG GANG (A MODERN LOVE STORY)  THE 
BOY  FISSA  ABOUT RAY  MEDITERRANEA  PETTING ZOO  SNEEKWEEK  LEGEND

  THE BIG SHORT  CAPTURE THE FLAG  CREED  
SPOTLIGHT  JAMES WHITE  THE 5TH WAVE   
THE FINEST HOURS  THE LADY IN THE VAN    

 13 HOURS: SECRET SOLDIERS OF BENGHAZI  



on tour

The best of Een dagprogramma  
met vier festivalwinnaars.
Vanaf januari 2016 te zien in een  
theater bij u in de buurt. 
 
Kaarten kosten € 25 en zijn verkrijgbaar  
bij de deelnemende theaters.  

 Almere, Bibliotheek • 23-jan
 Alphen ad Rijn, Parkfilmhuis • 13-feb
 Alphen ad Rijn, Parkfilmhuis • 28-feb
 Amersfoort, De Lieve Vrouw • 30-jan
 Amersfoort, De Lieve Vrouw • 31-jan
  Amstelveen, Schouwburg  
Amstelveen • 24-jan
 Amsterdam, De Balie • 19-mrt
 Amsterdam, De Balie • 19-mrt
 Amsterdam, De Balie • 20-mrt
 Antwerpen, Cinema Zuid • 19-mrt
 Apeldoorn, Gigant • 28-feb
 Arnhem, Focus • 23-jan
 Bergen, Cinebergen • 6-feb
 Breda, Chassé • 3-apr
 Bussum, Filmhuis • 28-jan
 Bussum, Filmhuis • 31-jan
 Delft, Filmhuis Lumen • 13-feb
 Delft, Filmhuis Lumen • 27-feb
 Den Bosch, Verkadefabriek • 23-jan
 Den Bosch, Verkadefabriek • 13-mrt
 Den Burgh, Cinema Texel • 31-jan
 Den Haag, Filmhuis • 24-jan
 Deventer, De Keizer • 28-feb
 Diemen, De Omval • 21-feb
 Dordrecht, The Movies • 24-jan
 Ede, Cinemec • 6-mrt
 Eindhoven, Natlab • 31-jan
 Enschede, Concordia • 24-jan
 Gouda, Filmhuis • 6-feb
 Groningen, Groninger Forum • 28-feb
 Haarlem, Filmschuur • 23-jan
 Haarlem, Filmschuur • 30-jan

 Haarlem, Filmschuur • 6-feb
 Haarlem, Filmschuur • 13-feb
 Haarlem, Filmschuur • 20-feb
 Heerlen, De Spiegel • 21-feb
 Hilversum, Filmtheater • 23-jan
 Hilversum, Filmtheater • 6-mrt
 Hoofddorp, Cinemeerse • 7-feb
 Hoorn, Cinema Oostereiland • 23-jan
 Houten, Film ad Slinger • 13-feb
 Houten, Film ad Slinger • 14-feb
 Leeuwarden, Slieker • 14-feb
 Maastricht, Lumière • 21-feb
 Middelburg, Cinema • 20-feb
 Nijmegen, LUX • 20-feb
 Oostburg, Ledeltheater • 20-mrt
 Oosterbeek, Filmhuis • 14-feb
 Oss, De Groene Engel • 13-feb
 Roermond, ECI Cultuurfabriek • 21-feb
 Rotterdam, LantarenVenster • 24-jan
 Rotterdam, LantarenVenster • 20-feb
 Rotterdam, LantarenVenster • 5-mrt
 Schagen, Cinemagnus • 7-feb
 Sittard, Het Domein • 21-feb
 Tiel, Agnietenhof • 20-mrt
 Tilburg, Cinecitta • 24-jan
 Utrecht, t Hoogt • 24-jan
 Utrecht, t Hoogt • 31-jan
 Utrecht, t Hoogt • 7-feb
 Venlo, De Nieuwe Scene • 21-feb
 Wassenaar, Filmhuis • 28-mrt
 Zeist, Figi • 31-jan
 Zevenaar, Filmhuis • 6-mrt
 Zwolle, Fraterhuis • 14-feb

Ninnoc
Niki Padidar
Nederland | 18 min

Ninnoc heeft grote blauwe ogen, lang 
blond haar, danst, zingt en is eigenzin-
nig. En ze heeft moeite met groepen. 
Waarom moet iedereen zich hetzelfde 
gedragen, iedereen er hetzelfde uit-
zien? Op haar oude school hoorde ze er 
niet bij, op haar nieuwe school laat ze 
zich niet helemaal kennen.
Winnaar IDFA Award for Best  
Children’s Documentary

Ukrainian Sheriffs
Roman Bondarchuk
Oekraïne, Letland, Duitsland | 80 min

In een plattelandsdorp in het zuiden 
van Oekraïne moet het tragikomische 
sheriffsduo Viktor en Volodja onder 
andere de diefstal van twee eenden 
zien op te lossen. Als de politieke ont-
wikkelingen in het land de dagelijkse 
orde dreigen te verstoren, hebben ze 
ineens hun handen vol.  
IDFA Special Jury Award for  
Feature-Length Documentary 

At Home In the World
Andreas Koefoed
Denemarken | 58 min

Op de Rode Kruis-school in 
Denemarken worden jonge 
vluchtelingen zonder vaste 
verblijfsvergunning voorbereid op het 
reguliere onderwijs. Centraal staat de 
tienjarige Magomed, een introverte, 
slimme jongen die zich steeds meer 
op zijn gemak voelt in de klas, maar 
tegelijk worstelt met de angst dat zijn 
vader terug moet naar Tsjetsjenië. 
Winnaar IDFA Award for Best Mid-
Length Documentary 

Sonita
Rokhsareh Ghaem Maghami
Iran, Duitsland, Zwitserland | 90 min

De achttienjarige Sonita, een Afghaan-
se vluchteling zonder verblijfsvergun-
ning in Teheran, droomt van een carri-
ère als rapper. Maar vrouwen mogen in 
Iran helemaal niet zingen en als bruid 
is ze 9000 dollar waard. Spannend ver-
slag van een tocht vol tegenslagen en 
successen waarin Sonita met artistieke 
vuist haar vrijheid bevecht. Winnaar 
BankGiro Loterij IDFA Audience Award




