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RedactioneeL

‘Present shock’
noemt de Amerikaanse mediatheoreticus Douglas Rushkoff het in zijn nieuwste, gelijknamige
boek. De schok dat door ‘tegenwoordig’ alles tegelijkertijd lijkt te gebeuren. Of zoals hij het ook
noemt: ‘presentisme’.
Het is weer eens iets anders dan de ‘Desert
of the Real’.
Op weg terug naar huis van een Filmkrantlive-inleiding bij de film 12 Years a Slave van
Steve McQueen in de nieuwe Movies-bioscoop
in Dordrecht gebeurde mij iets vergelijkbaars.
Terwijl ik in gedachten nog bij het publiek in de
uitverkochte zaal was, dat nu wel net zou zien
hoe Solomon Northup in ketenen wakker werd,
sprong ik een lege trein in waar een jongen op
zijn laptop een film zat te kijken. Beeldschermen zuigen je blik op, dus ik kon het niet laten
om even te spieken wat hij precies zat te kijken.
En dat was, tot mijn schrik of mijn vreugde, precies die film. Ander scherm. Dezelfde beelden.
Ik deelde mijn Droste-moment via Facebook.
Want dat doe je tegenwoordig in de trein. Je
verdubbelt de ervaring door hem te delen. Al
heeft het ook vaak iets van de eindeloze verdunningen uit de homeopathie. Het is nog maar
de vraag waar die ene werkzame molecuul terechtkomt.
In dit geval bij David Deprez, programmeur
van Lumière in Maastricht die binnen een minuut een linkje postte naar een toespraak die
regisseur Steven Soderbergh hield ter gelegenheid van het 56ste San Francisco International
Film Festival, alweer bijna een jaar geleden.
Waardoor het verleden alsnog even kwam
spoken in het heden.
Soderbergh vertelt in zijn ‘State of the Cinema’ hoe hij tijdens een vliegreis zag dat een medepassagier op zijn iPad een compilatie van
verschillende actiescènes zat te bekijken. Geen
films, maar ‘vijfeneenhalf uur mayhem porn.’
Het doet hem nog iets anders realiseren, namelijk dat die ‘present shock’ hem ontdoet van
iets waar hij behoefte aan heeft om die beelden
te kunnen duiden. Een verhaal.
In hetzelfde weekend waarin dit gebeurde
werd er in de krant en op sociale media gediscussieerd over iets wat filosoof Alain de Botton
had samengevat als: “Kiev is in flames and I
don’t care.” Dat is namelijk volgens hem het gevolg van dat presentisme. Er is van alles aan de
hand, we zien het, en zijn er zo getuige van,
maar in hoeverre zijn we door onze ogen ook
medeplichtig?
Dat is ook de vraag die 12 Years a Slave stelt.
Steve McQueen maakte in plaats van een film
een cinematische ervaringsmachine. Wij zijn de
slaaf die met zijn kop in een strop op zijn tenen
in de modder staat te balanceren. Want het zijn
beelden die duren. En we kunnen niet wegkijken. Het is ‘present shock’ die doet wakker
schrikken.
Dana Linsse n
t w itter @da na linssen
ISSN 0169-8109 | ©2014 Stichting Fuurland/
de Filmkrant, Amsterdam | oplage 32.000 |
De Filmkrant heeft geprobeerd de rechthebbenden van het gebruikte beeldmateriaal te
achterhalen en in te lichten. Mocht u desondanks menen dat u rechten bezit op een van
de gebruikte beelden, dan kunt u altijd contact opnemen met de uitgever via info@filmkrant.nl | De Filmkrant wordt u MEDE aangeboden door uw filmtheater. illustratie typex

“Als Brecht nu films zou maken,
zou hij veel kunnen gebruiken van
wat ik gebruik om mensen uit het
verhaal te trekken.”
	Wes Anderson
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Adèle

gemist?

Word donateur van de Filmkrant
en ontvang de dvd of blu-ray!
Elke maand alle nieuwe films,
interviews, opinies & achter
gronden in de Filmkrant. Word
donateur en ontvang als wel
komstgeschenk een dvd of bluray van Abdellatif Kechiches
La vie d’Adèle. Bent u zelf al
donateur en brengt u een nieuwe
donateur aan? Dan ontvangt u
beiden het welkomstgeschenk.*
De Filmkrant schreef over La vie d’Adèle:
“Het komen en gaan van een eerste grote liefde is nog nooit zo intiem verfilmd als in Abdellatif Kechiches bruisende en briljant geacteerde Gouden Palmwinnaar La vie d’Adèle.”
*Stort ¤ 30,- (of meer) op rekeningnummer
43.86.55.370 t.n.v. Stichting Fuurland te
Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en uw
adresgegevens. S.v.p. ook aangeven: dvd of
blu-ray. Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. Met dank aan Twin Pics.
De Filmkrant wordt mede mogelijk gemaakt
dankzij een financiële bijdrage van de Neder
landse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF)
en de Nederlandse Vereniging van Bioscoop
exploitanten (NVB)
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Niet te missen!

filmkrant.nl

De vijf must-see films van deze maand
1 The Grand Budapest Hotel k 9
2 After the Tone k 20
3 Ida k 13
4 Feuchtgebiete k 18
5 Ana ana k 17

Elke maand is er veel meer Filmkrant dan er in de
Filmkrant past. Op filmkrant.nl, staan dagelijkse
nieuwtjes, webrubrieken en extra lange interviews
en recensies.

Ik was zo’n kind dat nauwelijks televisie mocht
kijken. Zondagochtend werd ik voor Villa Achterwerk gezet. Ken je van die mensen die als
volwassene nog dwepen met de Villa Achterwerk klassiekers Purno de Purno en Rembo en
Rembo? Ik snapte er niks van en snap het nog
altijd niet. De programma’s waren oversekst en
geobsedeerd met poep en pies. Meer iets voor
melige tieners dan voor kinderen van zeven.
Maar zogenaamd correct, want VPRO. Ook de
absurdistische humor van de tussenfilmpjes
was niet aan me besteed. Het was niet zo dat
mijn ouders op de achtergrond gniffelden om
de grapjes die alleen volwassenen zouden kunnen begrijpen, zij waren aan het uitslapen in
het vertrouwen dat de VPRO me in de tussentijd geen kwaad zou doen.

k Minder jongeren naar bioscoop, wel meer veelkijkers

Ida k 13

rubrieken

k 3 Redactioneel k 4 Filmnieuws k 5 Niet te
missen! k 5 Column Ebele Wybenga over opvoeding
k 13 Op ooghoogte Marc Cousins over de blik van
Alice Guy-Blaché k 18 Kort Alle andere films
k 23 Agenda plus evenementen, pers en sterren
k 31 Boeken The Wes Anderson Collection
k 37 World Wide Angle Adrian Martin over
inventief geheugen k 38 Actie! Op de set van
Privéterrein

interviews

k 10 David Lowery over Ain’t Them
Bodies Saints ‘Ik maak geen wegwerpbeelden’ k 14 Lukas Moodysson over
We Are the Best ‘Mooi. Chaos’
We Are the Best k 14

Eén op de twee Nederlanders gaat nooit naar de bioscoop.
Maar het aantal mensen dat vaker dan één keer per maand
gaat, is vorig jaar bijna verdubbeld. En ondanks een tijdelijk
dipje zitten ook de filmhuizen in de lift. Begin januari kwam
de bioscoopbranche al met cijfers over 2013. Maar het Dashboard Bioscoopbezoek van Stichting Filmonderzoek is veel
gedetailleerder.
Uit die jaarcijfers wisten we namelijk al dat de gemiddelde
Nederlander 1,8 keer per jaar naar de film gaat. Maar de werkelijkheid is dat meer dan de helft van alle Nederlanders
ongeveer 3,5 keer per jaar de bioscoop bezoekt en 47% nooit.
Opmerkelijk is ook dat het aantal veelkijkers — twaalf bezoeken per jaar of meer — gestegen is van 300.000 in 2012 tot
een half miljoen in 2013. ‘Het is de invloed van de Pathé
Unlimited Card en de Cineville-pas, die nu in steeds meer
steden wordt uitgebreid’, verklaart Dimitri Lahaut, onderzoeker van Stichting Filmonderzoek. ‘Die loyaliteitspassen
werken meer bezoek in de hand, ook omdat mensen meestal
niet alleen gaan.’

k OASE stimuleert hoogwaardige documentaire

Het Filmfonds heeft samen met het Prins Bernard Cultuurfonds het nieuw fonds OASE opgericht, om de productie van
lange, bioscoopwaardige documentaires te stimuleren.
Onlangs kregen tien ervaren filmmakers een bijdrage van
maximaal 8.000 euro om een treatment (verkorte versie van
een script) uit te werken. OASE richt zich specifiek op ervaren regisseurs. Aanvragers moeten minimaal één lange documentaire op hun naam hebben staan of drie documentaires
van vijftig minuten. Er werden 38 plannen ingediend, waarvan er tien gehonoreerd zijn.
Wat OASE doet afwijken van bestaande regelingen, is dat
de regisseur kan aanvragen zonder al een financier of omroep
in de arm te hebben genomen. Bovendien is de artistieke
insteek anders. Jonathan Mees van het Filmfonds: ‘Teledoc
— waarin het Filmfonds samenwerkt met CoBO en omroepen — is een ontwikkel- en realiseringstraject, primair
gericht op prime time televisie uitzending. Eén van de vereisten daarvan is dat de films worden gemaakt voor een breed
televisiepubliek. Die eis geldt bij OASE niet. Bij OASE ligt de
nadruk juist op documentaires met cinematografische kwaliteit. De treatments moeten resulteren in auteurfilms die een
filmtheaterroulatie krijgen.’

k Dreigt het IFFR zichzelf te ruïneren?

colofon

het nieuwe
kijken
Opvoeding

de filmkrant is een uitgave van Stichting
Fuurland | Prinsengracht 770 | 1017 le Amsterdam | 020 6230121 |
info@filmkrant.nl | www.filmkrant.nl Oprichters Jan Heijs &
Henk Rabbers Zakelijke leiding & Advertentie-acquisitie Jan
Doense | jan@filmkrant.nl hoofdredactie Dana Linssen eind
redactie Mariska Graveland, Ronald Rovers redactie Joost
Broeren, Jos van der Burg | redactie@filmkrant.nl bureau &
Agenda Ilonka Bunda | agenda@filmkrant.nl vormgeving Bart
Oosterhoorn | bart@filmkrant.nl cover The Grand Budapest
hotel van wes anderson website henk rabbers Fotografie Bob
Bronsh off Verder werd aan dit nummer meegewerkt door
Niels Bakker, leo bankersen, mark cousins, Edo Dijksterh uis,
Kees driessen, Jan Pieter Ekker, fritz de jong, Ivo de Kock,
sasja koetsier, Adrian Martin, Janna Reinsma, typex, Barend de
Voogd, andré waardenburg, Ebele Wybenga, Laura van zuylen
drukwerk Dijkman print bv, Diemen

De Britse filmjournalist en -programmeur Neil Young gooide
op Indiewire de knuppel in het hoenderhok: ‘How many bad
movies does it take to ruin a festival?’ En ja. Hij had het over
het zojuist afgesloten IFFR.
Het is ieder jaar weer een rituele dans. Het International
Film Festival Rotterdam maakt, zoals alle Nederlandse
gesubsidieerde filmfestivals, z’n cijfers bekend. Waarna we
met z’n allen kunnen concluderen dat het goed is. Want ze
zijn iets gestegen.
Het IFFR telde dit jaar 287.000 bezoeken. Wat dat betekent is niet direct duidelijk. Daarin is namelijk iedereen die
een film, (gratis) evenement of tentoonstelling bezoekt meegerekend. Maar zakelijk directeur Janneke Staarink liet aan
de Filmkrant weten dat ook de recette waarschijnlijk tussen
de 15.000 en de 20.000 euro gestegen is.
Nou is het op zich een veeg teken dat wij met z’n allen zijn
gaan denken dat het ‘succes’ van het festival aan cijfers af te
meten is. Deels is dat natuurlijk het gevolg van de Nederlandse neoliberale en populistische cultuurpolitiek. Maar
het lijkt erop alsof ook het festival dat cijferfetisjisme de
afgelopen jaren steeds meer is gaan gebruiken om inhoudelijke erosie te verhullen. Verkochte kaartjes werden bezoekers, bezoekers werden bezoeken, en bezoeken werd
publieksbereik. Zo lang er groei is, is het goed, is de boodschap die wordt uitgedragen. [Zie filmkrant.nl voor het volledige artikel]
Edo Dijksterhuis/Laura van zuylen

The Jungle Book

Later mocht ik tot mijn grote vreugde ook kijken naar Kindernet, waar niets werd uitgezonden wat kinderen niet zouden kunnen begrijpen. Telekids – ken je van die mensen die als
volwassene nog dwepen met Carlo & Irene? –
was terra incognita. Herinneringen aan tv-programma’s kunnen een manier zijn om snel een
klik te krijgen met een leeftijdgenoot, je deelt de
nostalgie. Door de kijkkeuzes die je ouders voor
je maakten ontstonden toen al breuklijnen tussen mensen die je snappen en de rest. Disneyfilms kreeg ik alleen in het Engels te zien. Voor
geen goud had ik de magistrale stem van Bagheera de panter in The Jungle Book willen missen. Maar de liedjes en de grapjes die andere
kinderen onthielden waren anders dan de mijne. Nog altijd kan ik niet meezingen uit de Nederlandse Lion King. Er zijn mensen die met
een perfect RTL 4-timbre geregeld in een Hakuna Matata uitbarsten. Toen ik elf was zetten
mijn ouders me voor het Duitse familie-epos
Heimat, een edelsoap die de hele twintigste
eeuw beslaat. Ik vond het prachtig, maar ik ben
nog steeds geen Nederlander van mijn eigen
leeftijd tegengekomen met wie ik herinneringen
hieraan kan delen.
Ik ben benieuwd hoe dit verschijnsel uitpakt
voor kinderen van nu, die opgroeien met een
iPad in hun box. Zij zullen niet beter weten dan
dat series en programma’s on demand starten.
Ze kijken straks niet meer met z’n honderdduizend tegelijk naar dezelfde tekenfilm. Zullen nu
het massamedia-tijdperk afloopt ook de massa-herinneringen verdwijnen? Ouders zullen
hun eigen voorkeuren natuurlijk blijven opdringen, maar het alternatief hiervoor is niet het
programmaschema voor de massa, maar eigen
ontdekkingen in het on demand keuzemenu.
ebele Wybenga
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Een prachtig oud hotel in een niet be
staand Europees land is het decor van
The Grand Budapest Hotel, Wes Ander
sons ode aan het Avondland. Met meer
slapstick en grotere thema’s dan al zijn
eerdere films.

Door Ronald Rovers

De appel Wes Anderson over The Grand Budapest Hotel
die tenminste
glitters heeft
Boy with Apple heet het schilderij waar het in The Grand
Budapest Hotel allemaal om draait. Naast de opkomst
van het fascisme dan en de glorie van een verdwenen
Europa, toen de conciërge van een hotel nog een god kon
zijn omdat hij overjarige adellijke vrouwen onder de lakens wist te verwennen.
Kortom, weer een echte Wes Anderson (44), vol
symmetrische opzetdecors, ongemakkelijke personages
en jongensboekavonturen waarin de diefstal van dat
schilderij een keten aan gebeurtenissen in gang zet.
Want Boy with Apple is een fortuin waard.
Boy with Apple. Vintage Wes Anderson. Het gaat
vast te ver, maar ik moest denken aan het gedicht ‘Paradise Lost’ en de eerste regel ‘Of man’s first disobedience and the fruit’. Uw film verlangt ook naar een wereld die verloren ging. “Het is gewoon ook lekker traditioneel om symbolen in een film te stoppen. En het
schilderij is natuurlijk een pastiche. We wilden iets dat

op de portretten van Holbein leek maar als je goed naar
het gezicht kijkt, zie je dat het iets eigentijds heeft.”

Dat idee van een verloren paradijs en verloren onschuld zit wel in de film, met die achtergrond van een
turbulent Europa en het opkomende fascisme. “Je bedoelt denk ik wat Stefan Zweig de ‘De Wereld van Zekerheid’ noemt, het eerste deel van zijn autobiografie De
Wereld van Gisteren. Daarin beschrijft hij het Wenen en
het Europa waar hij opgroeide. Een wereld die voor hem
een paradijs was en die in 1914 abrupt verdween. Zweigs
boeken hebben me sterk geïnspireerd om deze film te
maken.”
U wilde de Wes Anderson-versie van een Stefan
Zweig-verhaal vertellen, hoorde ik u op de persconferentie in Berlijn zeggen. Maar uw affiniteit met Zweig
lijkt verder te gaan. De nostalgie naar een wereld van
gisteren lijkt in ieder geval visueel in al uw films aan-

wezig. De liefde voor verdwenen dingen. “Daar hou ik
van, dat klopt. Ik hou van oude dingen. Leeftijd en ouderdom interesseren me. Maar als het om The Grand
Budapest Hotel gaat, waren het de details in Zweigs
boeken die me aangrepen. De persoonlijke details, de
dingen die hij miste toen hij naar het buitenland was gevlucht. Die observaties wilde ik delen. Uiteindelijk heeft
de film weinig met Zweigs verhalen te maken en toch zit
er door de hele film iets wat ik van hem heb overgenomen.”
Maar zit er ook niet iets in die oudwereldse charme en
etiquette van Gustave, de hotelconciërge, wat u aantrekt? “Niet voor mijn persoonlijke leven. Ik weet wat
het is om naar plekken te gaan en je triest te voelen over
wat er veranderd is. Ik hou van treinen. En als je oude
foto’s ziet van treinen, dan weet je dat het reizen met de
trein echt niet meer de ervaring is die het vroeger was.
We zijn niet vooruitgegaan met de schoonheid van die
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ervaring. Maar voor mij als buitenlander, die al een jaar
of vijftien in Europa rondreist, voelt het verleden van
deze plek meer als entertainment. Ik besteed veel minder tijd met treuren over dingen die verdwenen zijn dan
met het ontdekken van dingen waarvan ik het bestaan
niet kende. Een plek als Amsterdam is een avontuur
voor mij. Dus wat de film betreft, veel van wat ik zeg via
het personage van Gustave komt van Zweig. Niet van
mij.”

prachtige boek. Maar uiteindelijk is ze toch gepakt en in
Auschwitz vermoord. Pas tien jaar terug werd het boek
gepubliceerd. Het heeft niet direct met de film van
doen, maar het is deel geworden van wat me aanspoorde om hem te maken. Dus ik denk inderdaad dat er bij
elke film zo’n soort gaswolk achter de horizon is. En dat
daar ergens de reden ligt om de film te maken. Ook al
ken ik die vooraf niet.”

En toch hangt er altijd iets droevigs over uw films. Al
is het maar in de wilde plannen van de protagonisten
die het maar niet lukt om de wereld te beheersen. “Zeker. Zelfs toen ik een animatiefilm maakte, die meestal
toch, nou ja theoretisch in ieder geval, voor kinderen
bedoeld zijn, zat dat erin. Toen ik George Clooney het
script van Fantastic Mr. Fox stuurde met de vraag of hij
de stem van de vos wilde doen, kreeg ik als reactie: ‘Ik
doe het. Maar voor wie is dit bedoeld? Het heeft iets
sombers.’ En het klopt. Het is niet de meest vrolijke animatiefilm.”
Ik denk dat de doelgroep bij geen enkele film van Wes
Anderson bekend is. “Totaal niet.”
Dat is er juist zo mooi aan. “Ik zei tegen George: ‘Ik
weet het ook niet. Laten we het gewoon doen’.”
U noemt rondreizen in Europa net entertainment.
Was het entertainment of zeg maar de typische sfeer
van het Fin de Siècle die u aanspoorde om de film hier
te maken of was de opkomst van het fascisme hier bepalend? Ik weet niet of u White Noise van Don DeLillo
kent, met die giftige gaswolk die een Amerikaans
stadje bedreigt, maar veel van uw films hebben zo’n
dreiging achter de horizon. “Iemand vroeg me laatst
hoe ik een balans heb weten te vinden tussen die zware
20ste eeuwse geschiedenis en het feit dat het vooral een
komedie is. Maar ik heb niet naar een balans gezocht.
De dingen die ik las en die de aanleiding waren om de
film te maken, gingen over de Holocaust. Behalve Zweig
bijvoorbeeld Suite Française van Irène Némirovsky, in
de jaren dertig een populaire Franse schrijfster. Maar ze
was Joods dus tijdens de bezetting moest ze Parijs ontvluchten. Eerst werden haar boeken verbannen, net als
die van Zweig, en toen dook ze onder. Daar schreef ze dit

Anderson met Jude Law op de set

Maar een beetje van die gewenste balans tussen toon
en thema’s zat wel in de dvd’s die u aan de cast gaf om
de gewenste look en feel van de film duidelijk te maken.
The Mortal Storm, Grand Hotel, Shop Around the
Corner, To Be Or Not To Be: films die samen toch ook
het opkomende fascisme combineren met de weelderige grandeur van upperclass Interbellum. “Ja, maar
daar schuilt vooral iets anders belangrijks in. Ik wilde
niet dat de film één ding werd. Betekenis moet je niet
van tevoren vastleggen. Een film moet ademen. Die
moet zichzelf vormen, moet groeien en moet worden
wat het wil zijn. En wat een film wil zijn, bepaal ik niet
alleen, maar een hele groep mensen.”
Acteurs hebben het altijd over de gemoedelijke sfeer
die u creëert. Is dat een manier om de film een ziel mee
te geven, tegenover die rigoureuze planning en aandacht voor detail waar u ook om bekend staat? “Dat
kan ik beter in het klein dan in het groot beantwoorden.
Als we op een dag een scène doen die ik zes maanden
eerder heb geschreven, en we hebben een locatie gevon-

den en ik heb een idee over hoe we de scène doen: de acteur begint namelijk hier en loopt hierheen, zodat we
weten hoe we het verhaal van die scène kunnen vertellen. En als dan de acteurs binnenkomen, vertel ik ze
precies welke beweging ik in gedachten heb. Maar dat
gaat niet van: ‘Nee. Meer. Dit. Minder. Gaan. Dat.’ Het is
meer van [staat op en loopt gebarend door de hotelkamer.]: ‘Ok, kun je dit doen, zou dit een logische beweging zijn? Wat als je dit nou eens probeert?’ Het is altijd
een proces van samen iets proberen te creëren. Niet om
op de set heel zorgvuldig het script na te lopen. Meer
van: ‘Laten we proberen dit tot leven te brengen.’”
U zei in Matt Zoller Seitz’ recente boek The Wes Anderson Collection [zie p31] dat u niet houdt van de
Brechtiaanse vervreemding van het publiek. Vorig jaar
sprak ik een animator die had meegewerkt aan Fantastic Mr. Fox en die vertelde dat u op de vacht van de
poppen iets wilde hebben wat animatoren het ‘boiling
effect’ noemen. Namelijk dat de vacht lijkt te bewegen
omdat die door de animatoren steeds wordt aangeraakt als ze de ledematen voor elk shot in een andere
stand zetten. U zegt: geen Brechtiaanse distantie.
Maar het valt op dat u in al uw films iets van het proces
laat zien, iets van de kunstmatigheid van waar we
naar kijken. “Klopt. Maar Brecht wilde de kijker daarmee aanzetten om na te denken over het stuk of de film
of wat het personage op dat moment zei. Voor mij is de
reden om het kunstmatige van mijn films te laten zien,
dat ik van het kunstmatige hou. Het is misschien wat de
Vos aan het eind van Fantastic Mr. Fox zegt over een stuk
kerstversiering: ‘Deze appel is nep, maar hij heeft tenminste glitters.’ Juist als je de kunstmatigheid laat zien,
kan dat betovering en illusie brengen. Het ‘boiling effect’ heb ik niet zelf verzonnen. Dat kende ik uit oudere
animatiefilms. Mij voert zoiets dieper het verhaal in.
Kijk, het is allemaal nep, ook al gaat het om een zogenaamd realistische Cassavetes-film of om wat voor documentaire dan ook. Het is een creatie en ik vertrouw
erop dat we dat allemaal weten en ons er toch aan overgeven. Voor mij is dat geen vervreemdingseffect. Maar ik
snap dat mensen het zo kunnen ervaren. Als Brecht nu
films zou maken, zou hij vast veel kunnen gebruiken van
wat ik gebruik om mensen uit het verhaal te trekken. Hij
zou mijn films waarschijnlijk niet goed vinden, maar hij
zou het wel kunnen gebruiken.”
o

©Aatjan Renders
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Toen fort Europa The Grand Budapest Hotel

nog een hotel was

Wes Anderson voert zijn publiek mee
naar een vervallen hotel, en toont ons
hoe prachtig het ooit was. Of geweest
had kunnen zijn. En zo wordt The Grand
Budapest Hotel een lofzang op vergane
door fritz de jong
glorie.
De films van Wes Anderson hebben altijd iets weg van
een rondleiding. Met Anderson als conservator én als
strenge gids. Als conservator bepaalt hij welke objecten
worden uitgestald, waar ze staan en hoe ze daar staan.
Zodra de tentoonstelling geopend is bepaalt Anderson
welke zalen er worden betreden, en in welke volgorde
alles wordt bekeken. De wereld van Wes Anderson is
prikkelend, komisch en altijd herkenbaar gestileerd.
Maar vrij ronddwalen in Andersonland: dat is er niet bij.
In The Grand Budapest Hotel moeten we flink aanpezen om de gids bij te benen. Alleen al in de eerste vijf
minuten reizen we via de werkkamer van een beroemde
schrijver naar een fictief Oost-Europees land, waarbij
we minimaal vijf verhaalniveaus doorkruisen. Het centrale verhaal speelt zich af in het landje Zubrovska, aan
de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Andersons
wereldoorlog, uiteraard, waarin de fascisten zich verenigd hebben in de ZZ. Door de ogen van Zero Moustafa
– een oorlogswees met een getekend potloodsnorretje –
leren we de conciërge van het majestueuze hotel uit de
titel kennen. In de oudwereldse opvatting van deze
Monsieur Gustave is een hotelconciërge de spin in het

web, de man die er voor zorgt dat alles in het hotel op
rolletjes loopt. De klant is koning. Vooral als die klant
een blonde rijke vrouw op leeftijd is. De met complimenten van de zaak geleverde roomservice levert hem
vele bewonderaarsters op. Onder hen een adellijke
dame – gespeeld door een onder dikke lagen make-up
verstopte Tilda Swinton – die overlijdt en hem een fortuin nalaat.

Jongensboek

De erfenis brengt Zero en Gustave in aanvaring met de
sinistere nazaten: een botte ZZ’er (Adrien Brody) en een
dommekracht met vampierachtige trekjes (Willem Dafoe). Als dan ook nog de met een heerlijk pompeuze
snor gesierde Ed Norton zich aandient als wetsgetrouwe
politiechef is dat het begin van een even enerverende als
gestileerde reeks achtervolgingen, gevangenisuitbraken
en laatste-nippertje-ontsnappingen. Daarbij put Anderson vooral uit het elegant lichtvoetige werk van uit
fascistisch Europa ontsnapte kunstenaars als cineast
Ernst Lubitsch en schrijver Stefan Zweig. De op het
neurotische af perfectionistische Monsieur Gustave
mag best gezien worden als een alterego voor notoire
controlfreak Wes Anderson. Meer nog belichaamt hij

echter de nostalgie naar Zweigs autobiografie Welt von
Gestern, die hier voor onze ogen wordt weggevaagd
door de moderniteit. In Ralph Fiennes heeft Anderson
zijn perfecte Gustave gevonden: charmant, gedreven,
dienstbaar én zelfverzekerd. In de grote bruine ogen van
Zero – mooi speelfilmdebuut van tieneracteur Tony Revolori – worden al deze eigenschappen weerspiegeld en
uitvergroot. De jongensboekbelevenissen van Zero en
zijn mentor Gustave krijgen een dramatische lading in
een van de raamvertellingen. In het door communisme
en seventiesdesign onherstelbaar verminkte hotel vertelt de oud geworden Zero (Murray F. Abrahams) zijn
geschiedenis aan een op Zweig geïnspireerde schrijver
(Jude Law). Hij gunt ons een doorkijkje naar een gloedvolle wereld die nooit meer terug zal keren. De lelijkheid
die er voor in de plaats kwam biedt weinig troost. Het
mooie verhaal dat Anderson er van maakte des te meer.
The Grand Budapest Hotel »»»»» Verenigde Staten/Duitsland, 2014 | Regie Wes Anderson | 99 minuten | Met Ralph Fiennes, Tony
Revolori, F. Murray Abraham, Saoirse Ronan
Distributie Warner | Te zien vanaf 13 maart

Filmkrant.Live verzorgt in maart inleidingen bij must see The Grand Budapest Hotel | De Lieve
Vrouw Amersfoort, 17 maart 19 uur, door Ronald Rovers | Raadpleeg ook de agenda van uw
filmtheater | Voor meer informatie en boekingen filmkrant.nl > filmkrant.live
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David Lowery over Ain’t Them Bodies Saints

‘Ik maak geen
wegwerpbeelden’

David Lowery opent Ain’t Them Bodies
Saints met een vuurgevecht en zoomt
vervolgens in op alles wat daarna gebeurt tussen twee outlaws in het Texas
van de jaren 70. “Ik hou ervan om van
iets kleins iets episch te maken.”


Door Ivo De Kock
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Twee geliefden die na een belegering van hun schuilplaats geboeid en naast elkaar worden weggeleid door
de politie. Met dat trieste en sensuele beeld zet David
Lowery de toon van Ain’t Them Bodies Saints, een outlaw-liefdesdrama dat nauwer verwant is met Badlands
dan met Bonnie and Clyde en spiritualiteit belangrijker
vindt dan actie.
Hoe kwam u op dit melodramatische verhaal? “Het
begon allemaal toen ik een actiefilm wilde schrijven.
Dat bleek me niet te liggen. Ik raakte verveeld door de
actie en begon te focussen op alles wat daarna gebeurde. Uiteindelijk schrapte ik alle actie uit het script. De
film opent nu met een vuurgevecht maar ik zoom in op
wat er daarna gebeurt.
Wat me ook inspireerde was het verlangen om een ouderwets archetypisch verhaal te vertellen. Robert Altman zei dat wanneer het publiek geconfronteerd wordt
met een vertrouwd verhaal het geen aandacht meer
hoeft te besteden aan de plot en zich kan richten op personages en sfeer. Alle onvoorspelbare elementen heb ik
eruit gehouden waardoor het verhaal een onafwendbaarheid krijgt die perfect past bij de toon die ik zocht.
Voor we begonnen legde ik aan de acteurs en producenten uit wat ik wilde door een shot te beschrijven: een
wijds, open landschap en een camera die zwenkt naar
een acteur en overgaat in een close-up van zijn gezicht.
Het is een intiem verhaal met weinig personages maar
door de southern achtergrond en de magic hour-opnamen krijgt het een grandeur. Ik hou ervan om van iets
kleins iets episch te maken. Daarom zijn de personages
gefilmd zoals Hawks en Ford John Wayne in beeld
brachten.”
Ain’t Them Bodies Saints voelt aan als een neo-noir
western, een kruising tussen Nicholas Rays They Live
by Night, Howard Hawks Rio Bravo en Terrence Malicks Badlands. “They Live by Night was een inspiratiebron, net als Rays On Dangerous Ground. Rio Bravo zag
ik onlangs opnieuw en toen viel het personage met dezelfde naam me op (de door Ward Bond vertolkte Pat

Wheeler, IdK). Een gelukkig toeval, een acteur kwam
met de naam aanzetten tijdens de opnamen. In Cannes
raakte ik verwikkeld in een discussie of de film in de traditie van Howard Hawks dan wel in die van John Ford
past. Toen ik aan het draaien was dacht ik aan Ford maar
nu ben ik ervan overtuigd dat het meer een Hawks-film
is. Het valt ook niet te ontkennen dat de film Malicks
iconografie gebruikt en begint waar Badlands stopt.”
Het valt op dat u weinig achtergronden geeft. “Mijn
eerste scenarioversie bevatte nog minder uitleg. Als
toeschouwer beland ik graag in situaties die niet vertrouwd zijn. Die me verplichten zelf dingen te ontdekken. Ik wil dat personages met elkaar praten alsof ze elkaar al heel lang kennen. In zo’n geval heb je het niet
over wat er vijf jaar geleden gebeurde. Film is voor mij
midden in iemands leven gedropt worden zonder meteen alles te begrijpen.”
Niet de dramatische maar de tussenliggende scènes
leveren informatie. “Ik probeer altijd de grote dramatische scènes te omzeilen en te focussen op de kleine,
tussenliggende momenten. Dat is verbonden met de
opvatting dat je veel van mensen leert door ze te observeren. Hoe iemand zich klaarmaakt voor een etentje
zegt meer dan de tafelgesprekken. En hoe interessant
een grote dramatische scène ook is, echt boeiend is wat
zich voordien en achteraf afspeelt.”

Het lijkt of ieder shot een betekenis heeft. “Ik wilde dat
elk shot heel precies en betekenisvol was, dat je het als
een schilderij aan de muur kon hangen. Er zijn geen
wegwerpbeelden. Elk shot heeft een doel. Zo wist ik dat
het beeld van het weggeleidde koppel de film zou definiëren. Het laat meteen zien waar de film over gaat. Riskant misschien om met een climax te beginnen, maar
het was wel mijn bedoeling.” 
o

Hoe belangrijk zijn de handgeschreven brieven? “Ze
zijn cruciaal. Ik hou van het fysieke schrijven en van het
feit dat een brief als object iets betekent voor iemand.
De outlaws Bob en Ruth zijn legendarisch en daardoor
heeft iedereen gelezen wat ze elkaar schreven. De sheriff
bewijst zijn eerbied voor Ruth door ze niet te lezen omdat hij vindt dat het iets tussen de geliefden is.”
Het gebeuren vindt plaats in de jaren zeventig maar de
film heeft ook iets tijdloos. “We situeerden het in de seventies om een houvast te hebben en een datum op de
kranten te kunnen plakken. Maar het idee was om het

Gedoemde geliefden in
zonovergoten Texas
Ain’t Them Bodies Saints is een visueel sterk, verhaaltechnisch matig melodrama met een vleugje western. Over gedoemde geliefden en partners in crime in
small-town Texas – gescheiden door de wet en het noodlot, maar verbonden door
de liefde en hun ongeboren kind.
Outlaws Bob Muldoon (Casey Affleck, Gone
Baby Gone, The Assassination of Jesse James)
en zijn zwangere vriendin Ruth (Rooney
Mara, The Girl with the Dragon Tattoo) plegen à la Bonnie en Clyde een overval. Het
gaat mis, er wordt geschoten, Ruth raakt een
sheriff. Bob neemt de schuld op zich, hij
offert zich op voor haar en hun ongeboren
kind en draait de gevangenis in. Zij zal op
hem wachten, hij schrijft haar toegewijd
brieven. Na vier jaar ontsnapt Bob. Ruth
weet dat hij haar en hun dochter zal komen
halen.

verhaal te bevrijden van de realiteit en een specifieke
tijd. Dat is ook gebaseerd op het bezoeken van kleine
Texaanse stadjes waar met de jaren niets verandert. Een
ander punt is dat een specifieke tijdscontext alles herleidt tot een film over een tijdperk. Door er een sprookje
van te maken werden de personages op een andere manier larger than life. Wanneer ik een realistisch pad had
gekozen zouden de personages kunnen handelen uit
wanhoop vanwege geldgebrek. Bob doet echter wat hij
doet omdat hij het graag doet, omdat hij de geschiedenis wil ingaan als een soort Jesse James. Ook al is hij
geen goede outlaw, ook al faalt hij in zijn criminele activiteiten. “

De politie opent enigszins sloompjes de
jacht en het onderzoek, en de mooie Ruth
kan zich in de belangstelling verheugen van
een lastige derde: de sheriff Patrick waar het
allemaal mee begon. Zijn belangstelling is
meer dan louter professioneel, het is een
mooie mengeling van iets als verliefdheid en
bekommernis, of misschien zelfs verantwoordelijkheidsgevoel – omwille van hem
ging man en vader Bob immers achter de tralies.
Terwijl Bob een one track mind heeft – met
vrouw en kind een plekje in het beloofde land

veroveren en samen oud worden − en overloopt van clichés als ‘Wij zijn altijd twee
delen van een geheel geweest’, zijn Ruth en
Patrick gelaagder. Aanvankelijk weet Ruth te
intrigeren. Twijfelt ze aan haar man, valt ze
voor de sheriff? Hoewel knap gespeeld moet
haar gesloten en vrijwel onleesbare personage toch erg sterk leunen op die onleesbaarheid, op de suggestie van turbulente
diepe wateren.
Eigenlijk steelt vooral Ben Foster in de bijrol van sheriff de show, als honderd procent
deugende man vol zorginstinct die om een
niet voor de hand liggende vrouw begint te
geven. Zijn tweestrijd is voelbaar, hij weet
niet precies hoe ver hij vindt dat hij mag
gaan.
Ain’t Them Bodies Saints heeft een vrij
conventioneel scenario met enkele onwaarschijnlijkheden en een magere plot. En de
wellicht sexy bedoelde, maar huilerig klinkende hese stem van goeie slechterik Bob en
zijn saaie zoete teksten werken vast meer
dan één bezoeker op de zenuwen. Dat de film
toch geen bezoeking is, komt door de prach-

tig gefilmde, broeierige magic hour-beelden
van een tijdloos ogend Texas door Bradford
Young − je krijgt het al warm als je ernaar
kijkt − en de knappe folky en bluegrassy
soundscape vol handgeklap, strijkers en
plukkerige banjo’s, die de film voortstuwen
en ritme en spanning geven. Samen scheppen ze een wereld zwanger van verlangen,
schuld en noodlot.
Ain’t Them Bodies Saints maakt zeer
tegengestelde reacties los; volgens sommigen is hij pretentieus en onbeschaamd sentimenteel, volgens veel Amerikaanse critici is
het een Amerikaanse film van mythische
proporties in de traditie van Altmans Thieves
Like Us en Malicks Badlands en Tree of Life.
Kortom: een conversation piece.
Janna Reinsma

»»»»»

Ain’t Them Bodies Saints 2013 | Regie David
Lowery | 96 minuten | Met Casey Affleck,
Rooney Mara, Ben Foster | Distributie A-Film |
Te zien vanaf 6 maart

in maart o.a.
Tentoonstelling & Filmprogramma

Cinema Remake – art & ﬁlm
Vanaf 23/3

We Are the Best! (Lukas Moodysson)

Vanaf 6/3, een heerlijk anarchistisch maar ook authentiek portret van drie dertienjarige meisjes die
in Stockholm een punkband willen beginnen.

The New Moroccan Cinema:
Meet the Director

5 + 12 + 19/3 jonge Marokkaanse regisseurs presenteren hun film

UN FILM DE

JEAN-MARIE ET ARNAUD LARRIEU

NU IN DE FILMTHEATERS
www.filmfreaks.nl - www.facebook.com/filmfreakdistributie

UITGEROEPEN TOT FILM VAN HET JAAR
AL MEER DAN 200.000 BEZOEKERS IN DE BIOSCOOP!
BEKROOND MET EEN GOLDEN GLOBE ® EN BAFTA ®

Cinedans - Dance on Screen Festival

12/3 t/m 16/3, tijdens de elfde editie van Cinedans
zijn ruim 60 internationale dansfilms, documentaires en interactieve installaties te zien.

Modern Times (Charles Chaplin)

Vanaf 13/3, Chaplins komische aanklacht tegen de
vervreemding die een kapitalistische samenleving
teweegbrengt. Digitaal gerestaureerde klassieker.

De Grote Oorlog in de ﬁlm

Tot en met 30/3, EYE herdenkt WOI (1914-1918)
met lezingen, uniek materiaal uit de collectie en
o.a. de klassiekers All Quiet on the Western Front
(Lewis Milestone, 1930), La grande illusion (Jean
Renoir, 1937) en Gallipoli (Peter Weir, 1981).

Info & tickets:
eyeﬁlm.nl

27 MAART VERKRIJGBAAR OP DVD EN BLU-RAY
www.homescreen.nl
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op ooghoogte

De blik van
Alice GuyBlaché

Mark Cousins (The Story of Film )
schrijft maandelijks over films en beeldassociaties. Deze maand: de blik van
Alice Guy-Blaché.

Ida Vermeer

in Polen
Ida is een oogverblindend mooi geschoten zwart-witfilm over een Poolse
novice die plots een tante en een ijzingwekkende geschiedenis blijkt te hebdoor Janna Reinsma
ben. 
Stel je Vermeers Meisje met de parel voor, maar dan in
zwart-wit (het klinkt als een absurd idee, maar het zal
zo slecht nog niet blijken). Steel haar wereldse parel,
verwissel haar tulband voor een nonnenkapje, en dan
heb je zo’n beetje de prachtige Poolse novice Anna.
Anna is opgegroeid in een klooster en weet nagenoeg
niets van haar afkomst. Wanneer ze op het punt staat
definitief in te treden − het is 1962 − krijgt ze te horen
dat ze een tante heeft. Er wordt haar dringend aangeraden die eerst te bezoeken, “zolang als het nodig is”.
Wanda blijkt een karaktervolle, door het leven getekende vrouw van het type dat niet overbodig lacht. Anna
blijkt eigenlijk Ida te heten, en ze heeft niet alleen veel
méér geschiedenis, maar een veel dieper in de Poolse
geschiedenis gewortelde geschiedenis, dan ze ooit als
ietwat van de wereld losgezongen novice had kunnen
bevroeden. “Hebben ze je dat niet gezegd?”
Wanda biedt aan mee te gaan naar Ida’s ouderlijk
huis, de plaats waar de familiegeschiedenis een tragische wending nam. Het levert een indringende zoektocht door het Poolse – schuldige – platteland op,
waarbij dingen in beweging gebracht worden die nooit
bewogen hebben. Gaandeweg ontstaat er moeizaam
enige toenadering, ondanks (of dankzij) Wanda’s talrijke provocaties: “Wat als je onderweg ontdekt dat God
niet bestaat?” Ida reageert meestal door haar grote onschuldige ogen neer te slaan − zelfs als haar tante haar

maant toch vooral ook wat zonden te begaan, om te weten hoe dat is. “Anders is het geen gelofte, geen opoffering.” Pas wanneer ze Ida ongevraagd parfum opspuit –
een goed gedoseerde vlaag geestigheid − wordt het haar
te gortig.
In kalm tempo ontvouwt zich een gelaagd verhaal
over de wonderlijke, weerbarstige band die ontstaat
tussen de rustige en scherp observerende Ida en de verbitterde en met de blik naar binnen gekeerde Wanda, en
over de parallelle ontwikkelingen van de zeer verschillende maar lotsverbonden personages. In een krappe
tachtig minuten telt elk woord en elk beeld.
Vanaf scène één kruipt de eerste film over zijn eigen
land van Pawel Pawlikowksi (Last Resort, Summer of
Love) onder de huid. Bijna de hele (bij bosjes prijzen
winnende) film bestaat uit statisch geschoten fotografische beelden met prachtig Vermeer-zijlicht, vaak close,
vaak met een bijzondere kadrering waarbij de personages er haast uitvallen aan de onderkant, alsof de wereld
hen te ruim valt. Tegelijk doet het beeldformaat (1:1,37)
juist nauw aan, hetgeen precies de juiste sfeer schept
voor een beklemmende film die je je doet afvragen of al
dat onvoltooid verleden (samengebald in een onvergetelijke, ijzingwekkende scène) en al dat woelen van de
wereld wel te dragen is voor een piepjonge novice en
haar eenzame tante.

Ida »»»»» Polen, 2013 | Regie Pawel Pawlikowski | 80 minuten | Met Agata Kulesza, Agata
Trzebuchowska | Distributie Cinéart | Te zien
vanaf 27 maart

Het is de blik die me in deze
foto te pakken heeft. Die ogen,
die tegelijkertijd afstandelijk
zijn en een beetje triest. En dan
is er die mond, half getuit, op
weg naar een grimas wellicht.
Het kanten lijfje en de Beaux-Arts-ketting laten zien dat
deze vrouw uit de Victoriaanse
tijd komt. Haar levensverhaal
is opmerkelijk. Ze werd geboren in 1873, regisseerde of produceerde tussen 1896 en 1920 duizend films, en
stierf op 95-jarige leeftijd in 1968.
Als kind woonde ze in Chili, waardoor ze
Spaans sprak. Ze ging naar een kloosterschool
in Zwitserland. Haar ouders hadden een boekwinkel, waardoor ze een fervent lezer was, en
een rijke verbeeldingskracht ontwikkelde. Ze
was secretaresse bij de Franse filmstudio Gaumont, toen ze in haar vrije tijd films begon te maken. Geëngageerde films over kinderen, sociale
klasse, de schaduwzijde van geld; daarna maakte ze komedies, detectiveverhalen, westerns,
sprookjes. In een van haar beste komedies (Le
matelas épileptique, 1906) naait een vrouw per
ongeluk een dronken man in een matras vast. In
hetzelfde jaar maakte ze ook haar meesterwerk
Madame a des envies waarin we een zwangere
vrouw in medium close-up verlekkerd aan een
sappige lolly zien sabbelen, absint drinken, een
vis soldaat maken en een pijpje roken.
Na haar Gaumont-jaren verhuisde ze naar
New Jersey in de VS, waar ze met haar echtgenoot voor honderdduizend dollar haar eigen Solax-studio oprichtte. Aan de muur hing een bord
waarop ze haar acteurs aanspoorde: ‘Be natural’.
Ze was nu niet langer alleen een filmmaker, maar
ook een studiobons. Hoeveel zijn er daarvan geweest? Ernst Lubitsch en nog een handjevol.
In Amerika maakte ze nog een meesterwerk:
Falling Leaves (1912), waarin een meisje een
arts hoort zeggen dat haar zus zal sterven
‘voordat de bladeren zullen vallen’. Dus wat
doet ze? Ze verzamelt de bladeren en plakt ze
weer aan de bomen. Daar zien we het heldhaftige kind uit haar eerste films weer. Haar speelfilm over het leven van Christus, La vie du
Christ (1906) was geïnspireerd op de barokke
schilderijen van Nicholas Poussin.
Ze waren ook een beetje bang voor haar, niet
omdat ze niet aardig was, maar door haar autoriteit en haar kennis. Op het gebied van film kon
ze alles. Ten gevolge van het seksisme in de filmindustrie en de veranderende filmeconomie
na die eerste pioniersjaren kon zij na 1920, toen
ze pas 47 jaar oud was, geen films meer maken.
Ze zou nog 48 jaar leven, en het modernisme in
de film meemaken, en de studentenprotesten
van 1968. Deze negentiende-eeuwse schrijfster-pionier-multitasker-verhalenverteller-zakenvrouw was een van de mensen die de cinema mee had helpen uitvinden, en ze heeft hem
daarna doorleefd.
Haar naam klinkt als het ritme van de wals,
een-twee-drie, hard-hard-zacht – Guy BlaChé. Alice Guy-Blaché.
Mark Cousins
Twitter @markcousinsfilm
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Lukas Moodysson over We Are the Best!

‘‘Mooi, chaos!’
Lukas Moodysson herschept in We Are the
Best! de sfeer van de jaren
tachtig, met punk, piekhaar en drie onweerstaanbare meisjes in de hoofdrol. Ook op de set heerste
chaos: “Als alles een compleet andere kant op gaat
dan de bedoeling was: dat
is een goede dag.”
Door Kees Driessen
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“Kenden jullie elkaar al voor de film?” is de vraag aan de
drie meiden uit Lukas Moodyssons We Are the Best!, die
met de regisseur zijn meegekomen naar het filmfestival
van Venetië. “Ja, wij wel”, zegt de jongste, twaalf op het
moment van het interview, terwijl ze wijst naar de eenna-jongste, van veertien. “Uit de kinderopvang.”
Onweerstaanbaar. Net als de film: een heerlijk portret van drie tienertjes die in het Stockholm van 1982
een punkband beginnen. Hun eerste nummer gaat over
gymles: Hata sport! Want ze haten sport. Het zat, wandelend door Venetië, dagenlang in mijn hoofd. Hata
sport! Hata sport! Hat-hat-hat-hat-hata sport!
Mijn collega’s, hoewel positief over de film, delen
mijn stuiterende enthousiasme niet. Ik denk dat ik meer
op één lijn zit met de regisseur, een generatiegenoot. Ik
herken zijn geïdealiseerde, nostalgische blik op de
punktijd van zijn jeugd, de fascinatie met punkmeisjes
zonder dat hij zelf nou zo stoer was. “Mijn vrouw en ik
hebben ons vaak afgevraagd wat er gebeurd zou zijn als
we elkaar toen al waren tegengekomen. Onze conclusie
is dat ik bang voor haar was geweest.” Ze hielden van
dezelfde muziek, maar zijn vrouw Coco was volgens
hem een stuk stoerder – zij heeft het stripboek gemaakt
waarop We Are the Best! is gebaseerd.
Stoer of niet, Moodysson kent het tijdperk uit eigen
ervaring en creëert, als belangrijkste kwaliteit van de
film, een geloofwaardige, naturalistische sfeer, waardoor we in de wereld van de punkertjes worden gezogen. Moodysson heeft eerder, met name in zijn speelfilmdebuut Fucking Åmål, laten zien hoe goed hij jongeren kan regisseren. Als iemand die ze serieus neemt.
Omdat hij zelf dat kind, dat niet-zo-stoere punkertje,
voor een deel nog steeds is.

Ketchup

We Are the Best!, dat de Grote Prijs won op het festival
van Tokio, past bij Moodyssons Fucking Åmål (1998) en
Together (2000): “Films die ik maakte met cameraman
Ulf Brantås, met wie ik nu gelukkig weer heb samengewerkt.” Sfeervolle, intieme schetsen van gemeenschappen en tijdperken met, naast drama, veel warmte en humor. In tegenstelling tot maatschappelijk hardere en
deels experimentele projecten als Lilja 4-ever (2002), A
Hole in My Heart (2004), Container (2006) en Mammoth (2009).

Punk! Jaaa!
Na een langdurige verkenning van de
donkere kanten van het menselijk
bestaan is Lukas Moodysson weer
terug bij de jeugdige rebellie van zijn
vroege films.
Haar is een statement als je dertien bent,
zeker als je dertien bent in 1982. Aan het rattenkopje van Bobo en de hanenkam van Klara
kun je al aflezen hoe ze zich verhouden tot
hun gekrultangde klasgenoten. Ondanks
onderlinge verschillen in temperament – de
een bedachtzaam, de ander brutaal – is duidelijk waarin ze elkaar hebben gevonden: in

Maar denk niet dat die films een directe uiting zijn
van zijn stemming op dat moment – het is juist omgekeerd. “Om een film als Container te maken, moet ik me
goed voelen. Anders kan ik niet zo diep gaan. Terwijl ik
nu juist iets optimistisch wilde maken, omdat er in mijn
leven nare dingen gebeurden.”
Ook op de set beantwoordt Moodysson tegenslag
met optimisme. Zoals Liv LeMoyne vertelt, die punkmeisje Hedvig speelt in de film: “We waren op een dag
alle drie ziek, waardoor alles moest worden omgegooid,
en hij riep: mooi, chaos! Hij vond het alleen maar leuk.”
Moodysson beaamt het: “Er is niks mooiers dan naar de
monitor kijken en geen idee hebben wat er voor de camera gebeurt. Als alles een compleet andere kant op
gaat dan de bedoeling was: dat is een goede dag.”
Een bepaalde mate van chaos en spontaniteit – noem
het punk – is voor Moodysson essentieel om voldoende
realisme te verkrijgen. “We mochten veel improviseren
en als hij het goed vond, hield hij het”, vertelt Liv, en ze
noemt als voorbeeld het moment waarop Klara, gespeeld door Mira Grosin, zegt: “Ik geloof niet in God –
ik geloof in ketchup!” Wel struikelden de meiden soms
over anachronismen. “In de scène waarin iemand ons
een meidenband noemt, riep ik: we zijn geen Spice
Girls!”, zegt Mira. “Maar die bestonden toen nog niet.”

hun afkeer van disco en de oppervlakkigheid
van hun leeftijdgenoten. En in het spuien van
hun ergernis over hun eigen ouders (“Die van
jou zijn juist cool!”).
Uit pure baldadigheid beginnen ze samen
een band. Ze hebben nog nooit een instrument in handen gehad, maar wat hindert
het: ze zijn punk. De band is hun vrijplaats,
waar ze zich niets hoeven aan te trekken van
de volwassen wereld met al zijn geschreven
en ongeschreven regels. Een incident tijdens
de gymles levert inspiratie voor hun eerste
(en, zolang de film duurt, enige) nummer:
“Haat sport! Haat sport!” Het lied is in al
zijn ongenuanceerde eenvoud de perfecte
uitlaatklep voor alle frustraties die de puberleeftijd met zich meebrengt.
Om de band een muzikale impuls te geven,

Cateringtafel

Vrijheid, chaos en spontaniteit – en een goede art-direction – zijn niet de enige dingen waarmee Moodysson
op de set de sfeer creëert die hij in de film probeert te
vangen. “Ik geef regieles aan de Aalto Universiteit in
Finland en ik zeg mijn studenten altijd: het belangrijkste
wat je voor je acteurs kunt doen is koffie maken. Zorg
voor goed eten. Je moet een sfeer creëren waarin mensen
zich prettig voelen en niet bang zijn om te falen. Een
groot deel van de regie vindt plaats aan de cateringtafel.”
Het gaat zelfs zo ver, dat Moodysson de camera
waarmee hij werkt deels uitkiest op uiterlijk. “Daarom
werk ik alleen op celluloid. Natuurlijk vanwege het visuele effect, maar ook omdat die digitale camera’s zo lelijk zijn! Daar zie ik me gewoon niet naast staan op de
set.”
Voor We Are the Best! wilde Moodysson een “beetje
Franse sfeer”, iets intuïtiefs dat hij niet goed onder
woorden kan brengen. “Daarom koos ik specifiek voor
een Franse camera, de Aaton Penelope.” Iets van de
“subtiliteit” en “verfijning” van de Franse apparatuur
zou moeten afstralen op de productie. “Maar de Aaton
bleek het niet te doen in de Zweedse vrieskou dus toen
werd het toch maar een Duitse Arri, haha! Nogal een
tractor, maar hij doet het wel altijd.”

stelt Bobo voor om een derde lid bij de band
te vragen. Hedvig, een christelijk meisje dat
klassiek gitaar speelt, is op haar manier ook
een buitenbeentje op school en, zoals Bobo
redeneert: “Solidair zijn met de zwakkeren is
heel politiek.” O, heerlijke zelfoverschatting!
Hedvig voegt niet alleen in muzikaal, maar
ook in sociaal opzicht wat gewicht toe en
weet de vriendschap door de eerste puberperikelen te loodsen. De beweeglijke camera
volgt elke manoeuvre van het trio op de voet.
Met We Are the Best!, gebaseerd op een
stripverhaal van zijn vrouw Coco, is Lukas
Moodysson terug bij de lichte toon van zijn
vroege films Fucking Åmål en Together. Dat is
een opluchting. Zo hardvochtig als hij kan
zijn wanneer hij grote thema’s als globalisering en pornoficatie aan de kaak probeert te

stellen (in Lilya 4-ever, A Hole in My Heart
en Mammoth), zo oprecht geëngageerd is hij
wanneer hij zich beperkt tot kleine, persoonlijke onderwerpen. Dan blijkt dat de
rebelse en ietwat naïeve verontwaardiging
die in al zijn films doorklinkt, hem ook tot de
ideale vertolker van de puberpsyche maakt.
Sasja Koetsier

»»» »

We Are the Best! Zweden, 2013 | Regie Lukas
Moodysson | 102 minuten | Met Mira Barkhammar, Mira Grosin, Liv LeMoyne | Distributie
Wild Bunch | Te zien vanaf 6 maart

After
the tone
een film van digna

sinke

GENOMINEERD VOOR VIJF CÉSARS

VANAF 27 FEBRUARI IN DE FILMTHEATERS
EEN FILM VAN KATELL QUILLÉVÉRÉ

PRESENTEERT

ATOMIC

Movies that Matter Festival
20-26 maart
Filmhuis Den Haag
en Theater aan het Spui
in Den Haag
Kaartverkoop start
6 maart
Voor meer informatie
www.moviesthatmatter.nl

Countdown to Zero Grand Central Into Eternity Pandora’s Promise Snake Dance

Het film- en debatprogramma ATOMIC sluit met vijf films aan bij de Nuclear
Security Summit in Den Haag en belicht de voor- en nadelen van nucleaire
toepassingen en de veiligheidsrisico’s daarvan.

Op dinsdagavond 25 maart vindt in Theater aan het Spui in Den Haag de grote
ATOMIC talkshow plaats met internationale gasten.
Thuisblijvers kunnen deze avond op digitaal themakanaal NPO Doc de film
Countdown to Zero kijken.

DON’T
PANIC!
Het festival blijft goed
bereikbaar. Check
de website voor info.
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Ana ana

Een ladder in de woestijn
De Arabische Lente leek een belofte op
meer vrijheid voor vrouwen. Vier zelfportretten van jonge Egyptische kunstenaressen geven in Ana ana een
poëtisch inzicht in hoe ongelijkheid en
onderdrukking nog steeds bij het dageDoor Laura van Zuylen
lijks leven horen. 
Wapperende houten kleerhangers. Een stoel in een verlaten zandlandschap. Vier vrouwen – een theatermaker,
een fotograaf, een videokunstenaar en een scenarist –
maken elk binnen hun eigen discipline zelfportretten
tegen de achtergrond van de Arabische Lente. De poëtische documentaire Ana ana combineert selfies met monologen, droombeelden en stadsgezichten. Ze hebben
de droombeelden grotendeels zelf gedraaid, zo leren we
de verschillende kanten van de kunstenaressen kennen.
Regisseur Corinne van Egeraat: “Ze reflecteren via hun
werk op hoe ze aankijken tegen liefde en religie en op
wat dat betekent in hun omgeving.”
Van Egeraat is een Nederlandse documentairemaakster, maar ze vindt haar onderwerpen vaak in het buitenland. Zo maakte ze eerder de korte film Cowboys in
Kosovo (2004), waarin ze vier Kosovaarse vrienden
vraagt scènes uit westerns na te spelen Momenteel
werkt ze aan een film in Birma. Als ik haar spreek, is ze
even in Nederland.
Ana Ana maakte Van Egeraat samen met haar geliefde,
de Tsjechische documentairemaker Petr Lom. Die vertrok direct naar Caïro toen de revolutie in 2011 losbarstte. Lom: “Ik benaderde de politicus Mohammed el-Baradei, een van de belangrijkste revolutieleiders, maar
maakte uiteindelijk een documentaire over een ander
onderwerp, Back to the Square.” In die film uit 2012 vertellen vijf mensen intense verhalen over wat de protesten op het Tahrirplein met hen hebben gedaan en de
angst en deceptie die daarmee gepaard gaan.
Impliciet borduurt Ana ana voort op die eerdere film.
Lom: “In Back to the Square vertelt een vrouw over de
intimidaties van het leger en hoe ze gedwongen werd
een test te laten doen om te controleren of ze nog maagd
was. Dat verhaal maakte diepe indruk op me. Des te
meer realiseerde ik me hoe moeilijk het is voor vrouwen
in Egypte. Toen heb ik erop aangestuurd om de film van
Corinne en mij op vrouwen toe te spitsen.”

Podium

Van Egeraat volgde Lom naar Caïro en begon een workshop voor kunstenaars. Daar is Ana ana uit voortgevloeid. Van Egeraat: “Ik wilde een zelfportret-videoworkshop geven. En dan niet alleen voor filmmakers, maar ook voor kunstenaars met andere achtergronden. Dat idee legde ik voor aan de directeur van de
Townhouse Gallery, de grootste galerie van Egypte. Hij
verwachtte dat daar wel animo voor was, omdat hij

merkte dat kunstenaars juist op zoek waren naar nieuwe
manieren om zich uit te drukken. ”
Van Egeraat heeft een acteerachtergrond en koos
voor improvisatietechnieken uit het theater als uitgangspunt. “Ik heb geleerd om te improviseren op basis
van de aanwijzingen van de regisseur en mijn eigen
ideeën te verkennen. Nu daagde ik de cursisten uit om
op basis van hun eigen ervaringen, karakter, overtuigingen en gevoel te improviseren.”
Een jaar later wilden Lom en Van Egeraat verder werken met vier jonge, vrouwelijke workshopdeelnemers.
Ana ana is dus grotendeels door hen zelf gedraaid. Lom:
“We wilden hun in eerste instantie een podium geven
voor hun artistieke uitingen en zijn pas later gaan nadenken over het verhaal. We hebben hen allemaal vijf
keer een aantal uur geïnterviewd gedurende een periode
van twee jaar. Om grip te krijgen op wat er in mensen
omgaat, moet je de tijd nemen. Pas dan kom je in de
buurt van wie iemand echt is.”

Paradox

De kunstenaressen hebben ieder een eigen stijl en een
ander doel voor ogen. De scenarist ontroert doordat
haar zelfportretten steeds meer op dagboeken gaan lijken. Hoewel ze aanvankelijk schuw is voor de camera,
durft zij het meest persoonlijk te worden. De fotograaf
is visueel sterk. Als zij de opdracht krijgt ‘iets’ te doen
met een ladder in de woestijn, schildert ze hem aan de
onderkant geel en de bovenkant blauw, zodat hij weg-

valt tegen de blauwe lucht. De videokunstenaar filmt
een verlaten stoel in de uitgestrekte zandvlakte. In de
stad richt ze de camera op zichzelf en gaat ze op de lege
stoelen zitten. Achter haar zien we mannen verbaasd of
afkeurend kijken. Ook verkent ze met de camera haar
lijf, omdat ze daarin een paradox constateert. Haar lichaam is het enige baken dat ze heeft, maar tegelijkertijd houdt het haar gevangen omdat ze een vrouw is. Van
Egeraat: “We zijn op zoek gegaan naar metaforen voor
wie ze waren en voor hoe ze zich voelden. Sarah, de videokunstenaar, herkende zichzelf in de lege stoelen die
het straatbeeld van Caïro typeren, omdat ze nergens bij
horen. Ze groeide op in verschillende steden over de
wereld, onder andere in New York en Dubai, en voelt
zich nergens thuis.”
Zonder expliciet politiek te worden, demonstreert
Ana ana hoe de ongelijkheid van vrouwen met het leven
van alledag verstrengeld is. Van Egeraat: “Coming-ofage en het zoeken naar je eigen artistieke geluid zijn
universele thema’s. Maar als je zo wordt tegengewerkt,
zeggen ze ook iets over de plaats waar je je bevindt. Ana
ana toont dat deze vrouwen niet anders zijn dan wij,
ook al zijn ze Egyptisch. Uit hun verhalen blijkt: kunst
en creativiteit krijgen meer betekenis op een plek waar
onderdrukt wordt.”
Ana ana Nederland/Egypte/Canada/Noorwegen, 2014| Regie Petr Lom, Corinne van Egeraat |
75 minuten | Distributie Cinema Delicatessen |
Te zien vanaf 13 maart

Filmkrant.Live verzorgt in maart inleidingen bij must see Ana ana | Chassé Cinema Breda, 8 maart
14.00 uur, door Sasja Koetsier | Raadpleeg ook de agenda van uw filmtheater | Voor meer informatie
en boekingen filmkrant.nl > filmkrant.live
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als hij pretendeert te zijn, maar met zijn buitennissige expressie van levenslust speelt
Wnendt precies in op de emotie waar het
eigenlijk allemaal om te doen is: guilty
pleasure.

Sasja Koetsier »»» »

Feuchtgebiete Duitsland, 2013 | Regie David
Wnendt | 108 minuten | Met Carla Juri,
Christoph Letkowski | Distributie Contact
Film | Te zien vanaf 10 april

Suzanne

Feuchtgebiete

Feuchtgebiete

Het kladdige zusje van
Amélie Poulain
De verfilming van de Duitse
schandaalroman Feuchtgebiete
gebruikt provocatie voor een spel van
aantrekken en afstoten.
Een bekend broodje aap-verhaal over een
bezorgpizza die weelderig besprenkeld blijkt
te zijn met het sperma van diverse mannen,
wordt verbeeld als haar ultieme sprookjesfantasie: een ballet van in slow-motion
rondvliegende zaadklodders op de tonen van
An der schönen blauen Donau. ‘Zo’n pizza
zou ik graag eten’, mijmert Helen Memel,
hoofdpersonage en verteller van Feuchtgebiete. Ook haar eigen bloed, slijm en pus
deelt ze graag met de wereld om haar heen.
Het is haar ludieke verzet tegen haar moeders smetvrees – maar ook een wanhopige
poging tot communicatie.
Terwijl ze in het ziekenhuis ligt met een
anale fissuur die ze zichzelf tijdens een iets
te achteloze scheerbeurt heeft toegebracht,
dwalen haar gedachten af naar haar grensoverschrijdende fysieke experimenten.
Gebruikte tampons verwisselen met je beste
vriendin, een door haar uitgekotste xtc-pil
hergebruiken of een vieze wc-bril schoonvegen met je eigen vulva: Helens experimenteerdrift is evenredig aan de hoeveelheid
intieme sappen die erbij uitgewisseld wor-

kort

den. Seks hoort vanzelfsprekend tot haar
grootste hobby’s, met een keur aan mannen,
vrouwen en langwerpige groenten.
De roman van Charlotte Roche werd in
Duitsland een schandaalsucces en maakte
Roche tot middelpunt van een discussie over
hygiënedwang, schaamte en vrouwelijke
seksualiteit. Of het boek – en nu dus de film
– daar echt zoveel zinnigs over te melden
heeft, valt te betwijfelen. Voor een serieus
commentaar op een steriele opvatting van
persoonlijke hygiëne is Helens rebellie te
grotesk. Filmmaker David Wnendt maakt
hier echter zijn troef van, als hij de avonturen van Helen in een bijna surreëel licht
plaatst. Ook de vertolking door hoofdrolspeelster Carla Juri helpt daarbij. De staccato
monoloog die de roman-Helen tot een nogal
onhebbelijk personage maakt, krijgt bij Juri
iets temerigs: ze stoot niet alleen af, maar
trekt ook aan. Met haar stiekeme distributie
van bacterierijke lichaamssubstanties zou ze
het kladdige zusje van Amélie Poulain kunnen zijn. En daarmee valt zelfs een romantische twist niet meer uit de toon.
De film opent met een lezerscommentaar,
gepost op bild.de: ‘Dit boek zou gelezen noch
verfilmd moeten worden.’ Ja: met de verontwaardiging van een Bild-lezer is het makkelijk scoren. Feuchtgebiete is niet zo subversief

Best Night Ever

Jason Friedberg, Aaron Seltzer | Wie vorige
maand het komische vrijgezellenfeestje van
vier mannen in Last Vegas misliep, kan in de
herkansing met dit komische vrijgezellenfeestje van vier vrouwen. Ook in Las Vegas,
maar ranziger. 
Te zien vanaf 6 maart

Ride Along

Ride Along

Tim Story | Buddy movie met komiek Ben
Barber als nerdy bewaker op een middelbare
school die heel graag naar de politieacademie wil. Alleen, hij is een nerd. Enter Ice
Cube, de broer van Bens aanstaande echtgenote en een stoere rechercheur die Ben liever
niet met z’n zus ziet trouwen. Omdat hij een
nerd is. Maar dan raken dingen in een
stroomversnelling, met name omdat er iets

Gevaarlijke
liefde
Suzanne, energiek gespeeld door
opkomende ster Sara Forestier,
fascineert met haar stuurse gedrag en
zucht naar liefde.
Hoe komt het dat sommige vrouwen zich
aangetrokken voelen tot een gevaarlijke
man? De Franse regisseuse Katell Quillévéré
deed voor haar tweede film research naar
Jeanne Schneider, het liefje van de beroemde
Franse crimineel Jacques Mesrine (wiens
leven in 2008 verfilmd werd als een soort
Franse Scarface). Suzanne vertelt een vergelijkbaar verhaal. Zonder te oordelen vat
Quillévéré 25 jaar uit het leven van haar
hoofdpersoon samen. Ze maakt hinkstapsprongen door het chaotische leven van een
jonge vrouw die haar kleine kind achterlaat

om ervandoor te gaan met een crimineel uit
Marseille, en volgt haar van meisje dat
opgroeit zonder moeder en al jong zelf in
verwachting raakt, tot aan de volleerde partner-in-crime die ze wordt.
Een misdaadfilm is Suzanne echter niet.
Quillévéré laat eerder losse scènes uit het
leven van Suzanne zien, en dat zijn niet altijd
de cruciale gebeurtenissen; zo blijft een
overval die ze pleegt buiten beeld. We zien
alleen de gevolgen. Die tijdsprongen zijn het
sterkste punt van Suzanne. Ze maken de
vrouw ongrijpbaar maar laten haar ook nabij
komen, omdat haar daden geworteld zijn in
een verleden dat we – hoe fragmentarisch
ook – hebben kunnen volgen. Quillévéré laat
in het midden of Suzanne zich onderwerpt
aan haar man of juist veerkrachtig is. Een
scène in een bus waarin ze haar geliefde na
lange tijd toevallig weer tegenkomt, is
sprookjesachtig en lyrisch gefilmd, als contrast met het realisme van de rest van de
film; de liefde is voor haar een ontsnapping.
Ondertussen heeft Suzanne zich afgekeerd van haar dominante maar liefhebbende vader. Een scène in een inwisselbaar
wegrestaurant waar ze elkaar na lange tijd
weer ontmoeten, verbeeldt hun verwijdering. Suzanne – energiek gespeeld door de in
Frankrijk opkomende ster Sara Forestier –
laat de kijker wél toe met haar stuurse gedrag
en zucht naar liefde, hoe gevaarlijk deze ook
mag zijn.
Mariska Graveland

»»» »

Suzanne Frankrijk, 2013 | Regie Katell Quillévéré | 94 minuten | Met Sara Forestier ,
François Damiens, Adèle Haenel, Paul Hamy
Distributie Imagine | Te zien vanaf 13 maart

Suzanne

moet gebeuren, en blijkt Ben onvermoede
talenten te hebben, zoals de strijd winnen
van alle criminelen waar Ice Cube op jaagt.
Te zien vanaf 6 maart

300: Rise of an Empire 3D

Noam Murro | We kunnen een heleboel
namen van personages noemen (Themistocles van Athene, Artemisia I van Karië,
Xerxes I van Perzië) om uit te leggen wie precies wiens kop eraf slaat, maar dat leidt
alleen maar af. Laten we zeggen dat de
opvolger van 300 uit 2007 weer veel brede
bovenlijven en lange zwaarden heeft. Poetins
natte droom dus. De soundtrack is van Junkie XL. 
Te zien vanaf 6 maart

Need for Speed

Need for Speed

Scott Waugh | Game-adaptatie met Aaron
Paul (Breaking Bad) als onschuldige crimineel die meedoet met een autorace die dwars
door de VS gaat. 
Te zien vanaf 13 maart
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Miele

Zelfverkozen einde
Actrice en debuterend filmmaker Valeria Golino voorziet lastige kwestie over
leven en dood van een glanzende verpakking in het Italiaanse drama Miele.
Valeria Golino doet een verrassende duit in
het zakje van de euthanasiedebat met het
opvallend mooi vormgegeven Miele. Hier
geen indringende Nieuwsuur-reportage of
een onverwachte verstikking zoals in Amour,
maar een knappe, zelfverkozen engel des
doods in de hoofdrol die clandestien en routineus het fatale middel toedient aan zieke
mensen die daar om vragen. Omdat euthanasie in Italië illegaal is, reist deze doortas-

tende, koele Miele (‘honing’, haar schuilnaam) hoogstpersoonlijk af naar Mexico om
daar vermomd als toerist gif te kopen waarmee zieke honden kunnen worden afgemaakt, en dat ook uitermate geschikt blijkt
voor mensen. Miele komt in gewetensnood
als zich een charmante man aandient die niet
lichamelijk ziek is maar levensmoe, en om
die reden Mieles hulp inroept. Is geestelijk
lijden minder erg dan lichamelijk?, is een van
de vragen die actrice Golino met haar
debuutfilm oproept. En wie bepaalt wat
humaan sterven is?
Golino voorziet deze lastige kwesties van
een glanzende verpakking door niet alleen de
verliefde camera te richten op de ongewoon
mooie Miele, maar ook door indringende
popsongs op de juiste momenten in te zetten. De zorgvuldige kadrering en stuwende
cameravoering maken Miele een lust voor
het oog, maar juist daar wringt de schoen –
alsof Golina het moeilijke onderwerp zo
behapbaar mogelijk wil maken. Niet dat een
film over euthanasie per definitie somber en
gruizig moet zijn, maar Golina klikt de puzzelstukjes allemaal net iets te keurig aan
elkaar, en geeft een iets te mooie afronding
van het verhaal, wat niet strookt met het
onderwerp van de film: de grillige, ambigue
dood. Zodra het om sterven gaat wordt er
door omstanders altijd naar betekenisvolle
momenten gezocht, zo ook hier. Maar dat is
juist de grootste makke van Miele: Golina’s
zelfverkozen einde van haar film.
Mariska Graveland

»»»»»

Treurniet (De Heinekenontvoering) de taak
om die te schieten met behulp van de nodige
cgi en een opnamefaciliteit in Boedapest.
Kenau (Monic Hendrickx) wordt in de
openingsscènes geïntroduceerd als een
moderne zestiende-eeuwse zakenvrouw die
er geen probleem mee heeft een rijke notabele op zijn nummer te zetten of een man uit
het water te redden. Bij het avondeten gaat
ze haar dochters Gertruide (Lisa Smit) en
Kathelijne (Sallie Harmsen) voor in gebed:
“In de naam van de moeder, de dochters en
de Heilige Geest.” Met de opstand van Willem van Oranje of kapitein Wigbolt Ripperda
(Barry Atsma) tegen de katholieke overheersing, wil Kenau aanvankelijk niets te maken
hebben. Dat verandert wanneer haar jongste
dochter in handen van de Spanjaarden valt.
Zeven maanden zou het beleg uiteindelijk
duren en de vrouwen van Haarlem zouden
zich, onder leiding van Kenau, “tot het uiterste verzetten.”
Statige retoriek, dat laatste. De scenaristen
blijven Kenau maar beginselverklaringen in
de mond leggen: “Ik blijf vechten voor die
vrijheid! Voor onze kinderen! Voor Haarlem!”
Secondaire plotlijntjes als haar moeizame
relatie met dochter Kathelijne of de voorzichtig opbloeiende verstandhouding met Ripperda (“U doet mij weer versteld staan
mevrouw.”) zijn bedoeld om de heldin wat
meer dimensie te geven, maar erg diepgaand
of verrassend kun je die nauwelijks noemen.
Waarom niet de ‘cojones’ gehad om van
Kenau een echt interessante bitch te maken?
Aan de andere kant van de stadsmuren

staat ondertussen de clichématig sinistere
legerleider Don Fadrique de Toledo (Pau
Coléra). Het Spaanse leger houdt zich vooral
bezig met de Haarlemse vrouwen, totdat de
syfilis toeslaat. Wanneer Fadrique zijn bedgenote verklapt dat hij de muren van Haarlem met buskruit wil opblazen, ontbreekt
zelfs het sardonisch gelispelde ‘Boem!’ niet.
Het zijn de gebruikelijke helden- en
schurkenclichés, en die maken van Kenau
uiteindelijk niet veel meer dan een met enige
vaart gebrachte, simplistische avonturenfilm. De winterse scène waarin witgeklede
vrouwen op schaatsen een Spaans voedseltransport overvallen is één van de betere
momenten. Zulke scènes drukken je echter
ook met de neus op het feit dat de Haarlemse
hongersnood, na zeven maanden, nooit
voelbaar wordt, dat de gevechten spannender hadden gekund en dat zelfs een deels fictief verhaal geen ál te groot loopje mag
nemen met de geloofwaardigheid. Kenau die
ongemerkt het Spaanse kamp binnensluipt
met een vaatje buskruit?
Een ‘Braveheart met vrouwen’ moest het
worden, volgens de persmap. Akkoord, met
enige goede wil, maar de fascinerende vrouw
die Kenau Simonsdochter Hasselaer ongetwijfeld was verdiende meer.
Barend de Voogd

»» »»

Kenau NL, 2014 | Regie Maarten Treurniet | 110
minuten | Monic Hendrickx, Barry Atsma | Distributie Dutch FilmWorks | Te zien vanaf 6
maart

Miele Italië/Frankrijk, 2013 | Regie Valeria Golino | 100 minuten | Met Jasmine Trinca, Carlo

Miele

Cecchi, Libero De Rienzo | Distributie Amstelfilm | Te zien vanaf 6 maart

Kenau

Het manwijf van Haarlem
‘Una mujer?’ De aanvoerder van de
zojuist teruggeslagen Spaanse legermacht kan het nauwelijks geloven.
Monic Hendrickx als de feministe
avant-la-lettre die de ‘cojones’ en het
vrouwenleger had om de Spanjaarden
te weerstaan tijdens het Beleg van
Haarlem.

De vaderlandse geschiedenis kent veel
mooie, nauwelijks ontsloten episodes en het
verhaal van Kenau Simonsdochter Hasselaer
(1526-?) is er beslist één van. De Haarlemse
weduwe nam in 1562 de scheepswerf over van

haar man en speelde tijdens de Tachtigjarige
Oorlog een opvallende rol in de verdediging
van Haarlem. De reputatie van de vrouw die
vocht ‘als een man’, leeft voort in het hedendaagse gebruik van het woord kenau.
Scenaristen Karen van Holst Pellekaan en
Marnie Blok beschouwen het duidelijk als
een geuzennaam. “We wilden niet alleen dat
historische verhaal vertellen en de rol belichten die vrouwen tijdens oorlogen spelen”,
schrijven ze als toelichting op de film. “We
wilden vooral ook een ontroerende en ‘lekkere’ film maken.” Aan regisseur Maarten

Kenau

Stip & Vlek doen weer gek

Les garçons et Guillaume, à table!

Hartenstraat

3 Days to Kill

Uzi & Lotta Geffenblad | Voor de drie-plussers onder ons zijn er de avonturen zonder
dialoog van konijntjes Stip en Vlek. Ze bakken dingen, proberen op hun oren te staan en
zoeken paddenstoelen in het bos. Trippy
shit.
Te zien vanaf 13 maart

Guillaume Gallienne | Franse komedie gebaseerd op Galliennes eigen solovoorstelling.
Hij speelt zowel zichzelf als zijn bemoeizuchtige moeder die haar zoon opvoedt alsof
hij een meisje is. Wordt hij dan hetero of
homo, is de vraag. 
Te zien vanaf 20 maart

Sanne Vogel | Sprankelende romantische
feelgood comedy, volgens de website, speelt
zich af in de Amsterdamse Negen Straatjes.
In dit dorpje in de stad lijkt iedereen op zoek
naar liefde. Behalve Daan. Dan verschijnt
Katje. De knappe modeontwerpster opent
naast zijn winkel een hippe modezaak.
		Te zien vanaf 13 maart

McG | Een zieke geheim agent krijgt een
experimenteel medicijn aangeboden dat zijn
leven kan redden. Moet hij wel één laatste
opdracht doen. 
Te zien vanaf 20 maart

Endless Love

Endless Love

Shana Feste | Volgens Slant Magazine een
Abercrombie & Fitch-commercial op speelfilmlengte. Het is een verhaal over twee

3 Days to Kill

koningskinderen, opgefleurd met pirouettes
in bloemenvelden, gegril met marshmallows
en wat geduik van een steiger. 
		Te zien vanaf 20 maart
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After the Tone

After the Tone

De echo na
de piep
Het idee van After the Tone is ijzersterk: op de geluidsband horen we
alleen de voicemails op de telefoon van
architect Onno, in beeld zien we alleen
de locatie van degene die het bericht
inspreekt. Maar niet de persoon zelf.
Digna Sinke vertelde voor de vertoning van
After the Tone op het Filmfestival Rotterdam
dat ze verbaasd was dat ze zo hoog in de
publieksenquête van het festival terecht was
gekomen. Ze had tijdens het maken van de
film helemaal niet aan het publiek gedacht.
Toch is haar speelfilm – ondanks het ontbreken van zichtbare acteurs – heel toegankelijk
geworden. Het idee van After the Tone is origineel: we horen de voicemails die worden
achtergelaten op de telefoon van architect
Onno, maar zien enkel de plekken waar ze
worden ingesproken. Het verhaal over de

mysterieuze verdwijning van de architect
moeten we zelf samenstellen uit de ingesproken berichten. Dat werkt lange tijd wonderwel goed. Al luisterend maak je je een
voorstelling van insprekers die zich zorgen
maken om het lot van Onno. We zijn getuige
van de groeiende wanhoop bij zijn verbeten
zus (mooie stemrol van Rifka Lodeizen), de
verwijten van zijn zakenpartner (enkele
belangrijke klanten hebben zich teruggetrokken omdat Onno heeft verzaakt) en de
voor iedereen herkenbare bezorgdheid van
zijn moeder die zich niet wil opdringen maar
wel heel regelmatig aan de telefoon hangt
(tragikomisch ingesproken door Olga Zuiderhoek).
De bijzondere manier waarop de locaties
zijn gefilmd doet denken aan Sinkes indrukwekkende documentaire over Tiengemeten
Weemoed en wildernis: strak gekadreerde
beelden van een kil kantoorgebouw, een
overslaghaven, een rijtjeshuis met verlaten
plantsoen, de parkeerplaats van een Makro.
Mensen ontbreken nagenoeg. Lang wordt
het verhaal voortgedreven door de vraag wat
er met Onno is gebeurd, maar zodra de film
op een vermoedelijke ontknoping afstevent,
implodeert de spanningsboog en blijkt de
nieuwsgierigheid naar de toedracht niet
genoeg om de film te dragen. Het wordt ook
steeds ongeloofwaardiger dat Onno’s voicemail nog maanden na dato wordt ingesproken. Zo wordt de eerst zo levendige film plotseling weer een schrijftafelidee.
Mariska Graveland

»»»»»

After the Tone Nederland, 2014 | Regie Digna
Sinke | 85 minuten | Stemmen Dragan Bakema,
Olga Zuiderhoek, Rifka Lodeizen | Distributie
Mokum Film | Te zien vanaf 27 februari

Cold Breezes

Slow cinema uit Groningen
Wat zit er in het Groningse water? Na
Alex Pitstra’s Die Welt en de films van
productiehuis Schaftkip is Cengiz
Özgök de volgende noordelijke filmmaker die op eigen houtje een speelfilm
uit de grond stampt. In Delfzijl, of all
places.
Cold Breezes (Soğuk Esintiler), een intrigerend portret van drie verloren zielen, is de
eerste speelfilm van Cengiz Özgök, die
jarenlang ploegendiensten draaide in een

fabriek en pas op zijn vijftigste voor een
leven als filmmaker koos. Hij maakte de
afgelopen jaren enkele opdrachtfilms, een
gevierde kortfilm en een middellange documentaire. Cold Breezes is duidelijk een passieproject: hij is niet alleen de scenarist,
regisseur, producent én editor van de film,
die als werktitel overigens het aantrekkelijkere Waterkoud had, maar staat ook op de rol
als cameraman, geluidsman, geluidsmixer
en postproductie-supervisor, en is bovendien te zien in een flinke bijrol. Ook andere

Grudge Match

Peter Segal | Dankzij De Niro, Pacino en Schwarzenegger is het een genre op zich aan het
worden: oude mannen die al met pensioen
zijn maar terugkomen om nog één keer een
grote slag te slaan. Hier spelen De Niro en
Stallone twee oude boksers die elkaar dertig
jaar na hun laatste wedstrijd nog één keer
knockout willen slaan.

Shado’man

Dakloos in
Freetown
Boris Gerrets dook onder in het nachtleven van Sierra Leones hoofdstad
Freetown, en kwam boven met een
intiem portret van een groep daklozen.

Cold Breezes

namen komen op de aftiteling meerdere
keren terug, waaronder Rene Houwen, één
van de voormannen van Schaftkip.
Özgöks verhaal doet in al zijn bescheidenheid een gooi naar een grotere beschouwing
van hedendaags Nederland, of op zijn minst
een uithoek daarvan. In een afgelegen
havenstadje, ‘op de grens van herfst en winter’ zoals de openingstitels stellen, drijven
drie personages richtingloos om elkaar heen.
Havenwerker Reinder laat steken vallen op
zijn werk omdat hij gedumpt is door Inge, die
zwanger van hem is. Inge op haar beurt
werkt in een supermarkt maar is vooral bezig
met het ontvluchten van dit troosteloze
stadje. Er komt verandering in hun vastgelopen levens dankzij de komst van Izzat, een
Syrische vluchteling.
De beperkingen van het onafhankelijk
filmmaken zijn voelbaar in Cold Breezes: het
acteerwerk is wisselvallig (al is Özgök zo verstandig om zijn veelal onervaren acteurs niet
met bergen dialoog op te zadelen), het tempo
ligt soms wel erg laag en de grote hoeveelheid namen op de aftiteling die iets met het
geluid van doen hebben gehad, doen technisch gedoe vermoeden dat hier en daar ook
hoorbaar is. Maar Özgök heeft een sterk oog
voor compositie, sleept bergen sfeer uit de
mistige grijsheid van Delfzijl, en heeft met
zijn elliptische vertelling daadwerkelijk iets
te melden. Een belofte.
Joost Broeren

»»»»»

Cold Breezes Nederland, 2014 | Regie Cengiz
Özgök | 75 minuten | Met Edwin Martirosian,
Keimpe J. Visser, Justine de Bruijne-Vermaat |
Distributie In eigen beheer | Te zien vanaf 9
maart in Groninger Forum

Het vonnis

Jan Verheyen | Wanneer de moordenaar van
zijn vrouw door een procedurefout vrijkomt,
zegt Luc Segers acuut het vertrouwen in de
rechtstaat op en neemt de zaak in eigen
hand. 
Te zien vanaf 27 maart

Shado’man

Divergent

Neil Burger | Beatrice Prior, een tiener met
speciale krachten, wordt bedreigd door een
tiran die haar soort van de aardbodem wil
laten verdwijnen. Gebaseerd op de gelijknamige tienertrilogie van Veronica Roth.
Te zien vanaf 27 maart

The Precocious & Brief Life of Sabina Rivas
Luis Mandoki | Exploitatief melodrama over
twee jonge geliefden die ergens op de grens
van Mexico en Guatemala slavernij, bordelen
en drugssmokkelaars moeten overwinnen.

Te zien vanaf 20 maart

Formula 1

Paul Crowder | Documentaire over het gouden tijdperk van de Formule 1 toen coureurs
levensgevaarlijke capriolen uithaalden.

Te zien vanaf 27 maart
Grudge Match

In People I Could Have Been and Maybe Am,
dat in 2010 IDFA’s competitie voor middellange documentaires won, weefde filmmaker
Boris Gerrets zijn verhaal vanuit een reeks
toevallige ontmoetingen op de straten van
Londen. Iets vergelijkbaars geldt voor
Shado’man, die Gerrets dan ook omschrijft
als het tweede deel in een beoogd drieluik.
De filmmaker trok zonder vooropgezet plan
naar Sierra Leone, waar hij in zijn jeugd een
paar jaar woonde, en stuitte tijdens nachtelijke omzwervingen door de hoofdstad toevallig op de Freetown Streetboys.
Deze groep daklozen – waarvan er veel een
fysieke handicap hebben, vanaf hun
geboorte of als gevolg van de burgeroorlog
die het land tot 2002 teisterde – probeert zo
goed en zo kwaad als het gaat te overleven.
Gerrets filmt ze op intieme momenten,
gevangen in het nachtelijke, vaak regenachtige Freetown. We zien hoe ze een droge
slaapplaats proberen te vinden en hoe hun
barre levensomstandigheden voor onderlinge conflicten zorgen. Maar er zijn ook
luchtige momenten en onderlinge solidariteit. In voice-over vertellen sommigen in
bedekte termen over hoe ze in dit leven verzeild zijn geraakt.
Op een incidenteel (en onnodig) gebruik
van muziek na, laat Gerrets de interpretatie
aan de kijker; zijn krachtige, schaduwrijke
beelden zeggen meer als hij die emotionele
sturing weglaat. Gerrets presenteert de
nachtelijke misère zonder opsmuk, met
groot gevoel voor menselijke waardigheid.

Te zien vanaf 27 maart

Het vonnis
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Wat echter ontbreekt is context, op die
impressionistische voice-overs na: het politieke verleden en de sociale omstandigheden
van Sierra Leone worden ofwel bekend verondersteld, ofwel niet belangrijk genoeg
gevonden om uit te leggen. Het maakt het
inkijkje, hoewel heel intiem en fascinerend,

ook afstandelijk.
Joost Broeren

»»»»»

Shado’man Nederland, 2013 | Regie Boris Gerrets | 89 minuten | Distributie Mokum Filmdistributie | Te zien vanaf 20 februari

An Episode in the Life of an Iron Picker

Geen geld, geen operatie
Roma’s spelen toch allemaal viool en
leven met passie en vuur? De Bosnische filmmaker Danis Tanovic komt
met een realistischer beeld.
Soms arriveren films precies op het juiste
moment. Zoals An Episode in the Life of an
Iron Picker – even oefenen op de titel – van
Danis Tanovic. Dat in Bosnië en Herzegovina
de bevolking de laatste maanden voor het
eerst sinds de burgeroorlog (1992-1995)
massaal demonstreert tegen corruptie,
vriendjespolitiek en het gebrek aan perspectief in het land, wordt begrijpelijk na het zien
van de vijfde film van Tanovic.
An Episode gaat over discriminatie van
Roma in Bosnië, maar het gaat de filmmaker
om meer. De Bosnische regisseur, die in 1993
als 22-jarig broekie met No Man’s Land de
Oscar voor Beste Buitenlandse Film won,
zegt in de persinformatie verbijsterd te zijn
over de huidige Bosnische samenleving. Terwijl in de oorlog mensen hun leven voor
elkaar en vluchtelingen riskeerden, keert
men zich nu af van de ellende van anderen.
Gedreven door frustratie en woede over het
gebrek aan solidariteit richtte Tanovic met
andere politieke activisten zes jaar geleden
de multi-etnische politieke partij Nasa
Stranka (Onze Partij) op. De Groen Linksachtige partij is in Sarajevo inmiddels de
vierde partij.
Tanovic’ politieke, beter gezegd: humane
betrokkenheid is in al zijn films te vinden,
maar nooit zo direct als in An Episode. De
inspiratie was een krantenbericht van drie
jaar geleden over een Roma-stel, waarvan de
vrouw na een miskraam in een ziekenhuis de
noodzakelijke curettage niet kreeg. Het
onverzekerde stel kon de ingreep niet betalen
en werd naar huis gestuurd. Dat zonder de
operatie de vrouw aan infecties zou kunnen
overlijden, interesseerde de artsen niet.
Tanovic vond de gebeurtenis tekenend voor
de nare, bikkelharde sfeer in zijn land. Hij
zocht het Roma-stel in hun dorpje op en liet
hen, en hun twee kinderen, voor de camera

de gebeurtenissen naspelen. Het resultaat is
deze gedramatiseerde documentaire.
De film begint met de dagelijkse gang van
zaken in het gezin, waarin de man met het
verzamelen van oud ijzer de schamele kost
verdient. Het gaat mis als zijn vrouw een
miskraam krijgt maar bij het ziekenhuis zonder verdere behandeling naar huis wordt
gestuurd. “Geen geld, geen operatie”, vat een
arts het ziekenhuisbeleid kernachtig samen.
Wanhopig probeert de man aan het benodigde geld (meer dan zeshonderd euro) te
komen. Dat hij een oorlogsveteraan is, maakt
de situatie extra wrang. Vier jaar streed hij
aan het front, maar na thuiskomst liet de
overheid hem financieel barsten.
Je moet een hart van steen hebben om niet
mee te leven met het gezin in An Episode in the
Life of an Iron Picker, maar de authenticiteit is
geen garantie voor een meeslepend drama.
Het zichzelf spelende echtpaar bewijst met
houterig spel dat het een misverstand is te
denken dat mensen altijd overtuigend zichzelf
kunnen spelen. Het is een vreemde paradox:
met geweldige professionele acteurs was An
Episode in the Life of an Iron Picker minder
authentiek, maar overtuigender geweest.
Jos van der Burg

»»»»»

An Episode in the Life of an Iron Picker
Bosnië en Herzegovina, Frankrijk, Slovenië,
Italië, 2013 | Regie Danis Tanovic | 75 minuten |
Distributie Cinemien | Te zien vanaf 13 maart

An Episode in the Life of an Iron Picker

Kill Your Darlings

John Krokidas | In 1944 brengt een moord
een drie jongemannen bij elkaar die later
grootheden van de Beatgeneratie worden:
Allen Ginsberg, Jack Kerouac en William
Burroughs. 
Te zien vanaf 27 maart

August: Osage County

August: Osage County

Veel drama,
weinig film
Een Pulitzer Prize-winnend theaterstuk en een blik steracteurs: goed voor
een paar Oscarnominaties, maar levert
het ook een goede film op?
“Could we please stop making a federal case
out of everything?” bijt Jean van zich af
nadat ze midden in de nacht betrapt is in een
twijfelachtig onderonsje met de nieuwe
vriend van haar tante. Veertien is ze, maar al
goed van de tongriem gesneden. En dat is
ook wel nodig in de familie Weston, waar het
woord tot wapen is verheven.
Voor het eerst in lange tijd is de hele familie samen nadat de pater familias zich van
kant heeft gemaakt. Maar tijd voor rouw is er
niet. Weduwe Violet (Meryl Streep), kankerpatiënt en verslaafd aan een heel pillenarsenaal, verstikt de atmosfeer met giftige uitvallen waarbij vooral haar drie dochters het
moeten ontgelden: de bazige oudste (Julia
Roberts), die voortdurend met haar moeder
in de clinch ligt; de timide, zichzelf opofferende jongste (Julianne Nicholson); en de
egocentrische, losgelagen middelste (Juliette
Lewis). Helaas, zodra de personages zijn
geïntroduceerd kun je de confrontaties wel

The Book Thief

Brian Percival | Duitsland, de Tweede
Wereldoorlog. Terwijl de oorlog woedt,
vindt de jonge Liesel troost door boeken te

Kill Your Darlings

Sasja Koetsier

»»»»»

August: Osage County Verenigde Staten,
2013 | Regie John Wells | 121 minuten | Met Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor |
Distributie Paradiso Film | Te zien vanaf 20
maart

stelen en die met anderen te delen. Onder de
trap thuis hebben haar ouders een Joodse
vluchteling verstopt.
Te zien vanaf 27 maart

The Invisible Woman

Ralph Fiennes | Op het hoogtepunt van z’n
carrière ontmoet Charles Dickens een jonge
vrouw die tot aan z’n dood zijn maîtresse zal
blijven. 
Te zien vanaf 27 maart

Anchorman 2

Adam McKay | Tien jaar na de grandioze idioterie van Anchorman: The Legend of Ron Burgundy is het nieuwsteam met Will Ferrell
terug om in New York de eerste 24-uurs
nieuwszender over te nemen. Het eerste deel
was geen succes bij de release maar groeide
sinds 2004 uit tot een flinke culthit. Grote
kans dat Anchorman 2: The Legend Continues
dat ook wordt. 
Te zien vanaf 27 maart

zo ongeveer uittekenen. Zelfs de verrassende
onthullingen die het scenario in petto heeft,
passen naadloos binnen de formule van het
familiedrama.
Want drama ís het. August: Osage County
was een succesvolle Broadway-productie
waar de studiobazen Weinstein wel brood in
zagen – helemaal met de Oscarfähige Streep
en Roberts, die elkaar als moeder en dochter
de tent uitvechten en als collega’s bijna van
het doek spelen. Maar afgezien van het feit
dat die wedijver het drama als geheel niet ten
goede komt: waar houdt het theater op en
waar begint de film? Op het moment dat de
camera de benauwde, verduisterde kamers
verlaat en de ruige prairie betreedt? Dat kon
best gemist worden, in een verhaal dat vooral
gaat over beklemming. Wat film nu juist zo
mooi kan is: de tijd laten verstrijken. De zon
laten opkomen, een nieuwe dag laten beginnen, één die zich van alle vorige onderscheidt doordat wat gezegd is nooit meer
niet-gezegd kan zijn. Daarvoor is ruimte
nodig, stilte, en even geen geacteer. Maar dat
is niet waarin het filmscenario, dat Tracy
Letts schreef op basis van zijn eigen toneelstuk, voorziet. August: Osage County blijft
theater, maar dan met filmsterren, op het
witte doek.

Captain America: The Winter Soldier 3D

Anthony Russo, Joe Russo | Steve Rogers gaat
de strijd aan met een nieuwe vijand: de Winter Soldier. 
Te zien vanaf 27 maart
Captain America: The Winter Soldier

ronald rovers

ALPHAVILLE PICTURES COPENHAGEN PRESENTS

PILOU ASBÆK NICOLAS BRO JESPER CHRISTENSEN
IN A FILM BY CHRISTOFFER BOE

15/16 maart

TORONTO
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

REYKJAVIK
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

HAMBURG
FILM
FESTIVAL

CHICAGO
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

STOCKHOLM
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

ROTTERDAM
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

Based on real events.
And some not so real...

FACEBOOK.COM/SPIESGLISTRUP

27 MAART IN DE BIOSCOOP

Spies Filmkrant.indd 1

18/2/14 13:21:01

Vanaf

13 maart
in de
filmtheaters

23

de Filmkrant
#363 maart 2014

Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van april moeten vóór vrijdag 14 maart (schriftelijk of per e-mail
agenda@filmkrant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd.
De Filmkrant is niet verantwoordelijk voor onjuiste
vermeldingen of programmawijzigingen. De volgende
Filmkrant verschijnt op donderdag 27 maart.

Alkmaar
k Filmhuis Alkmaar Verdronkenoord 12 | 072-5110136 | filmhuisalkmaar.nl | 12 Years a Slave
vr 7, 21.30 | za 8, 19.00 | American
Hustle do 27, vr 28 en ma 31 t/m
wo 2 apr, 20.00 | Avant l’ hiver do
6, ma 10 en wo 12, 21.15 | zo 9 en di
11, 19.00 | Dallas Buyers Club do
27, ma 31 en wo 2 apr, 19.00 | vr 28
en di 1 apr, 21.15 | La grande bellezza do 6 tm wo 12, 19.30 | Her vr 7,
19.00 | za 8, 21.30 | In Bloom do 13,
za 15, ma 17 en wo 19, 19.00 | vr 14,
zo 16 en di 18, 21.15 | Inside Llewyn
Davis do 6, ma 10 en wo 12, 19.00 |
zo 9 en di 11, 21.15 | Nebraska do 27,
ma 31 en wo 2 apr, 21.15 | vr 28 en di
1 apr, 19.00 | Nymphomaniac I do
13 t/m wo 19, 20.00 | Nymphomaniac II do 20 t/m wo 26, 20.00 |
Only Lovers Left Alive do 13, za 15,
ma 17 en wo 19, 21.15 | vr 14, zo 16
en di 18, 19.00 | Philomena do 20,
za 22, ma 24 en wo 26, 19.00 | vr 21,
zo 23 en di 25, 21.15 | Venus in Fur
do 20, za 22, ma 24 en wo 26, 21.15 |
vr 21, zo 23 en di 25, 19.00

Almelo
k Filmhuis Almelo Elisabethhof
4 | informatie-reserveren 0546850264 | filmhuisalmelo.nl | Aanvang: 20.15 | Avant l’ hiver vr 28 |
The Butler wo 19 | Inside Llewyn
Davis wo 5 | Mandela: Long Walk
to Freedom vr 21 | Philomena vr 14

Almere
k Corrosia Stad/Theater, Expo
& Film Stadhuisplein 2 | 0365215929 | corrosia.nl | Akira vr 14,
18.00 | Finding Forrester do 6,
20.00 | Gentlemen Prefer Blondes
do 13, 17.00 | Marius do 27, 20.00 |
Samsara do 20, 20.00
k Het nieuwe filmhuis/De nieuwe bibliotheek Stadhuisplein 101 |
036-5486000 | denieuwebibliotheek.nl/hetnieuwefilmhuis | For
Those in Peril di 18, 19.30 | La
grande bellezza vr 7 en di 11, 19.30
| wo 12, 11.00 | Like Father, Like
Son vr 21 en di 25, 19.30 | The
Lunchbox di 4, 19.30 | wo 5, 11.00 |
Mandela: Long Walk for Freedom
vr 28, 19.30 | Omar vr 14, 19.30 |
wo 19, 11.00 | Wakker in een boze
droom wo 26, 11.00

Alphen a/d Rijn
k Parkfilmhuis Cornelis Geellaan
2 (Park Rijnstroom) | 0172-493737 |
parkfilmhuis.nl | Avant l’ hiver vr
28, 19.30 | zo 30, 14.30 | ma 31 en di
1 apr, 20.30 | Child’s Pose do 13, za
15 en di 18, 20.30 | Enough Said vr
21, 21.30 | zo 23 en wo 26, 20.30 | di
25, 13.30 | Fruitvale Station do 20,

za 22, ma 24 en di 25, 20.30 | La
grande bellezza do 6, zo 9 en wo
12, 20.30 | vr 7, 21.30 | di 11, 13.30 |
Inside Llewyn Davis vr 7, 19.30 |
za 8, ma 10 en di 11, 20.30 | Mandela: Long Walk to Freedom do 27,
za 29, zo 30 en wo 2 apr, 20.30 | vr
28, 21.30 | di 1 apr, 13.30 | Omar vr
14, 21.30 | ma 17 en wo 19, 20.30 |
Samsara vr 14, 21.30 | zo 16, 20.30
| di 18, 13.30 | vr 21, 19.30

Amersfoort
k Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033‑422
6555 | lievevrouw.nl | Programma
wordt wekelijks aangevuld, zie
website | Premières | August:
Osage County vanaf do 20 | The
Grand Budapest Hotel vanaf do 13
| The Invisible Woman vanaf do 27
| Miele vanaf do 6 | Nebraska vanaf
do 6 | Nog te zien | 12 Years a Slave | Her | Nieuwe films | In Bloom
vanaf do 6 | Samsara vanaf do 6 |
The Selfisch Giant vanaf za 1 | Het
Lieve Verleden | The Gold Rush di
4 en ma 10, 19.00 | Film & Architectuur | Kleiburg, de laatste Bijlmerflat do 6, 19.30 | Gay Special |
Floating Skyscrapers zo 16, 19.30 |
ma 17, 19.15 | CineSingle | August:
Osage County zo 23, 12.00 | Filmprogramma Geloofgemeenschap ‘t Zand | The March zo 23,
14.30 | ma 24, 19.00

Amsterdam
k Cinema111 Arie Biemondstraat
111 | 020-6169994 | info@lab111.nl
| lab111.nl | 69: liefde seks senior
wo 5, wo 12, vr 21 en vr 28, 18.00 |
vr 7, vr 14, wo 18 en wo 26, 21.30 |

The Act of Killing ma 3, ma 10, ma
17 en wo 24, 18.00 | wo 5, wo 12, ma
17, ma 24 en ma 31, 21.30 | Beats,
Rhymes & Life: The Travels of A
Tribe Called Quest zo 2, zo 9, do
20 en do 27, 18.00 | do 6, do 13, zo
16, zo 23 en zo 30, 21.30 | A Long
Story za 1, wo 5, za 8, wo 12, ma 17,
ma 24 en ma 31, 18.00 | za 15, za 22
en zo 30, 21.30 | ma 3, ma 10, wo 19
en wo 26, 21.30 | The Substance –
Albert Hofmann’s LSD za 1, za 8,
di 18 en di 25, 21.30 | di 4, di 1, za 15,
za 22 en zo 30, 18.00 | ¡Vivan las
Antipodas! zo 2, di 4, zo 9, di 11, vr
21 en vr 28, 21.30 | vr 7, vr 14, zo 16,
zo 23, di 18, di 25 en zo 30, 18.00
k Cinema De Balie Kleine-Gartmanplantsoen 10 | Informatie:
020-5535151 | Reservering: 5535100
| debalie.nl | Ana Ana vanaf do 13 |
Uitgebloe(i)d? zo 2, 15.00 | Oscarnacht 2014 | met o.a. voorpremière The Missing Picture zo 2, 22.00
| Stemwijzer Cinema | Les Misé
rables di 11, 20.15 (keuzefilm van
Eric van der Burg, VVD) | The Yes
Men Fix the World di 4, 20.15
(keuzefilm van Marjolein Moorman, PvdA) | Film & Q&A met
regisseur | Ana Ana do 13 | Kenniscafé cinema | The Life Aquatic
with Steve Zissou za 15, 15.00 | ma
17, 22.15 | Best of IDFA 2013 on
tour | A Letter to Nelson Mandela
| Our Curse | Return to Homs |
Twin Sisters za 22, 11.00 en 19.00 |
zo 23, 12.00 | DeBalie@Rialto |
The Missing Picture do 27, 20.00
k Filmhuis Cavia Van Hallstraat
52-1 | 020-6811419 | filmhuiscavia.
nl | Aanvang: 20.30 | Philip Seymour Hoffman | Capote do 27 en
vr 28 | Jack Goes Boating do 6 en
vr 7 | Love Liza do 13 en vr 14 | Sy
necdoch, New York do 20 en vr 21
k Cinecenter Lijnbaansgracht
236 | 020-6236615 (vanaf 15.45) |
cinecenter.nl | Programmering is
onder voorbehoud | Nieuwe films |
August: Osage County vanaf do
20 | The Grand Budapest Hotel
vanaf do 13 | Ida vanaf do 27 | The
Invisible Woman vanaf do 27 |
Nog te zien | Dallas Buyers Club |
Her | L’ inconnu du lac | Nebraska
| Philomena | Venus in Fur
k Eye Filmmuseum IJpromenade
1 | 020-5891400 | eyefilm.nl | Premières | Ida vanaf do 27 | Miele
vanaf do 6 | The Missing Picture
vanaf do 27 | Les salauds vanaf zo

16 (voorpremière) | We Are The
Best! vanaf do 6 (voorpremière za
1, 21.00 met Q&A regisseur) | Prolongaties (o.v.b.) | 12 Years a
Slave | After the Tone | Die andere
Heimat - Chronik einer Sehnsucht | Breakfast at Tiffany’s | La
grande bellezza | L’inconnu du lac
| Inside Llewyn Davis | Like Fat
her, Like Son | The Selfish Giant |
A Touch of Sin | Violette | Winter
Nomads | Lukas Moodysson
Retrospectief | Container zo 2,
21.30 | Fucking Åmål za 1, 17.00 |
Lilja 4-Ever wo 5, 19.00 | Mammoth ma 3, 21.30 | Gerestaureerde
klassiekers | Modern Times vanaf
do 13 | The Kid vanaf za 1 | Cinema
Remake | All That Heaven Allows
zo 23, 21.00 | Angst essen Seele auf
zo 23, 13.00 | Colors ma 24, 19.00 |
The Last House on the Left vr 28,
21.30 (met inleiding) | Cinema
Egzotik: Cinema Remake | High
Noon Night + Outland vr 21,
20.00 | The Quay Brothers’ Universum | Fantastic Mr. Fox zo 9,
11.00 | To the Other Side - Liefde
overwint de dood (Compilatieprogramma) vr 7, 16.00 | Oscar Special I (zo 2) | The Act of Killing |
Cutie and the Boxer | Twenty Feet
from Stardom | Oscar Special II
(zo 2) | Oscargenomineerde- en
winnende Nederlandse films,
gerestaureerd door Beeld & Geluid
| De Grote Oorlog in de Film | All
Quiet on the Western Front vr 7,
21.30, za 8, 16.45 en di 18, 16.30 |
Austeria di 11, 19.15 | De big van
het regiment vr 28, 16.00 | A
Couple of Dow and Outs (Cinema
Concert) zo 9, 16.00 | La France
(o.v.b.) | Gallipoli do 27, 19.15 | The
Good Soldier Švejk (Dobrý voják
Švejk) ma 17, 19.15 | La grande
guerra ma 10, 19.15 | La grande
illusion ma 3, 19.15 | Mit faedreland, min kaerlighed (Through
the enemy’s lines) zo 30, 13.00 |
Okraina zo 9, 19.15 | Regeneration
wo 26, 19.15 (o.v.b.) | The New
Moroccan Cinema: Meet the
Director | Les chevaux de Dieu wo
5, 16.15 | Mille mois wo 12, 16.15 |
La vida perra de Juanita Narboni
wo 19, 16.15 | Cinedans - Dance
on Screen | Dansfilmfestival wo 12
t/m zo 16 | Collectiedag Celebrate Cinema | Interview zo 30, 10.30
| The Last Edition zo 30, 16.30 |
Presentatie van de samenwerking

Lukas Moodysson is terug
De man die in 1998 net voor zijn
dertigste als Zweeds wondertalent de wereld veroverde, is na
veel omzwervingen weer terug
waar hij begon. We hebben het
over Lukas Moodysson, die zestien jaar geleden met het ontwapenende Fucking Amal over twee
tieners liet zien dat niet alle
Zweedse films de kijker tot zelfmoord aanzetten. Met zijn tweede
film Together, een doldwaze satire
op de uitwassen van de tegencultuur in de jaren zeventig – de film
portretteert de gekte in een commune – bevestigde hij zijn naam
als filmmaker die grote thema’s –
hoe te leven – in een verrukkelijke
tragikomische vorm wist te gieten.
In de jaren erna werd Moodysson
het slachtoffer van het misverstand dat je over serieuze onder-

werpen inktzwarte films moet maken. Lily 4-ever, over een tiener uit
Estland die in Zweden in de prostitutie belandt, vertelde nog een
zinnig verhaal over de ellende van
gedwongen prostitutie, maar met
A Hole in My Heart haakte het publiek af. Het drama over een tiener
die in de val wordt gelokt door een
griezel die haar dwingt om mee te
doen aan een pornofilm, viel door
de opeenstapeling van sadistische
vernederingen nauwelijks uit te
zitten. A Hole in My Heart was een
wegloopfilm, die zijn doel – het
aan de kaak stellen van seksueel
geweld – voorbijschoot. Met
Moodyssons sociale engagement
was niets mis, maar wel met de
vertaling ervan in films. Dat bleek
ook uit Container, een experimentele film over het leven van een

A Hole in My Heart

transseksueel. Met Mammoth
probeerde hij zijn publiek terug te
winnen. De sterren Gael García
Bernal en Michelle Williams spelen een rijk Amerikaans stel met
een Filippijnse huishoudster bij
wie het sociale geweten begint op
te spelen. Met We Are the Best is
Moodysson weer helemaal terug.
De cirkel is rond: de film, over twee
tienermeiden, die in het begin van
de jaren tachtig samen een punkbandje beginnen, sluit naadloos
aan bij Fucking Amal. Wie
Moodyssons cirkelgang in de afgelopen twee decennia wil terugzien, kan terecht in EYE, dat al zijn
films van 24 februari t/m 4 maart
eyefilm.nl
vertoont.

Na vier uur oogverblindende
Hunsrück in
zwart-wit (met
net zoals in de andere delen een
spel met kleurelementen om bepaalde emotionele situaties te beklemtonen) wil je
echter toch direct
weer naar de dvdkast om het vervolg te zien.
»»»»»
Dana Linssen over Die
andere Heimat in de
Filmkrant

tussen EYE en de National Film
Preservation Foundation zo 30,
14.45 | Through the enemy’s lines
zo 30, 13.00 | Orphans Film Symposium 9 | zo 30 t/m wo 2 apr |
Cinema Concert | A Couple of
Down and Outs zo 9, 16.00 | Frau
im Mond zo 23, 16.00 | Dutch
Movies English Subtitles | Sletvrees? (Slut Phobia?) (voor datum
zie website) | E*Cinema | Famous
for Fifteen Minutes (compilatieprogramma) di 4, 19.15 | Stranger
than Fiction (compilatieprogramma) | di 18, 19.15 | The Gaze (LGBT
Movies) | Love Is the Devil do 6 |
Het schimmenrijk | Hans Beerekamp eert iedere laatste zondag
van de maand recent overleden
filmpersoonlijkheden met fragmenten en liefdevol commentaar
zo 30
k Het Ketelhuis Westergasfabriekterrein | Pazzanistraat 4 (bioscoop) | Pazzanistraat 27 (filmcafé)
| 020-6840090 | ketelhuis.nl |
Premières | An Episode in the Life
of an Iron Picker vanaf do 27 |
Hartenstraat vanaf do 13 | Kenau
vanaf do 6 | Miele vanaf do 6 | The
Missing Picture vanaf do 27 |
Spies & Glistrup vanaf do 27 | We
Are The Best! vanaf do 6 | Nog te
zien | 12 Years a Slave | L’ amour
est un crime parfait | The Lunchbox | Nymphomaniac I en II |
Shado’man | Soof | VERS | Maandelijkse bijeenkomst voor en door
nieuwe film- en televisiemakers
ma 3 | Psychoanalyse & Film |
Caché wo 12 (met inleiding en
nagesprek) | Roze Filmdagen |
Amsterdam Gay & Lesbian Film
Festival do 13 t/m zo 23 | Gay Film
Night | Floating Skyscrapers di 18
| Deutsches Kino | Schuld sind
immer die Anderen di 25 | Jubileum | Het Ketelhuis 15 jaar! vr 28
t/m zo 30 hou de website in de
gaten
k Kriterion Roetersstraat 170 |
020‑6231709 | kriterion.nl | Raadpleeg de website voor het actuele
programma
k Melkweg Cinema Lijnbaansgracht 234a | Info en reserveringen:
020-5318181 | melkweg.nl | Muziekdocumentaire | Lamb of God:
As the Palaces Burn vr 28 feb en za
1, 20.00 | De Foutmijn Videoclip
Show | Videoclipfragmenten
voorzien van spitsvondig commentaar za 1, za 15 en za 29, 22.00 |
B-Movie Orchestra | Theatertour
2014 za 1, 22.00 | zo 2, 16.00 | 5
Days Off - Cinema | Buraka Som
Sistema: Off the Beaten Track vr
7, 19.00 | Old School Renegades do
6, 19.00 | Our Vinyl Weights a
Ton: This is Stones Throw Records za 8, 19.00 | What Difference Does it Make? A Film About
Making Music wo 5, 19.00 | Best
Off Screen | Camille 2000 (erotica) vr 14, 20.00 | Belladonna of
Sadness (anime) wo 19, 20.00 |
The Lickerish Quartet (erotica) vr
21, 20.00 | The Opening of Misty
Beethoven (erotica) za 22, 23.00 |
Night on the Galactic Railroad
(anime) zo 23, 20.00 | Score (erotica) di 25, 20.00 | Subbacultcha!
Presents: Computer Chess (première, zwarte komedie) do 27,
20.00 | A Field in England (psychedelische thriller) vr 28, 20.00
k The Movies Haarlemmerdijk
161 | 020-6386016 | themovies.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma
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Inequality 
for All in MTM
On Tour

advertorial

Movies that Matter On Tour presenteert in aanloop naar het Movies that Matter Festival 2014, dat
van 20-26 maart plaatsvindt in
Den Haag, speciale previews van
de festivaldocumentaire Inequality for All. Vijftien filmtheaters door
heel Nederland vertonen de film in
combinatie met een inleiding of
naprogramma.
Aan de hand van animaties, archiefbeelden en Dolly Partons
Nine to Five wordt het ernstige
probleem van de inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten
luchtig en grappig in beeld gebracht. Volgens de gepassioneerk Rialto Ceintuurbaan 338 | 020‑
6768700 | rialtofilm.nl | Premières
| An Episode in the Life of an Iron
Picker vanaf do 13 | Anni Felici
vanaf do 27 | Miele vanaf do 6 | The
Missing Picture vanaf do 27 | We
Are The Best! vanaf do 6 | Rialto
Podium | Ana Ana za 8, 16.00
(regisseurs aanwezig) | Cracking
the Frame | Alice Walker: Beauty
in Truth wo 19, 19.30 | Rialto
Klassiek | Medea di 4 en di 11 |
Sunset Boulevard zo 16, di 18, di 25
k Studio/K Timorplein 62 | 0206920422 | studio-k.nu | raadpleeg
de website voor het reguliere programma | Premières | August:
Osage County vanaf do 20 | Kill
Your Darlings vanaf do 20 | Kult |
Boogie Nights wo 19 | Klassieker |
La dolce vita vr 28
k Pathé Tuschinski Reguliersbreestraat 26-34 | 0900-1458 |
pathe.nl | titels zijn onder voorbehoud, raadpleeg verder de website |
Nieuwe films | 300: Rise of an
Empire vanaf do 6 | The Book
Thief vanaf do 27 | The Grand
Budapest Hotel vanaf do 13 | Hartenstraat vanaf do 13 | The Invisible Woman vanaf do 27 | Kenau
vanaf do 6 | Pompeii vanaf do 3 apr
| Opera MET | Prince Igor za 1 |

Nieuwe en
‘gevonden’
dansfilms
Als het voorjaar eraan komt, is ook
Cinedans, volgens de organisatoren het grootste dansfilmfestival
ter wereld, in aantocht. De elfde
editie van het festival wordt van 12
t/m 16 maart gehouden in EYE. Op
het programma staan ruim negentig internationale dansfilms, documentaires en interactieve installaties. Speciale gast is regisseur Boris Paval Cohen. Gastcurator is
filmmaker en schrijver Peter Delpeut. Het festival vertoont acht
programma’s met shorts, de One
Minute Dance Film Contest en documentaires over dansers en cho-

Inequality for All

de en innemende professor Robert
Reich is deze situatie niet alleen
een van de grootste bedreigingen
voor de economie; ook de democratie loopt gevaar. Gelijkend aan
An Inconvenient Truth van Al
Gore, maar dan over de economie.
Een onderhoudend document over
de keerzijde van de Amerikaanse
Droom.
Kijk voor meer informatie op
moviesthatmatter.nl

Opera Encore | Prince Igor zo 9 |
Music | Elton John The Million
Dollar Piano do 20 | Ballet | Pathé
Ballet: Marco Spada (Live) zo 30
k Filmtheater De Uitkijk Prinsengracht 452 | 020-2232416 |
uitkijk.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055‑5220993 |
gigant.nl | 12 Years a Slave za 1, zo
2, di 4 t/m do 6, zo 9, di 11 en wo 12,
20.00 | zo 2 t/m do 6, zo 9 en ma
10, 15.30 | ma 3 en za 8, 19.30 | wo
12, 15.45 | All is Lost za 1, 21.30 | zo
2, di 4 en wo 5, 20.15 | ma 3, 20.00 |
di 4 en wo 5, 15.45 | Blue Jasmine
za 1, 19.30 | ma 3 en ma 31, 15.45 |
ma 3, ma 10, ma 17 en ma 24, 20.15 |
vr 7, 21.30 | ma 24, 15.30 | ma 31,
20.00 | Carnage zo 2, 15.45 | Dallas Buyers Club do 13, ma 17 t/m
wo 19, vr 21 en za 22, 20.00 | vr 14
en za 15, 20.15 | za 15, 15.45 | zo 16,
do 20 en zo 23, 19.30 | ma 24 en wo
26, 15.15 | Grand Central vr 14 en
za 15, 21.30 | zo 16, 20.00 | La grande bellezza zo 2 t/m do 6, 15.15 | zo
2, di 4 en wo 5, 19.30 | zo 9, 20.15 |
di 11 t/m vr 14, 15.30 | Henri do 13,

reografen, onder wie Sidi Larbi
Cherkaoui en Deborah Hay. Dit
jaar is er voor het eerst een samen
met KLIK! Animation Festival Amsterdam samengesteld programma met animatiedansfilms. Ook
bevat het festivalprogramma historische dansfilms uit het archief
van EYE. Speciale aandacht is er
voor ‘found choreography’, de
‘dansende variant’ van found footage. Naast kijken naar films wordt
er uiteraard ook gedanst op het
festival. Iedereen kan meedoen
aan de workshop Love-Ism, waarin onder leiding van choreograaf
Mor Shani en videokunstenaar
Paul Sixta de spanning, het ongemak en de kwetsbaarheid van een
nieuwe ontmoeting in bewegingen
worden vertaald. De workshop leveren een film op die meteen op
het festival te zien zal zijn. Ook is
er een driedaagse workshop
scenarioschrijven voor dansfilms.
Daarin wordt onder leiding van

di 18 en wo 19, 20.15 | vr 14 en za 15,
19.30 | vr 14, zo 16, di 18 en wo 19,
15.45 | ma 17, 15.30 | Her do 13 en zo
22, 15.45 | di 18 en wo 19, 15.30 | do
20, zo 23, do 27, vr 28 en zo 30,
15.15 | do 20, zo 23 en di 25, 20.00 |
vr 21, za 22, vr 28 en za 29, 20.15 |
ma 24, wo 26 en zo 30, 19.30 | Inequality For All ma 10, 20.00 | Nebraska do 27, vr 28 en zo 30, 15.30 |
do 27 t/m zo 30, 20.00 | za 29, 15.45
| ma 31, 15.15 en 19.30 | Ne me quitte pas do 6, di 11 en wo 12, 20.15 | vr
7, 15.30 en 19.30 | za 8, zo 9 en di 11,
15.45 | Shell do 27, zo 30 en ma 31,
20.15 | vr 28, 15.45 en 21.30 | za 29,
21.30 | zo 30 en ma 31, 15.30 | The
Selfish Giant do 20, vr 21, zo 23,
ma 24 en di 25, 15.45 | do 20, zo 23
en di 25, 20.15 | vr 21 en za 22, 21.30
| ma 24 en wo 26, 20.00 | Violette
do 6, 15.45 | do 6, zo 9, di 11 t/m do
13, di 18 en wo 19, 19.30 | vr 7, zo 9
t/m vr 14 en ma 17 t/m wo 19, 15.15 |
vr 7, vr 14 en za 15, 20.00 | za 8,
20.15 | zo 16, 15.30 | Winter Nomads do 20, vr 21, zo 23, di 25 en
wo 26, 15.30 | vr 21, za 22, vr 28 en
za 29, 19.30 | Filmclub | August:
Osage County zo 2, 10.45 (Filmontbijt vanaf 9.30) | Filmnacht
za 8, 20.00 | Qissa | De 100-jarige
man die uit het raam klom en verdween | The Grand Budapest Hotel | The Keeper of Lost Causes |
Run & Jump | Filmkrant.Live |
Violette (met inleiding) di 11, 19.30
| OKW FilmForum | Avant l’hiver
vr 21, 15.15 | Boek & Film | The
Young and Prodigious T.S. Spivet
di 25, 15.15 en 19.30

Arnhem
k Focus Filmtheater Korenmarkt
42 | 026‑4424283 | focusarnhem.nl
| Raadpleeg de website voor het
actuele programma

Assen
k Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-0128560 | asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30 |
Workers ma 3 en di 4

Bergen
k Fth CineBergen/Zwarte
Schuur Eeuwigelaan 7 | 0725896310 | cinebergen.nl | Die andere Heimat ma 3 en wo 5, 20.00 |

One Hand Clapping

Bertha en Maite Bermúdez vanuit
de perspectieven van schrijver, regisseur en performer naar de specifieke kenmerken van het dansfilmscenario gekeken. Verder
maakte gastcurator Peter Delpeut
met filmmaker Menno Otten ter
gelegenheid van het 125-jarig jubileum van het Koninklijk Concertgebouworkest de video-installatie
One Hand Clapping, waarin de
handen van vijf dirigerende
chef-dirigenten van het Koninklijk
Concergebouw Orkest samensmelten in een lyrische dans.
De filmversie ervan is ook op het
festival te zien.
cinedans.nl | eyefilm.nl

The Butler zo 2, 20.00 | Dallas
Buyers Club vr 21, zo 23 en wo 26,
20.00 | Henri vr 14, 14.30 | zo 16,
20.00 | L’inconnu du lac vr 28 en
ma 31, 20.00 | zo 30, 15.30 | Mandela: Long Walk to Freedom wo 5,
14.30 | Nieuw leven in Congo zo
23, 15.30 + voorfilm: A Man From
the Congo River | Only Lovers Left
Alive vr 14, ma 17 en wo 19, 20.00 |
Philomena do 6, za 8 en ma 10,
20.00 | vr 7, 14.30 | The Selfish
Giant do 27, za 29 en zo 30, 20.00 |
vr 28, 14.30 | Soof za 1 en di 4,
20.00 | zo 2, 15.30 | Les vacances
de monsieur Hulot vr 21, 14.30 |
Venus in Fur do 13, za 15 en di 18,
20.00 | zo 16, 15.30 | Violette vr 7,
zo 9 en wo 12, 20.00 | The Wolf of
Wallstreet do 20, za 22 en ma 24,
20.00 | Speciale voorpremière | De
honderdjarige man die uit het
raam klom en verdween di 11,
20.00 (met 18.00 lezing + buffet)

Borne
k Filmhuis Borne Marktstraat 23
| informatie/reserveren 074-265
7200 | kulturhusborne.nl | Themamaand: De film is beter dan het
boek of toch niet? | Opening ma 3
| Boven is het stil wo 5 | Night
Train to Lisbon wo 12 | Die Wand
wo 26 | Wuthering Heights di 18

Breda
k Chassé Cinema Claudius Prinsenlaan 8 | 076-5303131 | chasse.nl |
Premières | August: Osage County vanaf do 20 | The Grand Budapest Hotel vanaf do 13 | Ida vanaf
do 27 | L’ inconnu du lac vanaf do 6
| The Invisible Woman vanaf do 27
(o.b.v.) | The Missing Picture
vanaf do 27 | We Are The Best!
vanaf do 6 | Voorfilm | Not About
Us | Nog te zien | 12 Years a Slave |
Her | Nebraska | Only Lovers Left
Alive | Philomena | The Selfish
Giant | Eénmalige vertoning |
Bellas Mariposas di 11 | Filmclub |
do 13, vr 14, di 18 en wo 19 | Film
ontbijt | zo 30, 10.00 ontbijt en
11.00 film | Klassiekers | Jules &
Jim ma 24 en ma 31, 19.20 | La
piscine ma 3, 19.20 | Stalker ma 10
en ma 17, 19.20 | Gay Film Night |
Floating Skycrapers di 18, 21.00 |
Cursus: Boek in Beeld | The Invisible Woman ma 17, 19.30 | Blinde
Muur | Nieuwe serie films vanaf do
6 | Film & Lezing | Ana Ana za 8,
14.00 | Cracking The Frame on
tour | Everybody Street wo 26 |
Friday Movie | Call Girl vr 7,
16.00

Bussum
k Filmhuis Bussum Brediusweg 1
| 035-6938694 | filmhuisbussum.nl
| 12 Years a Slave do 27, 21.15 | vr
28, 15.45 en 21.15 | za 29, 15.45 | zo
30, 20.00 | African Safari (3D) do
20, 18.45 | vr 21 en zo 23, 16.00 | za
22, 15.45 | ma 24, 20.00 | wo 26,
15.00 | All is Lost do 20, 21.30 | vr
21, 11.00 en 18.45 | za 22, 19.00 | zo
23, 20.30 | wo 26, 14.45 en 20.30 |
The andere Heimat: Chronik
einer Sehnsucht vr 14 en za 15,
18.45 | zo 16, 15.00 | wo 19, 19.45 |
The Butler za 1, 21.15 | wo 5, 14.45 |
Dallas Buyers Club do 27 t/m za
29, 18.45 | vr 28, 10.45 | za 29, 21.30
| zo 30, 16.00 | Fruitvale Station
za 1, 16.00 | zo 2, 20.15 | ma 3 en wo
5, 20.30 | di 4, 20.00 | Henri do 6,

12 Years a Slave
maakt verpletterend voelbaar dat
slaven gebruiksartikelen waren,
waarmee een eigenaar kon doen
wat hij wilde. Gezinnen worden
door handelaren
uit elkaar gerukt,
mannen en vrouwen afgebeuld en
geslagen, slavinnen verkracht en
ieder spoor van
rebellie meedogenloos onderdrukt.
»»»»»
Jos van der Burg in de
Filmkrant

21.30 | vr 7, 10.45 | za 8, vr 14 en za
15, 19.00 | zo 9, 20.00 | wo 12 en zo
16, 20.30 | do 13, 18.45 | Her vr 21,
10.45 en 21.15 | za 22, 18.45 | zo 23,
20.00 | do 27, 21.30 | vr 28, 16.00 |
za 29, 21.15 | zo 30, 15.45 | wo 2 apr |
Metro Manila za 1, 19.00 | zo 2,
16.00 | Nebraska do 27, 19.00 | vr
28, 11.00 en 21.30 | za 29, 16.00 | zo
30, 20.30 | ma 31, 20.00 | wo 2 apr |
Nymphomaniac I do 6, 21.15 | vr 7,
18.45 | za 8, 15.45 | Nymphomaniac
II vr 7, 21.15 | zo 9, 16.00 | di 11,
20.00 | Philomena za 1, 19.15 | zo 2,
15.45 | vr 7, vr 21, vr 28 en za 29,
19.00 | za 8, 16.00 | ma 10 en ma 31,
20.30 | vr 14, 10.45 en 21.15 | zo 16,
20.15 | di 18, 14.00 | wo 19, 14.45 |
za 22, 21.30 | The Selfish Giant do
6, 18.45 | vr 7, 15.45 en 21.30 | za 8,
21.15 | ma 10, di 18 en wo 19, 20.00 |
do 13, 21.30 | vr 14, 16.00 | ma 17,
20.30 | A Touch of Sin do 20 en za
22, 21.15 | vr 21, 21.30 | ma 24, 20.30
| di 25 en wo 26, 20.00 | Violette za
1, 21.30 | We Are The Best! do 13 en
za 15, 21.15 | vr 14, vr 21 en zo 23,
15.45 | ma 17, 20.00 | do 20, 19.00 |
za 22, 16.00 | Winter Nomads do 6
en do 13, 19.00 | vr 7 en vr 14, 11.00
| za 8, 18.45 | zo 9, 15.45 | wo 12,
15.00 | zo 16, 16.00 | di 18, 14.15 |
The Wolf of Wallstreet za 1, 15.45 |
zo 2, zo 9 en wo 12, 19.45 | ma 3 en
wo 5, 20.00 | vr 7, 15.30 | za 8, 20.30
| Sneak Preview | Verrassende
voorpremière elke di, 20.30 | Centrum voor Jeugd & Gezin | The
Selfish Giant di 18, 20.00 | Klassieker | Dogville ma 17, 20.00

Capelle a/d IJssel
k Isalatheater Stadsplein 5 |
010-4586300 | isalatheater.nl |
Aanvang: 20.00 | Avant l’hiver di
18 | Inside Llewyn Davis di 25 |
Mandela: Long Walk to Freedom
di 4 | Philomena zo 9 en di 11 | The
Wolf of Wallstreet za 29 en di 1 apr

Delft
k Filmhuis Lumen Doelenplein 5 |
015‑2140226 | filmhuis-lumen.nl |
Nieuwe films | For Those in Peril
vanaf do 13 | Violette vanaf do 6 |
Winter Nomads vanaf do 27 | Nog
te zien | 12 Years a Slave | Her |
Nebraska | Oberhausen on Tour |
Artist and Video do 6 | Internationaler Wettbewerb wo 3 apr | Best
of IDFA on Tour | za 8 | Klassieker
| Boy Meets Girl ma 10 | Gold Rush
ma 17 | Movies that Matter | Inequality for All do 13 | Deutsches
Kino | Schuld sind immer die
Anderen wo 19 | Festibérico |
Festival met Spaanse en Portugese
films vanaf do 20

Den Bosch
k Verkadefabriek Boschdijkstraat 45 | 073-6818160 | verkadefabriek.nl | Premières | August:
Osage County vanaf do 20 | The
Book Thief vanaf do 27 | The
Grand Budapest Hotel vanaf do 13
| Ida vanaf do 27 | We Are The
Best! vanaf do 6 | Sneak Preview |
Verrassende voorpremière elke di,
21.15 | Filmontbijt | Een ontbijt om
11.00 en aansluitend een film om
12.00 elke zo | Klassieker | La
piscine zo 9 | Movies that Matter |
Inequality For All zo 9 | Best of
IDFA on tour | Letter to Mandela |
Our Curse | Return to Homs |
Twin Sisters zo 16 | Filmcursus-
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Toen Nederland nog
Oscars won
Wie er niet tegen kan dat er dit
jaar geen Nederlandse films voor
de Oscar zijn genomineerd, kan op
2 maart, de dag van de Ocaruitreiking, de pijn verzachten in EYE.
Dat vertoont onder de titel And the
winner is… een selectie van door
Beeld en Geluid gerestaureerde
Nederlandse films, die in het verleden een Oscarnominatie hadden
of een Oscar wonnen. Sommige
films zijn in hun geheel te zien, van
andere fragmenten. Het program-

ma wordt ingeleid door Claudia
Landsberger, die als hoofd van
EYE International, dat de promotie
van Nederlandse films verzorgt,
misschien ook kan uitleggen
waarom sinds Ben Sombogaarts
De tweeling in 2003 geen Nederlandse speelfilm het meer tot Oscarnominatie wist te schoppen.
Dat staat in schril contrast met de
slotperiode van de vorige eeuw
toen Nederland met De aanslag
(1986), Antonia (1995) en Karakter (1997) drie keer de Oscar voor
beste buitenlandse film won. EYE
vertoont een compilatie van deze
en andere winnaars, zoals Haanstra’s korte film Glas. In zijn geheel
te zien zijn de Oscarwinnende Nederlandse animatiefilms: Anna &
Bella (Borge Ring,1984) en Father
and Daughter (Michael Dudok de
Wit, 2001). Ook te zien is de in

sen | Film & Architectuur: fils en
documentaires met inleiding,
talkshow of nagesprek ma 10 | Déjà
vu: premièrefilms do 13 en do 27 |
Film & Psychiatrie: besproken
worden o.a. Brammetje Baas, De
regels van Matthijs, Silver Linings Playbook en The Master ma
17 | Film & Filosofie: waarneming
wo 19 | De magie van film: films uit
mediterrane landen do 20

Back To Front do 13 | Ballet | Pathé
Ballet: Marco Spada (Live) zo 30

Den Haag
k Filmhuis Den Haag Spui 191 |
070‑3656030/3459900 | filmhuisdenhaag.nl | Premières | Ana Ana
vanaf do 13 | An Episode in the Life
of an Ironpicker vanaf do 27 | Ido
vanaf do 27 | The Invisible Picture
vanaf do 27 | Miele vanaf do 6 | The
Missing Picture vanaf do 27 |
Suzanne vanaf do 13 | We Are The
Best! vanaf do 6 | Sneak Preview |
verrassende voorpremière ma 3 en
ma 31 | Amongst Friends | Luxe
sneakpreview ma 17 | Designing
the news | Mapping Malala (speciaal project van Monica Alisse)
vanaf vr 7 | Arab Women’s Filmfestival | Filmfestival waarin de
Arabische vrouw centraal staat vr
7 t/m zo 9 | Cinemum | elke vr,
13.00 | Movies that Matter | Inequality For All zo 16 (met nagesprek) | Movies that Matter Festival | Het internationale film- en
debatfestival over recht en vrede,
do 20 t/m wo 26 | Zwijgende film
& Muziek | A Couple of Down and
Outs ma 17 | Gay Film Night |
Floating Skyscrapers ma 31
k Nutshuis Riviervismarkt 5 |
070-3459090 | nutshuis.nl | Short
Term 12 wo 19, 20.00 | Skoonheid
wo 12, 20.00 | Tsotsi wo 5, 20.00 |
Movies that Matter Festival | wo
26, 20.00
k Pathé Buitenhof Buitenhof 20 |
0900-1458 | pathe.nl | Titels zijn
onder voorbehoud, raadpleeg verder de website | Nieuwe films |
300: Rise of an Empire vanaf do 6
| Ain’t Them Bodies Saints vanaf
do 20 | The Book Thief vanaf do 27
| The Grand Budapest Hotel vanaf
do 13 | Hartenstraat vanaf do 13 |
The Invisible Woman vanaf do 27 |
Kenau vanaf do 6 | Pompeii vanaf
do 3 apr | Docs | Buitenkampers zo
16 | Opera MET | Prince Igor za 1 |
Opera Encore | Prince Igor zo 9 |
Music | Elton John The Million
Dollar Piano do 20 | Goldfrapp
Tales Of Us di 4 | Peter Gabriel

A Hole in My Heart

1962 voor de Oscar genomineerde
animatiefilm Big City Blues van
Charles Huguenot van der Linden.
Een tweede Oscarprogramma op 2
maart brengt een eerbetoon aan
regisseur en cameraman John
Fernhout, die drie keer een Oscarnominatie voor beste korte documentaire kreeg. EYE vertoont twee
van deze films (High Stakes in the
East uit 1942 en Sky over Holland
uit 1967). Ook is in dit programma
de documentaire In Ferno (2009)
van Jacques Laureys over Fernhout te zien. Laureys zal de film
eyefilm.nl
zelf inleiden.

k Cinema 7skoop Julianaplein 43
| 0223‑610941 | cinema7skoop.nl |
Aanvang: 20.30 | Raadpleeg de site
voor het actuele programma

Bibliotheek Brink 70 | 0570-675
700 | obdeventer.nl/dekleinekeizerin | Themafilms | raadpleeg de
website voor het programma |
Keuzefilm COC | elke eerste en
laatste vrijdag van de maand gratis
toegang voor leden Openbare
Bibliotheek en leden van het filmhuis De keizer

Deventer

Diemen

k Filmhuis De Keizer Keizerstraat 78 | 0570‑618822 | filmhuisdekeizer.nl | August: Osage County do 20, ma 24, do 27, ma 31, di 1
apr en wo 2 apr, 20.00 | vr 21, 14.30
en 19.00 | za 22, 21.30 | zo 23, 16.15 |
di 25 en di 1 apr, 14.00 | di 25, 17.15 |
wo 26, 20.30 | vr 28 en za 29, 21.15 |
zo 30, 16.15 | The Congress vr 14
en za 15, 21.15 | di 18, 14.00 | Dallas
Buyers Club vr 28, 14.00 en 19.00 |
za 29, 19.00 | zo 30, 20.00 | di 1 apr
en wo 2 apr, 17.15 | Het diner do 13
en wo 19, 20.30 | vr 14 en za 15,
19.30 | zo 16, 16.45 | di 18, 17.45 |
Henri vr 28, 14.30 en 19.30 | za 29,
21.30 | zo 30, 16.45 | di 1 apr, 17.45 |
wo 2 apr, 20.30 | Her do 6 en ma 10,
20.30 | vr 7, za 8, vr 14 en za 15,
21.30 | zo 9, di 11, wo 12 en zo 16,
20.00 | di 18 en wo 19, 17.15 | Much
Ado About Nothing vr 7 en za 8,
19.00 | zo 9 en wo 12, 20.30 | di 11,
17.15 | Nebraska do 13, ma 17, di 18,
wo 19 en di 25, 20.00 | vr 14, 14.00 |
vr 14, za 15 en za 22, 19.00 | zo 16,
do 20 en zo 23, 20.30 | di 18, 14.30 |
vr 21, 21.30 | wo 26, 17.15 | Only
Lovers Left Alive vr 21, 14.00 en
21,15 | za 22, 21.15 | zo 23 en wo 26,
20.00 | di 25, 17.45 | Philomena vr 7
en di 11, 14.30 | vr 7 en za 8, 19.30 |
zo 9, 16.45 | di 11 en wo 12, 17.45 |
The Selfish Giant do 27, zo 30 en di
1 apr, 20.30 | vr 28, 21.30 | za 29,
19.30 | di 1 apr, 14.30 | wo 2 apr,
17.45 | Stories We Tell vr 14, 14.30 |
di 18, 20.30 | wo 19, 17.45 | Violette
do 6, 20.00 | vr 7 en di 11, 14.00 | vr
7 en za 8, 21.15 | zo 9, 16.15 | wo 12,
17.15 | Winter Nomads vr 21 en za
22, 19.30 | zo 23, 16.45 | di 25, 14.30
en 20.30 | wo 26, 17.45 | Slow Food
Film Festival Deventer | Brasserie romantiek zo 16, 16.00 | Dansen met gehoornde dames zo 16,
14.00 | De keuken van Johannes zo
16, 14.00 | Klassiekers | Doctor
Zhivago ma 10, 20.00 | Modern
Times ma 17, ma 24 en ma 31,
20.30 | Sneak Preview | Koekmag
Sneak di 11, 20.30
k De Kleine Keizerin/Openbare

k Filmtheater De Omval Ouddiemerlaan 104 | 020-6001897 |
theaterdeomval.nl | Aanvang:
20.00 | American Hustle zo 23 en
wo 26 | Het diner di 4 | Philomena
do 20 en di 25 | The Secret Life of
Walter Mitty do 6 en wo 12 | The
Wolf of Wall Street do 27 en di 1
apr | OntbijtBios | Philomena zo
23, ontbijt om 10.00, film om 11.00

Den Helder

vanaf do 6 | Need for Speed vanaf
do 13 | Pompeii vanaf do 3 apr |
Opera MET | Prince Igor za 1 |
Music | Elton John The Million
Dollar Piano do 20 | Peter Gabriel
Back To Front do 13 | Ballet | Pathé
Ballet: Marco Spada (Live) zo 30
k Plaza Futura/Natlab Kastanjelaan 500 | 040‑2946848 | plazafutura.nl | August: Osage County
vanaf do 20 | The Grand Budapest
Hotel vanaf do 13 | The Invisible
Woman vanaf do 27 | We are the
Best! vanaf do 6
k Filmhuis De Zwarte Doos TU/e
terrein | 040-2475348 of 040-247
4900 (di t/m do) | dezwartedoos.
nl.nl | Aanvang: 20.00 | Her ma 24
t/m wo 26 | Inside Llewyn Davis
ma 10 t/m wo 12 | Rush ma 31 t/m
wo 2 apr | The Young and Prodigious T.S. Spivet (3D) ma 17 t/m
wo 19

Doetinchem

Doesburg
k Filmhuis | Het Meulenhuus
Bergstraat 48 | 0313‑482336 | filmhuis-doesburg.nl | Barbara zo 16
en wo 19, 20.00 | Before Midnight
zo 30, wo 2 apr en vr 4 apr, 20.00 |
Hoe duur was de suiker zo 23 en
wo 26, 20.00 | Infancia clandestina zo 9 en wo 12, 20.00 | Mr. Morgan’s Last Love zo 2 en wo 5,
20.00 | Quartet vr 7, 20.00

k Filmhuis/Gruitpoort Hofstraat 2 | 0314-340943 | gruitpoort.nl | 20 Feet From Stardom di
25, 14.00 | wo 26, 20.30 | Amour di
18, 14.00 en 20.30 | Die andere
Heimat zo 16, 15.30 | ma 17, 19.30 |
Grand Central za 1,ma 3 en di 4,
20.30 | di 4, 14.00 | La grande
bellezza do 20, za 22, ma 24 en di
25, 20.30 | Philomena do 6, za 8,
ma 10, di 11, do 13 en za 15, 20.30 |
di 11, 14.00 | Samsara do 27, za 29
en ma 31, 20.30

Dordrecht
k Cinema The Movies Nieuwstraat 60-62 | info & reserveren:
078-720077 (vanaf 11.00) | themoviesdordrecht.nl | check de website
voor exacte data en aanvangstijden
| Nieuwe films | August: Osage
County vanaf do 20 | Dallas
Buyers Club vanaf do 6 | The
Grand Budapest Hotel vanaf do
20 | Kenau vanaf do 6 | Like
Father, Like Son vanaf do 27 feb (1
week te zien) | Nebraska vanaf do
27 | Movies Classics | Breakfast at
Tiffany’s | Modern Times | Ladiesnight | Hartenstraat di 11

Drachten
k Filmhuis Drachten/De Bios
Noorderdwarsvaart 25/0512-543
806 (filmhuisdrachten.nl) | Aanvang: 20.00 | Raadpleeg de website
voor het volledige programma | Behind the Candelabra ma 3 | La
grande bellezza ma 10 | Inside
Llewyn Davis ma 31 | Like Father,
Like Son ma 24 | Philomena ma 17

Eindhoven
k Pathé Eindhoven Dommelstraat 27 | 0900-1458 | pathe.nl |
Titels zijn onder voorbehoud,
raadpleeg verder de website | Nieuwe films | 3 Days To Kill vanaf do
20 | 300: Rise of an Empire vanaf
do 6 | Best Night Ever vanaf do 6 |
The Book Thief vanaf do 27 | Captain America: The Winter Soldier
vanaf do 27 | Endless Love vanaf
do 20 | Grudge Match vanaf do 20 |
Hartenstraat vanaf do 13 | Kenau

Rialto in 
maart

advertorial

Rialto Podium

19 maart, 19.30 | Cracking the
Frame: Alica Walker: Beauty in
Truth | Alica Walker: Beauty in
Truth (Pratibha Parmar, 2013)
toont hoe Alica Walker zich vanuit
haar armoedige jeugd ontwikkelde
tot vooraanstaand kunstenaar en
activist. Onvermoeibaar zette zij
zich in voor de rechten van minderheden en emancipatie. Aan het
woord komen o.a. Steven Spielberg, Danny Glover en Quincy Jones. Een meeslepend en inspirerend verhaal over een werkelijk
buitengewone vrouw. Ingeleid
door Babeth van Loo.
25 maart, 19.30 | World Cinema
Amsterdam & Movies that Matter
Festival presenteren: La jaula de

La jaula de oro

oro + nagesprek regisseur
De roadmovie La jaula de oro (Diego Quemada-Diez, 2013) volgt drie
Guatemalteekse pubers tijdens
hun reis door Mexico. Zij geloven
ze dat er in Amerika een betere
toekomst op ze wacht, maar al
snel wordt de harde realiteit duidelijk. Quemada-Diez, voormalig
student van Ken Loach, sleepte
met La jaula de oro vele prijzen in
de wacht, onder meer in Cannes.
Regisseur Quemada-Diez wordt
na afloop geïnterviewd.
Meer informatie op
www.rialtofilm.nl

Dat spel van Seigner en Amalric is
een genot om
naar te kijken.
Het plezier spat
van het scherm,
ook dat van Polanski, die in de
persoon van Thomas natuurlijk
ook zichzelf op de
hak neemt.
»»»»»
Ronald Rovers over
Venus in Fur in de
Filmkrant

Emmeloord
k Filmhuis Movieskoop Cinema’s Beursstraat 3 | 0527-699868 |
filmhuisemmeloord.nl | movieskoop.nl | Raadpleeg de website voor
het actuele programma

Emmen
k Filmhuis Emmen Westeinde 70
| 0591-668250 | filmhuisemmen.nl |
Aanvang: 20.15 | Raadpleeg de site
voor het actuele programma

Enschede
k Concordia K & C Cinema Oude
Markt 15-17 | 053-4311089 | concordia.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Goes
k ’t Beest Beestenmarkt 3 | 0113‑
228142 | tbeest.nl | Aanvang: 20.30 |
Documentaire middag zo 16 | Like
Father, Like Son di 4 en wo 5 |
Nymphomaniac I do 27 feb | Nymphomaniac II vr 28 feb | The The
Wolf of Wallstreet do 27 en za 29

Gouda
k Filmhuis Lethmaetstraat 45 |
0182‑522200 | filmhuisgouda.nl |
12 Years a Slave vr 21, 15.30 | zo 23,
11.00 | zo 23 en ma 31, 20.30 | di 25,
14.00 | vr 28, 21.45 | zo 30, 16.00 |
American Hustle do 27, 20.30 | zo
30, 11.00 | Buitenkampers zo 2,
16.00 | zo 9, 11.00 | Fruitvale Station do 6 en ma 17, 20.30 | vr 7 en
za 8, 21.45 | vr 14, 19.00 | La grande
bellezza zo 2, 11.00 | di 4, 14.00 | zo
9, 16.00 | ma 10 en wo 12, 20.30 |
Her do 20, di 25 en zo 30, 20.30 | vr
21 en za 29, 21.45 | vr 28, 15.30 | Like
Father, Like Son di 4 en zo 16,
20.30 | vr 21, vr 28 en za 29, 19.00 |
Philomena za 1, 21.45 | ma 3, wo 5,
zo 9 en di 11, 20.30 | vr 7, 15.30 | za
8, za 15 en za 22, 19.00 | zo 16, 11.00
| di 18, 14.00 | The Selfish Giant vr
14 en za 22, 21.45 | di 18, ma 24 en
wo 26, 20.30 | zo 23, 16.00 | Violette do 13 en wo 19, 20.30 | vr 14,
15.30 | za 15, 21.45 | zo 16, 16.00 |
Winter Nomads za 1 en vr 7, 19.00
| zo 2, 20.30 | di 11, 14.00

Groningen
k Groninger Forum Hereplein 73 |
050-3120433 | groningerforum.nl |
Raadpleeg de website voor exacte
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Bizarre, politieke en
romantische animatie

20.00 | zo 30, 14.00 | Wolf vr 21,
20.00 | ma 24, 14.00 | Schritt_
macher Festival 2014 | Frances
Ha do 6 en vr 7, 20.00 | Film &
High Tea | Philomena za 8, 12.30 |
Filmcursus | Kritisch Filmkijken
do 13, do 20 en do 27, 19.00-21.00

De romantische komedie Cheatin’
is de openingsfilm van de zeventiende editie van het Holland Animation Film Festival, dat van 19
t/m 23 maart in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht wordt gehouden. De animatiefilm van de
Amerikaanse filmmaker Bill
Plympton, die bij de opening aanwezig is, is een ode aan de liefde,
zoals deze eruit ziet in de klassieke cinema: onwezenlijk passieve
vrouw valt voor onwezenlijk stoere
man. Na een autobotsing belanden de twee bestuurders in elkaars armen. Hun liefde is hemels
tot een andere vrouw in het spel
komt. Om te weten hoe het afloopt,
moet u het festival bezoeken.
Plympton is een gelauwerde (drie
Oscarnominaties) onafhankelijke

animatiefilmer uit New York, die
een voorliefde heeft voor groteske
humor en niet van dialogen houdt.
Sinds 1991 maakte hij tien lange
animatiefilms. Cheatin’ maakt op
het festival deel uit van de elf films
tellende internationale competitie
voor lange films. Daarin zit ook Is
the Man Who is Tall Happy? waarin Gondry de taalkundige en politieke activist Noam Chomsky interviewt. Met (hand)getekende
animaties brengt hij in beeld wat
hij denkt dat de geïnterviewde bedoelt. Ook laat Gondry zijn eigen
worsteling zien om alles goed in
beeld te brengen. Ook in de competitie: Asphalt Watches (Seth
Scriver en Shayne Ehman), een eigenzinnige roadmovie waarin
twee vrienden een stoet merk-

waardige karakters ontmoeten, bizarre gesprekken voeren en in
vreemde situaties belanden. De
film is gebaseerd op de liftervaringen van de Canadese makers.
Naast de competitie voor lange
animatiefilms is er de 49 titels tellende internationale competitie
voor shorts. Te zien is onder meer
Canis (Anna Solanis en Marc
Riba), een horrorachtige
zwart-witpoppenanimatie over
een jongen, die probeert te overleven in een verlaten dorp vol wilde
honden. Ook te zien: I Love Hooligans (Jan-Dirk Bouw), over een
voetbalsupporter, die achter de
hooliganfaçade als homo een eenhaff.nl
zaam bestaan leidt.

data en aanvangstijden | Nieuwe
films | August: Osage County do
20 | Cold Breezes zo 9 | The Grand
Budapest Hotel do 13 | Ida do 27 |
Kill Your Darlings do 27 | We Are
The Best do 6 | Boek & Film | Das
Wochenende do 27
k Pathé Groningen Gedempte
Zuiderdiep 78 | 0900-1458 | pathe.
nl | Titels zijn onder voorbehoud,
raadpleeg verder de website | Nieuwe films | 3 Days To Kill vanaf do
20 | 300: Rise of an Empire vanaf
do 6 | Best Night Ever vanaf do 6 |
The Book Thief vanaf do 27 | Captain America: The Winter Soldier
vanaf do 27 | Endless Love vanaf
do 20 | Grudge Match vanaf do 20 |
Hartenstraat vanaf do 13 | Kenau
vanaf do 6 | Need for Speed vanaf
do 13 | Pompeii vanaf do 3 apr |
Theatre | NT Live: War Horse di 4
| Opera MET | Prince Igor za 1 |
Music | Elton John The Million
Dollar Piano do 20 | Peter Gabriel
Back To Front do 13 | Ballet | Pathé
Ballet: Marco Spada (Live) zo 30
k RKZ Bios Emmastraat 15-s101 |
050‑5262482 | rkzbios.nl | Aanvang: 20.30 | All is Lost zo 2, za 15
en ma 17, 20.30 | Dallas Buyers
Club za 1 en ma 3, 20.30 | zo 2,
00.00 | Enough Said za 29 en ma
31, 20.30 | Shell za 22 en ma 24,
20.30 | Winter Nomads za 8 en ma
10, 20.30 | Oscar Nacht | zo 2,
20.00-06.00 met Filmquiz
(20.00), All is Lost (20.30). Dallas
Buyers Club (00.00), De Red
Carpet (23.00) en de 86ste Academy Awards (02.30)
k Vera Zienema Oosterstraat 44 |
050‑3134681 | vera-groningen.nl |
Aanvang: 21.00 | Best of Britain |
A Field in England di 4 | For Those
in Peril di 25 | Inequality For All di
11 | Joy Division di 18

Hardenberg

23, 20.00 | Philomena zo 2, 20.00 |
Violette zo 16, 20.00

Haarlem
k Filmschuur Lange Begijne
straat 9 | 023-5173910 | filmschuur.
nl | Premières | August: Osage
County vanaf do 20 | The Grand
Budapest Hotel vanaf do 13 | Ida
vanaf do 27 | We Are The Best!
vanaf do 6 | Meesters van de
Franse Cinema | Boy Meets Girl
ma 3 | India Song ma 17 | L’ eau
froide ma 31

k Filmhuis Hardenberg Badhuisplein 3 | 0523-280353 | filmhuishardenberg.nl | Aanvang:
20.00 | Night Train To Lisbon di 4
en wo 5

Harderwijk
k Filmhuis Harderwijk/Catharinakapel Klooster 1 | 0341-419
500 | filmhuisharderwijk.nl | The
Butler za 15 en ma 17, 20.15 | di 18,
14.00 | Het diner za 1 en ma 3,
20.15 | di 4, 14.00 | Elle s’en va za 8
(Ladies Only), zo 9 en ma 10, 20.15
| Philomena za 22 en ma 24, 20.15 |
di 25, 14.00 | Venus in Fur za 29 en
ma 31, 20.15 | di 1 apr, 14.00

Heemskerk
k Fh Heemskerk/Gebouw de
Cirkel Cirkel 1 | 0251‑214720 |
filmhuisheemskerk.nl | Avant l’
hiver zo 30, 20.00 | Boven is het
stil zo 9, 20.00 | The Lunchbox zo

Cheatin’

Heerenveen
k Filmhuis Heerenveen/De Bios
Burgemeester Cuperusplein 53 |
0513-654468 | filmhuisheerenveen.
nl | Aanvang: 20.30 | Raadpleeg de
website voor het volledige programma | Behind the Candelabra
di 4 | La grande bellezza di 11 |
Inside Llewyn Davis di 1 apr | Like
Father, Like Son di 25 | Philomena
di 18

Heerlen
k Filmhuis De Spiegel De Bongerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis |
045‑5772209 | filmhuisdespiegel.nl
| Fruitvale Station vr 14 en za 15,
20.00 | zo 16, 14.00 | In Bloom ma
31, 20.00 | Ne me quitte pas ma 17,
20.00 | Philomena za 8 en ma 10,
20.00 | zo 9 en ma 10, 14.00 | Still
Mine za 22 en ma 24, 20.00 | zo 23,
14.00 | Violette vr 28 en za 29,

Spaanse 
en Portugese
Cinema

advertorial

A gaiola dourada, de film die in
2013 in Portugal alle Hollywoodfilms versloeg qua bezoekcijfers,
opent de 9e editie van het Spaans
en Portugees filmfestival Festibérico in Filmhuis Lumen in Delft.
Van 20 t/m 30 maart zijn 25 speelfilms, documentaires, animaties
en korte films te zien, allemaal
speciaal geïmporteerd voor het
festival. Uit Portugal komt onder
meer Linhas de Wellington, het
laatste project van Raúl Ruiz, afgemaakt door zijn weduwe. Het
Spaanse deel omvat Goya-winnaars als Grupo 7 en Todas las
mujeres maar ook de stijlvolle komedie Los ilusos en de onconventionele mockumentary Carmina o
revienta, beiden van jonge talent-

Kijk voor uitgebreide informatie in
vier talen op de festivalwebsite
www.festiberico.net

Hoorn

Helmond
k De Cacaofabriek Cacaokade 1 |
0492‑529009 | di t/m do van 9.00
tot 17.00 | filmhuis-helmond.nl | 12
Years a Slave do 27, 14.30 en
20.00 | vr 28, 14.00 en 21.30 | za
29, 20.00 | zo 30, 12.00, 15.15 en
19.00 | ma 31, 14.30 en 20.00 | di 1
apr, 20.00 | wo 2 apr, 14.00 en
20.00 | Dallas Buyers Club do 6,
22.00 | vr 7, 20.00 | za 8, 19.30 en
22.30 | zo 9, 19.30 | ma 10, 14.00 |
di 11, 15.30 | wo 12, 19.30 | La grande bellezza do 13, 14.30 en 21.30 |
za 15, ma 17 en di 18, 20.00 | zo 16,
19.00 | wo 19, 14.30 | Hemel op
aarde do 27 feb, 14.00 en 20.00 |
vr 28 feb, 14.30 en 22.00 | za 1,
22.00 | zo 2, 15.00 | ma 3, 19.30 | di
4, 14.00 en 19.30 | wo 5, 14.00 |
Henri do 13, 14.00 en 20.00 | za 15,
21.30 | ma 17, 19.30 | di 18, 14.00 en
19.30 | Marina do 20, 14.30 en
21.30 | vr 21, 14.00 en 21.30 | za 22,
ma 24 en di 25, 20.00 | zo 23, 11.30,
15.15 en 19.00 | wo 26, 21.30 |
Nymphomaniac I do 27 feb, 22.00
| vr 28 feb, 20.00 | za 1, 19.30 en
22.30 | zo 2, 19.30 | di 4, 15.30 | wo
5, 14.30 en 19.30 | Nymphomaniac
II do 6, 14.30 en 19.30 | vr 7, 14.00
en 19.30 | za 8, 20.00 | zo 9, 12.00,
15.15 en 19.00 | ma 10, 14.30 en
20.00 | di 11, 20.00 | wo 12, 21.30 |
Omar do 6, 14.00 en 20.00 | vr 7,
14.30 en 22.00 | za 8, 22.00 | zo 9,
15.00 | ma 10, 19.30 | di 11, 14.00 en
19.30 | Philomena do 20, 14.00 en
20.00 | vr 21, 14.30 en 19.30 | za 22,
21.30 | zo 23, 15.00 | ma 24, 19.30 |
di 25, 15.00 en 19.30 | wo 26, 14.30 |
do 27, 14.00 en 21.30 | vr 28, 14.30
en 19.30 | za 29, 21.30 | zo 30, 15.00
| ma 31 en di 1 apr, 14.00 en 19.30 |
The Selfish Giant do 27, 19.30 | vr
28, 20.00 | za 29, 19.30 en 22.30 |
zo 30, 19.30 | di 1 apr, 14.30 | Venus
in Fur do 13, za 15, zo 16, wo 19, do
20, za 22, zo 23 en wo 26, 19.30 | di
18, 14.30 | vr 21, 20.00 | za 22, 22.30
| ma 24, 14.00 | di 25, 13.30 | Violette do 27 feb, 14.30 en 19.30 | vr
28 feb, 14.00 en 19.30 | za 1, di 4 en
wo 5, 20.00 | zo 2, 12.00, 15.15 en
19.00 | ma 3, 14.00 en 20.00

Hengelo
k Filmhuis Hengelo Beursstr 44 |
074-2556789 | filmhuishengelo.nl |
Aanvang: 20.15 | Child’s Pose vr 21
en wo 26 | Inside Llewyn Davis do
6, vr 7 en za 15 | Jimmy P. do 27 feb,
vr 28 feb en za 8 | Like Father, Like
Son za 1, wo 5 en wo 12 | The
Lunchbox do 13, vr 14 en wo 19 |
Philomena do 20 en za 22 | Matinee | Philomena vr 21, 16.00

Hilversum
volle regisseurs. Vijf regisseurs en
een hoofdrolspeelster komen naar
Delft om met het publiek te praten.
Like Festibérico op Facebook.

Gloria di 25 en ma 31 | Infancia
Clandestina di 11 en ma 17 | Die
Wand ma 3

k Filmtheater Herenplein 5 |
035‑ 6235466 | filmtheaterhilversum.nl | Raadpleeg de website voor
het actuele programma

Hoogeveen
k Luxor-Theater Grote Kerkstraat 32 | 0528-234350 | filmhuishoogeveen.nl | Aanvang: 20.30

Nebraska is een
verhaal over een
oude man en een
oud land. Het is
geen grafschrift,
ook al voelt het
soms zo, want zo
duister wil Payne
het niet maken en
daarvoor spreekt
uit de laatste scène te veel hoop.
»»»»»
Ronald Rovers in de
Filmkrant

k Cinema Oostereiland Krententuin 25 | 0229-232296 | cinemaoostereiland.nl | 12 Years a Slave za 1
t/m ma 3, 20.30 | di 4 en wo 5,
20.00 | do 6, 14.00 | do 6, 17.00 | vr
7, zo 9 en di 11, 14.00 en 19.30 | za
8, 16.00 | ma 10, 16.30 | All Is Lost
do 6, za 8, ma 10, 19.30 | vr 7, 18.00
en 20.30 | zo 9 en do 20, 17.30 | di
11, 14.30 | wo 12, 16.45 | do 13, di 18
en vr 21, 14.00 | vr 14, za 15, ma 17,
wo 19, za 22, zo 23 en di 25 en wo
26, 20.00 | zo 16 en vr 21, 16.30 |
American Hustle za 1 en wo 5,
16.30 | di 4, 17.00 | Ana Ana do 13
en ma 23, 20.00 | za 15, 17.00 | ma
17, 16.30 | za 22, 16.00 | vr 28, 19.30
| Die andere Heimat zo 2, 11.00 | zo
9, 10.00 | za 15 en di 25, 14.00 |
August: Osage County do 20 t/m
ma 24 en wo 26, 20.30 | vr 21, di 25
en do 27, 15.00 | za 22 t/m ma 24,
17.00 | ma 24, 14.00 | do 27, vr 28
en ma 31, 14.30 | do 27, za 29 en ma
31, 19.30 | vr 28, 20.00 | za 29,
16.30 | zo 30, 16.00 | The Book
Thief do 27 t/m zo 30, 20.30 | vr 28
en ma 31, 15.00 | za 29 en zo 30,
17.00 | The Grand Budapest Hotel
do 13 t/m wo 19, 20.30 | do 13, zo
16, ma 17, di 18, 15.00 | za 15 en zo
16, 17.30 | ma 17, do 20 en vr 28,
17.00 | wo 19, do 20, vr 28 en ma 31,
14.00 | do 20, vr 21, za 22, zo 23, ma
24, di 25, wo 26, vr 28, 19.30 | vr 21,
ma 24, 14.30 | zo 23, 16.00 | do 27
en zo 30, 16.30 | za 29, 13.00 | La
grande bellezza zo 2, 16.00 | ma 3,
14.30 | di 4, 15.00 | Her za 1 t/m ma
3, zo 9, di 11, zo 16, do 20, vr 21, do
27, zo 30, ma 31, 20.00 | di 4, 14.30
en 19.30 | wo 5, wo 12 en do 13,
19.30 | do 6 en do 20, 15.00 | vr 7,
ma 10, do 13 en di 25, 14.30 | za 8 en
vr 28, 16.30 | di 11 en vr 14, 17.00 |
zo 23, 13.00 | wo 26, 14.00 | za 29,
16.00 | Kenau do 6, zo 9 en wo 12,
20.30 | vr 7, 15.00 en 20.00 | za 8,
17.00 en 20.30 | ma 10 en di 11,
15.00 en 20.30 | do 13 en ma 24,
15.00 | vr 14, ma 17, di 18, 14.30 en
19.30za 15 en wo 19, 19.30 | zo 16 en
17.00 en 19.30 | do 20, 14.30 | vr 21
en di 25, 17.00 | za 22, zo 23 en ma
31, 16.30 | wo 26, 16.45 | do 27,
14.00 | vr 28, 17.15 | za 29, 20.00 |
zo 30, 13.00 | The Monuments
Men za 1 en zo 2, 17.30 | ma 3 en di
4, 16.30 | wo 5, 17.00 | Mr. Peabody
& Sherman za 1, 14.00 | zo 2, 13.30
| wo 5, 15.00 | Nebraska za 1 en zo
2, 19.30 | ma 3, 15.00 en 19.30 | di 4,
20.30 | do 6, 14.30 en 20.00 | vr 7,
17.00 en 17.30 | za 8, 13.00 en
20.00 | zo 9, 17.00 | ma 10, 14.00
en 20.00 | di 11, 16.45 | wo 12,
20.00, vr 14, 14.00 en 16.30 | ma
17, 14.00 | za 22, 13.00 | Philomena
za 1, 16.00 | zo 2, 10.30 | ma 3 t/m
wo 5, 14.00 | Samsara zo 2, 16.30 |
Winter Nomads ma 3, 17.00 |
Opera | Turandot zo 9, 10.30

Kampen
k Filmhuis Burgwal 84 | reserveren via website | filmhuiskampen.nl
| Aanvang: 20.30, zondagfilm:
16.00 | La Bande à Picasso vr 7 en
za 8 | The Butler vr 28 feb en za 1 |
For Those in Peril vr 21 en za 22 |
Still Mine vr 28 en za 29 | Filmfestival | Een dag lekker ontspannen
met het bekijken van 3 films, on-
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derbroken door een hapje, een
drankje en een diner. Met de films:
The Lunchbox, La tendresse en
Winter Nomads za 15

Leeuwarden
k Slieker Film Wilhelminaplein
92 | reserveringen 058‑2050320
(tijdens kassa-uren) | sliekerfilm.nl
| Raadpleeg de website voor het
volledige programma | Nieuwe
films | August: Osage County
vanaf do 20 | Her vanaf do 27 feb |
Kill Your Darlings vanaf do 27 |
Nebraska vanaf do 27 feb | Only
Lovers Left Alive vanaf do 20 |
Suzanne vanaf do 13 | Venus in Fur
vanaf do 6 | Het vonnis vanaf do 27
| Nog te zien | Dallas Buyers Club |
The Selfish Giant | Violette

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

Leusden
k De Filmtuin De Smidse 1b |
033-4953107 | detuininleusden.nl |
A Late Quartet zo 23, 15.30 | Lore
ma 17 en di 18, 20.00 | Die Wand za
8, 20.00

Lisse
k Filmhuis/Cultureel Centrum
’t Poelhuys Vivaldistraat 4 |
0252‑213458 | filmhuis-lisse.nl |
Aanvang: 20.30 | The Butler vr 14 |
La grande bellezza di 1 apr | Like
Father, Like Son di 18 | The Lunchbox di 25 | Winter Nomands di 4

Maastricht
k Lumière Bogaardenstraat 40b |
043‑3214080 | lumiere.nl | Ana
Ana vanaf do 13 | August: Osage
County vanaf do 20 | The Congress vanaf za 1 | The Grand Budapest Hotel vanaf do 13 | Her vanaf
za 1 | Ida vanaf do 27 | The Invisible Woman vanaf do 27 | Miele
vanaf do 6 | The Missing Picture
vanaf do 27 | Nebraska vanaf za 1 |
Suzanne vanaf do 13 | A Touch of
Sin vanaf do 20 | We Are The Best!
vanaf do 6 | Studium Generale |

Films die
ertoe doen
Het Movies that Matter Festival is
het jaarlijks internationale film en
debatfestival over mensenrechten
en menselijke waardigheid. De
zestiende editie, die van 20 t/m 26
maart in Filmhuis Den Haag en
Theater aan het Spui wordt gehouden, opent met het Mexicaanse
drama La jaula de oro. De veelbekroonde roadmovie volgt drie pubers uit Guatemala op hun reis
naar de Verenigde Staten, die hen
door Mexico voert. De veelbekroonde film (onder andere de talentprijs in de sectie Un Certain
Regard in Cannes) van Diego Quemada-Diez toont de ontberingen
en levensbedreigende situaties
van illegale immigranten, die ge-

filmfestival
assen 2014 

advertorial

15 en 16 maart | Een weekend films
en documentaires uit de hele wereld. Met voorpremières, actuele
thema’s, drama en humor. De 34e
editie van het Assens filmfestival
speelt zich af in alle zalen van Bioscoop De Nieuwe Kolk. U kunt op
15 en 16 maart kiezen uit ruim
veertig titels die zijn onderverdeeld in o.a. de volgende thema’s:
Male gaze, Afrika, Kunst en Film &
Literatuur. Het festival kiest waar
het kan voor producties van vrouwelijke filmmakers en verhalen
waarin vrouwen een belangrijke
rol spelen. Zondag 16 maart is ook
de laatste dag van de Boekenweek. Het thema Film & Literatuur
Terms and Conditions May Apply
wo 19, 19.30 | Tony ma 10, 19.30 |
Movies that Matter | Inequality
For All ma 17, 19.30 | Gay Film
Night | Floating Skycrapers di 18,
19.30

Middelburg
k Cinema Middelburg Achter de
Houttuinen 30 | 0118‑613482 |
cinemamiddelburg.nl | Die Andere
Heimat: Chronik einer Sehnsucht
zo 30, 13.30 | Dallas Buyers Club
do 13 en ma 17, 20.00 | vr 14, 19.00
| za 15, 21.30 | Modern Times zo 9,
15.00 | Much Ado About Nothing
vr 28, 21.30 | za 29, 19.00 | di 1 apr,
20.00 | Nymphomaniac I za 8,
19.00 | Nymphomaniac II vr 7 en
za 8, 21.30 | di 11, 19.00 | Philomena vr 14 en zo 16, 15.00 | vr 14 en za
22, 21.30 | za 15 en vr 21, 19.00 | do
20 en wo 26, 20.00 | Polisse zo 23,
13.30 | Trois Mondes zo 23, 13.30 |
Venus in Fur vr 2 en za 291, 21.30 |
za 22 en vr 28, 19.00 | ma 24 en do
27, 20.00 | Violette do 6, ma 10 en
wo 12, 20.00 | vr 7, 19.00 | Wakker
in een boze droom vr 28, 15.00 | ma
31 en wo 2 apr, 20.00 | Movies that
Matter | Inequality For All di 18,
20.00 | Avond van de Franse film
| La tendresse wo 19, 20.00 | Nehalennia op reis | The Garden

dreven door armoede een betere
toekomst zoeken. Zoals altijd bestaat het Movies that Matter Festival uit twee hoofdprogramma’s: A
Matter of ACT en Camera Justitia.
Het eerste bevat tien documentaires over mensenrechtenverdedigers, in het tweede draait het om
de (on)mogelijkheden van het internationale recht en juridische dilemma’s op het gebied van mensenrechten. Voor de kijker draait
het uiteindelijk om de kracht van
de films. Te zien is onder meer Manuscripts Don’t Burn van de Iraanse regisseur Mohammad Rasoulof.
De film, die de prijs van de filmkritiek won in Cannes waar Rasoulof
even verscheen om z’n film in te
leiden, levert harde kritiek op de
Iraanse censuur. Fatal Assistance
van Raoul Peck laat zien hoe de internationale gemeenschap faalde
bij de wederopbouw van het in 2011
door een zware aardbeving getroffen Haïti. In de speelfilm Pelo malo

sluit daarbij aan. U reist gratis met
de trein naar Assen als u het Boekenweekgeschenk bij u heeft.
Zin in een weekend boeiende en
actuele films? Kijk voor het laatste
nieuws op
www.filmfestivalassen.nl

(Záhrada) vr 21, 16.30 | De Filmkeuze van Jan van Damme | War
Horse di 25, 20.00

Middelharnis
k Fh Middelharnis (Het Diekhuus) Beneden Zandpad 7 | 0187482400 | Aanvang: 20.00 | cultuurpleingo.nl | twitter: @hetdiekhuus | Cave of Forgotten Dreams
do 13 | Cloud Atlas do 6 | The Turin Horse do 27 | Your Sister’s
Sister do 20

Neerijnen
k Stroomhuis Neerijnen Van
Pallandtweg 1 | 06-13473992 |
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang:
19.30 | O Brother, where Art
Thou? do 13 | Filmcyclus Italiaanse cinema | over Neorealisme
vr 7, vr 14, vr 21 en vr 4 apr met
afsluitend Italiaans etentje (aanmelden via de website)

Nieuwegein
k FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030‑6045678 |
filmtheaternieuwegein.tk | Aanvang: 20.15 | All is Lost di 11 | Elle s’
en va di 25 | Philomena di 4

Nijmegen

Oudenbosch

k Lux Mariënburg 38-39 | 0900‑
5894636 | lux-nijmegen.nl | Premières | August: Osage County
vanaf do 20 | The Book Thief vanaf
do 27 | The Grand Budapest Hotel
vanaf do 13 | Ida vanaf do 27 | Kill
Your Darlings vanaf do 27 | Metro
Manila vanaf do 27 | Miele vanaf
do 6 | The Missing Picture vanaf
do 27 | Suzanne vanaf do 13 | We
Are the Best vanaf do 6 | Sneak
Preview | Verrassende voorpremière elke di, 22.00 | LUXdocs | De
omslag wo 5, 19.30 | wo 19, 19.30
(raadpleeg t.z.t. de website voor de
titel) | Filmkring | Een nieuwe
film, een kopje koffie en iets lekkers do 6, di 11, do 20 en di 25,
12.00 | Roze Borrel | Floating
Skyscrapers zo 9, 14.15 | IndoFilmCafé | zo 9, 19.30 (raadpleeg
t.z.t. de website voor de titel) |
LUXclassics | Het offer ma 10,
19.30 | La piscine ma 24, 19.30 |
Special | 48 minuten + Meet &
Greet za 15, 16.00 | Op het doek |
ma 17, 19.30 (i.s.m. DZIGA) | FilmFlirt + diner | Her wo 19, aanvang
eten 18.15 uur, aanvang Flirt 19.45
uur, start voorstelling 20.30 |
Filmcursussen | Cursus première
ma 10 en ma 24, 19.30 | Filmcursus
De erfenis van Bunuel en Fellini
met La grande bellezza di 25,
19.30

k Filmtheater Fanfare Pagnevaartweg 109 (Markland College) |
0165‑314503 | filmtheaterfanfare.
nl | Aanvang: 20.15 | All is Lost do
20, 20.15 | Mandela: Long Walk to
Freedom do 27 feb, 20.15 | Marina
do 27, 20.15 | Philomena do 6,
20.15 | The Selfish Giant do 13,
20.15 | Verwacht | Dallas Buyer’s
Club | Nebraska | Special | 25 jaar
sinds eerste film in Oudenbosch
wo 5

Noorwolde
k Cinema Paradiso/SWW ’t
Vlechtwerk Mandehof 13 | 0521320003 | sww.eu | Raadpleeg de site
voor het actuele programma

Oirschot
k Filmclub/Rabotheater De
Enck De Loop 67 | 0499-572691 |
deenck.nl | Das Leben der Anderen
di 25

Oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De
Bond Molenstraat 25 | 0541511094 | filmhuisoldenzaal.nl | Die
andere Heimat: Chronik einer
Sehnsucht zo 9 | Borgman di 25 en
wo 26 | What Maisie Knew di 18 en
wo 19

Oosterhout

La jaula de oro

(slecht haar) van Mariana Rondón
uit Venezuela is een negenjarige
jongen zo obsessief met zijn haar
bezig, dat zijn homofobe omgeving
denkt dat hij homo is. Paniek! Speciale aandacht is er met vijf films,
debatten en talkshows voor de nucleaire (on)veiligheid in de wereld.
Daarin gaat het om zaken als de illegale handel in uranium, de vraag
hoe kernrampen voorkomen kunnen worden en energieverslaving.
Het programma staat in het kader
van de Nuclear Security Summit
op 24 en 25 maart in Den Haag,
waar bijna zestig regeringsleiders
over dit onderwerp praten.
moviesthatmatter.nl

k Filmtheater De Bussel Torenplein 12 | 0162-428600 | reserveren:
filmtheateroosterhout.nl | Aanvang: 20.15, zo 14.00 | Philomena
wo 12, 11.00 en 20.15 | Soof wo 26,
11.00 en 20.15 | Special Food Connection | Dik Trom zo 23, 12.00 |
Haute Cuisine zo 23, 14.00 | The
Lunchbox zo 23, 16.00

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

Oss
k Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405504 |
groene-engel.nl | Raadpleeg de site
voor het actuele programma

Purmerend

De wereld die
Jarmusch laat
zien is in onbalans. Vampier
Adam is depressief. Er hangt een
onmiskenbaar
gevoel van fatalisme over de dagen. Toch neemt
Jarmusch zichzelf nergens te
serieus.
»»»»»
Dana Linssen over Only
Lovers Left Alive in de
Filmkrant

k Filmhuis Purmerend Kerkstraat 11 | 0299-416506 (reserveringen via internet) | filmhuispurmerend.nl | Aanvang: 20.30 | Het
diner za 22 en di 25 | Frozen zo 16 |
Inside Llewyn Davis di 4 | Just the
Wind vr 21 | The Lunchbox za 29 |
Mandela: Lang Walk to Freedom
vr 7 | Omar vr 28 | Philomena za 15
en di 18 | Promised Land vr 14 |
Soof za 8 en di 11

Roermond
k ECI Cultuurfabriek ECI 13 |
0475-317171 | ecicultuurfabriek.nl |
Avant l’ hiver do 20, 20.15 | vr 21
en za 22, 21.30 | zo 23, 16.30 | di 25,
20.00 | vr 28 en za 29, 19.30 | zo 30,
14.00 | ma 31, 19.15 | Child’s Pose
do 6, 20.15 | vr 7 en za 8, 19.30 | zo
9, 16.30 | wo 12 en wo 19, 20.00 | vr
14 en za 15, 21.30 | zo 16, 14.15 | ma
17, 19.15 | For Those in Peril vr 21
en vr 28, 19.45 | za 22, 21.45 | zo 23,
14.15 | wo 26, 20.15 | za 29, 21.30 |
zo 30, 16.45 | ma 31, 19.30 | La
grande bellezza wo 5, 19.30 | The
Lunchbox do 6 en di 18, 20.00 | vr
7 en za 8, 21.30 | zo 9, 14.00 | ma 10,
19.00 | do 13, 20.15 | vr 14 en za 15,
19.30 | zo 16, 16.30 | Omar vr 21,
21.35 | za 22, ma 24 en za 29, 19.45 |
zo 23, 16.45 | do 27, 20.15 | vr 28,
21.30 | zo 30, 14.15 | Philomena do
20, wo 26 en do 27, 20.00 | vr 21, za
22 en ma 24, 19.30 | zo 23, 14.00 |
vr 28, 21.35 | za 29, 21.45 | zo 30,
16.30 | Samsara wo 5 en di 11,
20.00 | vr 7 en za 8, 21.45 | zo 9,
16.45 | vr 14 en za 15, 19.45 | zo 16,
14.00 | ma 17, 19.00 | The Weekend
vr 7 en za 8, 19.45 | zo 8, 14.15 | ma
10, 19.15 | wo 12 en wo 19, 20.15 | do
13, 20.00 | vr 14 en za 15, 21.45 | zo
16, 16.45

Rotterdam
k Lantaren Venster Otto Reuchlinweg 996 (gebouw New Orleans,
Wilhelmina Pier) | 010‑2772277 |
lantarenvenster.nl | Aanvang:
19.30 | Premières | Anni Felici
vanaf do 27 | August: Osage
County vanaf do 20 | The Grand
Budapest Hotel vanaf do 13 | Ida
vanaf do 27 | The Invisible Woman
vanaf do 27 | Suzanne vanaf do 13 |
We Are The Best! vanaf do 6 |
Sneak Preview | Verrassende
voorpremière elke ma, 21.30 |
Beefcake | Floating Skycrapers di
4, 21.30
k Pathé De Kuip Cor Kieboomplein 501 | 0900-1458 | pathe.nl |
Titels zijn onder voorbehoud,
raadpleeg verder de website | Nieuwe films | 3 Days To Kill vanaf do
20 | 300: Rise of an Empire vanaf
do 6 | Best Night Ever vanaf do 6 |
The Book Thief vanaf do 27 | Captain America: The Winter Soldier
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Zichtbare Arabische vrouwen
Dat de rol van vrouwen aan het
veranderen is in de Arabische wereld is een open deur. Wie beter
zicht wil krijgen op wat er precies
verandert, moet de vierde editie
van het Arab Women’s Film Festival, dat van 7 t/m 9 maart in Filmhuis Den Haag wordt gehouden,
bezoeken. Onder de titel ‘change
makers’ worden veertien films vertoond. Ook wordt er gepraat en gedebatteerd met filmmakers, journalisten en critici uit Arabische
landen. Het festival opent met de
documentaire Ana Ana, waarin de
filmmakers Corinne van Egeraat
en Petr Lom vier Egyptische jonge
vrouwen portretteren. Wat is het
effect van de veranderingen in
Egypte op hun leven? Één van de
vrouwen, de fotografe Wafaa Samir, is op de openingsavond aan-

wezig. Haar fotowerk is te zien in
The American Book Center in Den
Haag. Op de openingsavond is ook
de Belgisch-Marokkaanse speelfilm Le sac de fraine te zien. De
film gaat over een Marokkaanse
vrouw, die als kind in de jaren zeventig in België opgroeide, maar
als tiener naar een Marokkaans
dorpje werd gestuurd. Regisseuse
Kadija Leclere baseerde het drama
op haar eigen leven. Ook te zien op
het festival: de documentaire Rafea: Solar mama van Mona Eldaief
en Jehane Noujai. De film portretteert een Jordaanse bedoeïenvrouw, die zich aan de traditie ontworstelt en een ingenieursopleiding in India volgt. In de Libanese
speelfilm Void van Tarek Korkomaz
wachten zes vrouwen op de terugkeer van hun zonen, broers, echt-

vanaf do 27 | Endless Love vanaf
do 20 | The Grand Budapest Hotel
vanaf do 13 | Grudge Match vanaf
do 20 | Hartenstraat vanaf do 13 |
Kenau vanaf do 6 | Need for Speed
vanaf do 13 | Pompeii vanaf do 3
apr | Ride Along vanaf do 6 | Music
| Elton John The Million Dollar
Piano do 20 | Peter Gabriel Back
To Front do 13

| Aanvang: 20.00 | 20 Feet From
Stardom do 6 | Avant l’hiver do 27
en vr 28 | Like Father, Like Son do
13 en vr 14 | Omar do 20 en vr 21 |
Oud School vr 7

Schagen
k Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213162 | filmtheaterdeluxe.nl

Schiedam
k Wenneker Cinema Vijgensteeg
2 | 010-4733000 | wennekercinema.
nl | All is Lost do 20 t/m za 22,
20.30 | Avant l’ hiver do 13 t/m za
15, 20.30 | Frozen za 1, 15.00 | zo 2,
13.00 | La grande bellezza vr 7, za
8, do 13 en za 15, 21.00 | zo 9 en zo
16, 15.00 | The Lunchbox do 6 t/m

Ana Ana

genoten of geliefden, die sinds de
Libanese burgeroorlog worden
vermist. De slotdag van het festival
saat in het teken van de representatie van Palestijnse vrouwen in
films. Welk beeld schetsen deze
van hen? Te zien zijn de speelfilms
Amreeka (Cherien Dabis) en Miral
(Julian Schnabel). De Palestijnse
actrice Nisreen Faour, die in Amreeka speelt, houdt een lezing over
het onderwerp. Het festival wordt
afgesloten met Behind Closed
Doors van Mohammed Ahed Bensouda. De Marokkaanse film gaat
over een jonge vrouw, die op haar
werk seksueel wordt geïntimideerd
door haar baas.
arabwomensfilmfestival.nl

za 8, 20.30 | Mandela: Long Walk
to Freedom za 1, 21.00 | zo 2, 15.00 |
Samsara za 1, 20.30 | Soof vr 21, vr
22, vr 28 en za 29, 21.00 | zo 23,
15.00 | Venus in Fur do 27 t/m za
29, 20.30 | Celluloid Classics |
Doctor Zhivago zo 30, 13.00

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

Sittard

Stadskanaal

k Filmhuis Het Domein Kapittelstraat 6 | 046-4514384 | filmhuishetdomein.nl | Aanvang:
20.00, matinee 15.00 | Enough
Said vr 21 en za 22 | Fruitvale Station zo 30 en ma 31 | La grande
bellezza vr 7 en za 8 | Hemel op
aarde za 1 | Philomena vr 14, za 15
en ma 17 | Venus in Fur zo 23 en ma
24 | Violette vr 28 en za 29 | Matinee voorstelling | Hemel op aarde
ma 10 | Voorpremière | Metro
Manilla zo 9 en ma 10 | Best of
IDFA on tour | za 16, 16.00

k Filmliga Stadskanaal Menistenplein 9 | 0599‑610777 | smoky.nl
| Aanvang: 20.15 | As I Lay Dying di
25 | Camille Claudel 1915 di 18 |
Eat Sleep Die di 4 | Inside Llewyn
Davis di 11

Sneek
k Filmhuis Sneek/CineSneek
Leeuwenburg 12 | 058-2165619 |
filmhuissneek.nl | Aanvang: 20.00 |
Raadpleeg de website voor het volledige programma | Behind the
Candelabra wo 5 | La grande bellezza wo 12 | Inside Llewyn Davis
wo 2 apr | Like Father, Like Son wo
26 | Philomena wo 19

Soest

»»»»»

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

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

Tilburg

Belinda van de Graaf
Trouw

Gawie Keyser
De Groene Amsterdammer

Marieke Kremer
Spits

Dana Linssen
NRC Handelsblad

André Nientied
Nieuwe Revu/nu.nl

Ronald Rovers
De Filmkrant

Jann Ruyters
Trouw

Floortje Smit
De Volkskrant

André Waardenburg
NRC Handelsblad

Marco Weijers
De Telegraaf

Ab Zagt
Algemeen Dagblad

Coen van Zwol
NRC Handelsblad

k Cinecitta Louis Bouwmeesterplein 1 (tijdelijk) | 06-83698775 |
cinecitta.nl | August: Osage
County vanaf do 20 (voorpremière: di 18, 14.00) | The Grand Budapest Hotel vanaf do 13 (voorpre-

Gerhard Busch
Cinema.nl/VPRO

Dana Linssen over Her in
de Filmkrant

Stiens

Jos van der Burg
Het Parool

k Filmhuis Artishock Steenhoff-

Het lijkt een
quirky screwball
comedy voor de
cyber-age, maar
is een eeuwenoud
verhaal over de
liefde. Over hem.
En haar. Over mij.
En de ander.

Bor Beekman
De Volkskrant

FILMSTERREN
12 Years a Slave
After the Tone
American Hustle
Dallas Buyer’s Club
Henri
Her
L’inconnu du lac
Kankerlijers
Lone Survivor
De Lego Film
Marina
Miele
The Monuments Men
Nebraska
Only Lovers Left Alive
Out of the Furnace
RoboCop
Shado’man
The Selfish Giant
Toscaanse bruiloft
A Touch of Sin
Venus in Fur

k Filmclub Schijndel/City Theater Hoofdstraat 145 | 073-5474837
| schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30 |
Mr. Morgan’s Last Love di 11
k Het Gasthuis Lidwinahof 70
Thema: Spiritualiteit di 4, 20.00 |
Thema: Britse sociale film di 18,
20.00 | Wereldcinema: Marokko di
25, 20.00

straat 46a | 06-43870112 | artishock-soest.nl | Die andere Heimat
- Chronik einer Sehnsucht zo 16,
14.00 | The Butler ma 3, 16.00 |
Gabrielle ma 3 en wo 5, 20.15 | The
Hobbit: The Desolation of Smaug
ma 31, 20.15 | Omar ma 10 en wo
12, 20.15 | Philomena ma 17 en wo
19, 20.15 | Soof ma 24 en wo 26,
20.15 | Winter Nomads zo 30,
20.15

Schijndel
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mière: di 11, 14.00) | Ida di 25,
14.00 (voorpremière) | Workers di
4, 14.00 | Special: De stad als
beleving | Drie films over de stad
met inleiding en lunch zo 23, 10.30

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

Utrecht
k ’t Hoogt Hoogt 4 | 030‑2328388
| hoogt.nl | Nieuwe films | Ana
Ana vanaf do 13 | An Episode in
the Life of an Iron Picker vanaf do
27 | Miele vanaf do 6 | The Missing
Picture vanaf do 27 | Return to
Homs vanaf do 20 | Spies & Glistrup vanaf do 27 | Suzanne vanaf
do 13 | Voorpremière met Q&A |
Ana Ana za 8 | Groene Maandag |
raadpleeg t.z.t. de website | Roze
Maandag | Floating Skycrapers
ma 17 | Architects in the Picture |
Philip Johnson di 18
k Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030‑2320452 |
hartlooper.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma
k Springhaver 1 en 2 Springweg
50 | 030‑2313789 | Raadpleeg de
wekelijkse filmladder en Uitloper

Veendam
k Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317730 |
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00 |
12 Years a Slave ma 24 | Dallas
Buyers Club ma 31 | Philomena ma
3 | Samsara ma 17

Veenendaal
k Filmhuis Veenendaal Kees
Stipplein 72 (Spectrum) | alleen info
0318-582669 | filmhuisveenendaal.
nl | Aanvang: 19.30 | Raadpleeg de
site voor het actuele programma

Venlo
k Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077‑3518183 |
nieuwescene.nl | Die andere Heimat zo 9, 16.00 (boekenweekspecial) | Avant l’ hiver do 27 feb, vr 28

feb en zo 9 t/m wo 12, 19.15 | wo 5,
21.00 | do 6 t/m za 8, 21.15 | Dallas
Buyers Club do 27 t/m za 29, 21.15 |
zo 30 t/m wo 2 apr, 19.15 | Fruitvale Station do 13 t/m za 15, 19.15 |
ma 17 t/m wo 19, 21.15 | Metro
Manilla do 20 t/m za 22, 19.15 | zo
23, 16.00 | ma 24 t/m wo 26, 21.10 |
Omar do 27 feb en vr 28 feb, 21.10 |
wo 5, 19.15 | Philomena do 6 t/m za
8 en zo 16 t/m wo 19, 19.15 | ma10
t/m wo 12, 21.20 | do 13 t/m za 15,
21.00 | Venus in Fur do 20 t/m za
22 en ma 31 t/m wo 2 apr, 21.30 | zo
23 t/m za 29, 19.15 | Filmarrangement | Doctor Zhivago zo 16,
vanaf 11.30 | Seniorenmatinee |
Avant l’ hiver vr 7, 14.30 | Dallas
Buyers Club vr 28, 14.30 | Omar vr
28 feb, 14.30 | Philomena vr 14,
14.30 | Venus in Fur vr 21, 14.30

Vlaardingen
k Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine
zaal) | info@hetzeepaard.nl | hetzeepaard.nl (info & reserveren) |
Her do 27, 20.30| zo 30, 16.15 | The
Lunchbox do 13, 20.30 |zo 16, 16.15
| Philomena do 6, 20.30 |zo 9, 16.15
| Venus in Fur do 20, 20.30 | zo 23,
16.15

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

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

Wageningen
k Filmhuis Movie W Generaal
Foulkesweg 42a (’t Venster) | movie-w.nl | All is Lost za 22, do 27,
za 29, zo 30 en di 1 apr, 20.30 | zo
23, 16.00 | In Bloom do 20, vr 21,
zo 23, di 25 en wo 26, 20.30 |
Nairobi Half Life vr 28 en wo 2
apr, 20.30 | zo 30, 16.00 | Omar do
6, di 11 en wo 12, 20.30 | zo 9, 16.00
| Samsara do 27 feb t/m za 1, di 4
en wo 5, 20.30 | Silent City za 8
t/m ma 10 en do 13, 20.30 | Violet-

te za 15 t/m wo 19, 20.30 | Best of
IDFA on tour | Letter to Mandela
zo 2, 15.30 | Our Curse zo 2, 19.30 |
Return to Homs zo 2, 20.30 | Twin
Sisters zo 2, 14.00
k Heerenstraattheater Molenstraat 1b | 0317-414029 | heeren
straattheater.nl | Raadpleeg de site
voor het actuele programma

Wassenaar
k Filmhuis Langstraat 40 | 0705113397 | obvw.nl/filmhuis-wassenaar | Die andere Heimat za 22 en
vr 28, 19.00 | di 25, 13.00 | Avant l’
hiver za 1, 20.00 | zo 2, 15.15 | Enough Said za 8, vr 14 en wo 19,
20.00 | di 11, 14.00 | zo 16, 15.15 |
Philomena vr 7, wo 12, za 15, ma 17,
wo 26, za 29 en ma 31, 20.00 | di 18,
14.00 | zo 23, 15.15 | Soof ma 3, wo 5
en ma 10, 20.00 | di 4, 14.00 | zo 9,
15.15 | Venus in Fur vr 21 en ma 24,
20.00 | zo 30, 15.15

Weesp
k Theater City Of Wesopa Herengracht 23 | 0294-458093 | wesopa.nl | The Hobbit: Desolation of
the Smaug do 27, 20.00 | Ice Age 4:
Continental Drift zo 2, 14.00 |
Omar do 6, 20.30 | Philomena do
13, 20.30 | The Wolf of Wallstreet
do 20, 20.00 | Special | Chris Berens, Master of his Magical Universe vr 14, 20.30 (met inleiding
door regisseur + kunstenaar Chris
Berends is aanwezig)

Winterswijk
k Filmhuis/Servicetheater
Skopein Meddosestr 4-8 | 0543521515 | filmhuiswinterswijk.nl |
Avant l’ hiver di 25, 21.00 | Inside
Llewyn Davis di 18, 21.00 | Midnight in Paris do 20, 20.30 (met
Mondriaanlezing ism Villa Mondriaan) | Omar di 11, 21.00

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

Vier keer Philip Seymour Hoffman
De dood van Philip Seymour Hoffman dreunt nog na in Filmhuis Cavia. Uit de omvangrijke erfenis van
misschien wel de beste Amerikaanse acteur van de laatste twintig jaar vertoont het filmhuis vier
films. Met Capote, waarin Hoffman in de huid kruipt van Truman
Capote in de tijd dat de schrijver
research deed voor zijn boek Cold
blood, won hij de Oscar voor beste
acteur. In het niet in Nederland
uitgebrachte Jack Goes Boating
(2010) speelde Hoffman de hoofdrol én zat hij op de regiestoel. Dat
laatste zou bij deze ene keer blijven. In Jack Goes Boating is Hoffman een limousinechauffeur, die
een getrouwde vriend heeft die
hem aan een vrouw wil koppelen.
Het loopt anders dan gepland. De
ook overleden Amerikaanse filmcriticus Roger Ebert prees Hoff-

man in de film om zijn onopgesmukte spel (“ijdelheid behoort
niet tot zijn zonden”). Het ook niet
in Nederland uitgebrachte Love
Liza (Todd Louiso, 2002) is een
verfilming van een door Hoffmans
broer Gordy geschreven toneelstuk. Hoffman speelt een man van
wie de vrouw recent zelfmoord
heeft gepleegd. Om een pijnlijk
zelfonderzoek te vermijden, zoekt
hij verdoving in het snuiven van
benzinedampen. “Philip Seymour
Hoffman is de hele show”, schreef
de recensent van vakblad Variety
bewonderend over dit optreden
van de acteur. Hij prees Hoffman
om zijn levendige talent, die hem
tot “een magnetisch personage
maken, zelf als hij een toestand
van diepe ellende portretteert.” De
vierde film is Synecdoche, New
York (Charlie Kaufman, 2008),

waarin Hoffman een neurotische
New Yorkse theaterregisseur
speelt, die met werk en vrouwen
worstelt. Het wordt eentonig, maar
ook met deze film prezen recensenten Hoffman de hemel in. De
acteur creëerde “een hypnotiserend portret van de kunstenaar als
jonge man, man van middelbare
leeftijd en als oude man”, meende
de recensent van Rolling Stone.
Verbijsterend dat deze acteur er
niet meer is. filmhuiscavia.nl

k Filmtheater De Fabriek Jan
Sijbrandsteeg 12 | 075‑6311993,
reserveren via belbios | de-fabriek.
nl | Die andere Heimat zo 23 en zo
30 | Avant l’ hiver do 27 feb t/m zo
2 | The Butler do 27 feb, vr 28 feb,
zo 2, ma 3 en di 4 | Dallas Buyers
Club do 20 t/m zo 23, di 25 en vr 28
t/m wo 2 apr | Mandela do 6 t/m
wo 19 | Nymphomaniac I do 27 feb
t/m zo 2 en di 4 t/m ma 10 | Nymphomaniac II vr 7 t/m zo 9, di 11 en
do 13 t/m zo 16 | Philomena do 20
t/m di 25 en do 27 t/m di 1 apr |
Samsara vr 14 t/m zo 16, vr 21, za
22, vr 28 en za 29 | Soof vr 28 feb
t/m ma 3 | Violette vr 21, za 22, ma
24, do 27 t/m zo 30 en wo 2 apr |
Winter Nomads vr 7 t/m zo 9 en
do 13 t/m di 18 | Film met Q&A |
Ana Ana zo 9 | Kijken naar Filmmakers | wo 5, wo 12, wo 19, wo 26,
wo 2 apr en wo 9 apr

di 25, 14.30 | za 29, 18.30 | Breakfast at Tiffany’s za 1, 18.30 | di 4,
14.30 | Disconnect za 8, 18.30 | ma
10 en vr 14, 20.30 | Doctor Zhivago
do 6, zo 9 en wo 12, 20.00 | The
Fifth Estate zo 2, 20.30 | Fruitvale
Station zo 23 en di 25, 20.30 |
Grand Central vr 21, 17.00 | ma 24,
20.30 | In Bloom vr 28, 17.00 | zo
30, 20.30 | In the Fog vr 14, 17.00 |
za 15, 21.00 | ma 17 en wo 10, 20.30
| Mandela: Long Walk To Freedom
vr 7, di 11, do 13 en zo 16, 20.00 | zo
9, 13.30 | za 15, 17.00 | di 18, 14.30 |
Marina do 27 en ma 31, 20.30 | za
29, 21.00 | zo 30, 15.30 | di 1 apr,
14.30 | Ne me quitte pas vr 7, 17.00
| za 8, 21.00 | di 11, 14.30 | Nymphomaniac I za 22, 17.00 | Nymphomaniac II za 22, 21.00 | Winter
Nomads za 1, 18.30 | ma 3 en wo 5,
20.30 | Vintage cinema35 | De
helaasheid der dingen zo 2, 15.30 |
di 4, 20.30 | Rundskop zo 16, 15.30
| di 18, 20.30

Zaltbommel

Zwolle

k Filmtheater Cinemaarten In
Theater de Poorterij Nieuwstraat 3
| reserveren via e-mail cinemaarten@planet.nl | Aanvang: 20.15 |
Die andere Heimat zo 9, 15.30 |
Doctor Zhivago di 25, 19.30 | Philomena di 18, 20.15 | Omar di 11,
20.15 | Viotette di 1 apr, 20.15

k Filmtheater Fraterhuis Blijmarkt 25 | Reserveren via website |
filmtheaterfraterhuis.nl | 12 Years
A Slave do 27 feb en vr 28 feb,
16.00 | do 27 feb t/m za 1, vr 7 en za
8, 21.00 | zo 2, 17.00 | ma 3, di 11 en
do 13, 19.45 | di 4 en zo 16, 14.30 |
wo 5, 20.30 | do 6, ma 10, wo 12, wo
19, wo 26 en wo 2 apr, 14.00 | zo 9,
20.00 | vr 14, vr 21 en vr 28, 15.30 |
za 15, za 22, zo 23 en zo 30, 16.30 |
za 29, 15.45 | All is Lost do 27 feb
t/m za 1, 19.15 | zo 2, 11.45 | August:
Osage County do 20, ma 24, wo
26, do 27, ma 31 en wo 2 apr, 19.45 |
vr 21, 16.00 | vr 21, za 22 en za 29,
19.00 | zo 23 en zo 30, 17.00 | di 25,
14.30 | vr 28, 21.00 | di 1 apr, 14.00 |
Enough Said vr 21 en za 22, 21.00 |
zo 23, 11.45 | ma 24, 14.30 | wo 26,
20.30 | For Those in Peril vr 14 en
za 15, 19.30 | zo 16, 11.45 | di 18,
14.00 | wo 19, 19.45 | The Grand
Budapest Hotel do 13, ma 17, wo
19, do 20, ma 24, di 25 en di 1 apr,
20.30 | vr 14 en za 15, 19.00 | zo 16,
17.00 | di 18, wo 26, do 27 en wo 2
apr, 14.30 | vr 21, za 22, vr 28 en za
29, 21.30 | zo 23 en zo 30, 20.00 |
La grande bellezza za 15, 21.00 |
ma 17, do 27 en ma 31, 14.00 | di 18,
19.45 | zo 23, 11.15 | Gravity 3D zo
2, 11.15 | ma 3, 20.30 | wo 5, 14.30 |
Her do 27 feb t/m za 1, vr 7, za 8, vr
14 en za 15, 21.30 | zo 2 en zo 16,
20.00 | ma 3, ma 10 en wo 19, 14.30
| di 4, di 11 en di 18, 20.30 | wo 5,
14.00 | do 6, wo 12 en ma 17, 19.45 |
zo 9, 19.30 | Ida do 27 en wo 2 apr,
19.00 | vr 28 en zo 30, 19.30 | za 29
en ma 31, 20.30 | zo 30, 11.45 | di 1
apr, 14.30 | The Invisible Woman
do 27 en wo 2 apr, 20.30 | vr 28,
19.00 | za 29, 18.30 | zo 30, 14.00 |
ma 31, 14.30 | di 1 apr, 19.45 | Marina vr 7, 15.30 | za 8, 16.30 | zo 9,
14.30 | di 11, 14.00 | Nebraska do
27 feb t/m za 1, vr 7 en za 8, 18.45 |
zo 2, 19.30 | ma 3, 14.00 | di 4, wo 5
en ma 10, 19.45 | do 6, di 11 en wo
12, 14.30 | do 6 en wo 12, 20.30 | vr
7, 16.00 | zo 9, 17.00 | Ne me quitte
pas zo 2, 16.30 | di 4, 14.00 | Saving Mr. Banks do 27 feb, vr 28 feb
en za 1, 16.30 | Shell vr 7 en za 8,
19.30 | zo 9, 11.15 | ma 10, 20.30 |
Soof do 13, 14.00 | vr 14, 21.00 | zo
16, 19.30 | do 20, 14.30 | vr 28,
16.00 | zo 30, 11.15 | Violette vr 21
en za 22, 18.30 | zo 23, 19.30 | ma
24, 14.00 | di 25, 19.45 | Wakker in
een boze droom zo 16, 16.30 | do

Zaandam

De jongens houden zich staande
in een wereld
waarin volwassenen als Kitten
zelfs kinderen laten werken en ze
dan ook nog belazeren. The Selfish Giant doet
daarin soms denken aan een ander sprookje: Oliver Twist, al is de
toon van Clio Barnard er vooral
één van compassie en weigert ze
moraallessen te
geven.
»»»»»
Barend de Voogd over
The Selfish Giant in de
Filmkrant

Zevenaar
k Filmhuis Zevenaar Wittenburgstr 14 | 0316-331527 | Reserveringen 0316-344250 (na 19.15) |
filmhuiszevenaar.nl | Die andere
Heimat, Chronik einer Sehnsucht
1 zo 30, 11.00 | Hemel op Aarde vr
21, ma 24 en di 25 t/m vr 28, 14.30 |
vr 21, za 22, zo 23 en di 25, 20.15 |
Inside Llewyn Davis ma 31, 14.30 |
za 29 en zo 30, 20.15 | Life of Pi zo
16, 14.30 | De Nieuwe Wildernis
wo 19, 14.30 | Nymphomaniac I do
27 | Philomena di 18, 10.30 | ma 10,
vr 14, ma 17, di 18 en do 20, 14.30 |
wo 5 t/m za 8, di 11, zo 16, ma 17 en
wo 26, 20.15 | Refugees: who needs
them?: do, 20.15 | Samsara di 25,
10.30 | zo 23, 14.30 | ma 24, 20.15 |
Soof di 4, 10.30 | di 11, wo 12, 14.30
| za 1, ma 3, di 4, wo 5, zo 9, 20.15 |
Tirza di 11, 10.30 | ma 10 en wo 12,
20.15 | Violette vr 28 en ma 31,
20.15 | The Wolf of Wall Street vr
14, za 15 en di 18, 20.15 | The Young
and Prodigious T.S. Spivet ma 3,
14.30 | IDFA on Tour | zo 2, 14.00 |
zo 2, 16.00 | zo 2, 20.15

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

Zoetermeer
k Fth Cine Utopia/bioscoop
Utopolis Oostwaarts 70 | 0793300366 | cine-utopiazoetermeer.
nl | Aanvang: 20.00 | Blue Jasmine
di 4 | Borgman di 11 | Camille
Claudel 1915 di 18 | What Maisie
Knew di 25

Zutphen
Jack Goes Boating

k Filmtheater Luxor Houtmarkt
64 | 0575‑513750 | filmtheaterluxor.
nl | 12 Years a Slave do 20, vr 21,
wo 26 en vr 28, 20.30 | zo 23, 15.30 |
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Nog meer over film
weten? De Filmkrant
komt nu ook live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmedewerkers verzorgen
elke maand inleidingen bij de Must Seefilms van de Filmkrantredactie en andere
films uit het actuele
aanbod.

20, zo 23 en di 25, 14.00 | Verwacht | Diplomatie | The Keeper
of Lost Causes | Qissa - The Tale
of a Lonely Ghost | We Are The
Best! | Yves Saint Laurent | The
best of IDFA on Tour | A Letter to
Nelson Mandela | Our Curse |
Return to Homs | Twin Sisters zo
9 , vanaf 13.00 | Fraterhuis Academie | Lezing: De Oscars, een blik
achter de schermen za 8, 11.0014.00 | Lezing: De geschiedenis en
ontwikkeling van de zwarte cinema za 22, 11.00-14.00 | Tati- Tour
| Parade do 13 en ma 17, 14.30 | vr
14, 16.00 | Café Zinnema | Ender’s
Game za 29, 22.30

Ken Loach

Jeugdfilm

k Filmhuis Hengelo
8 maart, 13.30 uur
door Laura van Zuylen

Ana ana

k Chassé Cinema Breda
8 maart, 14.00 uur
door Sasja Koetsier | Must See

Die andere Heimat

k Filmhuis Oldenzaal
9 maart, 13.00 uur
door Dana Linssen | Must See
Lezingen bij Die andere Heimat met dank aan Lumière

Violette

k Gigant Apeldoorn
11 maart, 19.30 uur
door Sasja Koetsier | Must See
k Lumen Delft
12 maart
door Sasja Koetsier | Must See
Lezingen bij Violette met dank
aan Contact Film

Over de ‘male gaze’

Plus inleidingen bij La vie
d’Adèle en Feuchtgebiete
(Vochtige streken)
k Filmfestival Assen
16 maart, vanaf 13.00 uur
door Dana Linssen

The Grand Budapest
Hotel

k De Lieve Vrouw
Amersfoort
17 maart, 19.00 uur
door Ronald Rovers | Must See
Raadpleeg ook de agenda
van uw filmtheater| Voor
meer informatie en boekingen filmkrant.nl >

Filmkrant.live

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.

Amersfoort
k Fth De Lieve Vrouw Stip &
Vlek doen weer gek 3+ vanaf do 13 |
Nog te zien | Kooky 7+ | Pelle en de
dierenrovers 4+ (tot half maart) |
De superheld 6+

Amsterdam
k Eye Filmmuseum Stip & Vlek
doen weer gek 3+ vanaf za 15 |
Prolongaties (o.v.b.) | Kooky 7+ |
Pelle en de dierenrovers 4+ | De
superheld 7+ | The Quay Brothers’ Universum | Fantastic Mr.
Fox 8+ zo 9, 11.00 | Workshop Pop
Motion | Wil jij net als de Quay
Brothers moertjes, schroefjes en
draadjes transformeren tot bewegende wezentjes? Doe dan mee
met de stop-motion workshop
Pop-Motion 6+ zo 2, 13.00-14.30
+ 15.00-16.30 | EYEwalk | Videotour voor kinderen van 7 tot en met
12 jaar waarbij spannende films tot
leven komen wo 12.00 - 17.00 | za
+ zo 10.00 - 17.00
k Het Ketelhuis Nog te zien |
Frozen 6+ | De lego film 6+ | Mr.
Peabody & Sherman 6+ | Het
regent gehaktballen 6+
k Rialto Stip & Vlek doen weer
gek 3+ vanaf za 15 | Nog te zien |

Erotische
porno
Melkweg Cinema is uitgekeken op
de mechanische hedendaagse
porno en laat met vier films van de
Amerikaan Radley Metzger zien
dat in de jaren zestig en zeventig
van de vorige eeuw seksfilms interessanter waren. De films waren
eerder te zien op het Offscreen
Film Festival in Brussel. De in 1929
geboren New Yorker Metzger
maakte naam als distributeur van
Europese seksfilms, maar begon
halverwege de jaren zestig zelf
films te maken. Daarin stond erotiek niet op zichzelf, maar was ingebed in verhalen, vaak ontleend
aan de klassieke literatuur. Metz-

Pelle en de dierenrovers 4+ | De
superheld 6+

Apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Kooky 7+ za 1 en za 8, 15.30 | zo 2 en
zo 9, 13.45 | za 15, za 22 en za 29,
15.15 | zo 16, zo 23 en zo 30, 13.30 |
Pelle en de dierenrovers 4+ za 1 en
za 8, 15.15 | zo 2 en zo 9, 13.30 | Stip
& Vlek doen weer gek 3+ za 15, za
22 en za 29, 15.30 | zo 16, zo 23 en zo
30, 13.45

Bergen
k Fth CineBergen/Zwarte
Schuur Mees Kees op kamp 6+ zo
9, 15.30

Breda
k Chassé Cinema Pelle en de
dierenrovers 4+ di 4, wo 5, vr 7, zo
9 en wo 12, 14.15 | Stip & Vlek doen
weer gek 3+ zo 16, wo 19, zo 23, wo
26 en zo 30, 14.15 | De superheld
6+ di 4, do 6, zo 9, wo 12, zo 16, wo
19, wo 26 en zo 30, 14.30 | Fantastisch Kinderfilm Festival | wo 5
t/m vr 7 | IDFA junior on tour |
Vier docu’s voor jongeren zo 23

Bussum
k Filmhuis Bussum Free Birds
6+ za 1 en zo 2, 13.00 | Mees Kees
op kamp 6+ za 8, zo 9, za 15 en zo
16, 13.30 | wo 12, 14.45 | za 22, zo
23, za 29 en zo 30, 13.00 | Pelle en
de dierenrovers 4+ za 15 en zo 16,
13.00 | wo 19, 15.00 | za 22, zo 23, za
29 en zo 30, 13.30 | Walking With
Dinosaurs (3D) 8+ za 1 en zo 2,
13.30 | wo 5, 15.00 | za 8 en zo 9,
13.00

k Fh de Keizer Kooky 7+ wo 12,
wo 19, wo 26, zo 30 en wo 2 apr,
14.00 | Pelle en de dierenrovers 4+
wo 12, 14.30 | Stip & Vlek doen
weer gek 3+ zo 16, wo 19, wo 26, zo
30 en wo 2 apr, 14.30

13.30 | zo 9, wo 12, za 15, zo 16, wo
19 en wo 26, 14.30 | De Lego Film
6+ za 1 en zo 2, 13.00 | wo 5 en zo 9,
14.30 | za 8, za 22, zo 23, za 29 en zo
30, 14.00 | wo 12, za 15, wo 19 en wo
26, 15.00 | Pelle en de dierenrovers
4+ za 1, 13.30 | Het regent gehaktballen 6+ za 1 en zo 2, 15.15

Doesburg

Middelburg

k Fh De Teil Pelle Politiewagen
en de dierenrovers 4+ za 8, 14.00

k Cinema Middelburg Dunderklumpen 4+ do 6 en vr 7, 14.00 |

Dordrecht

Oldenzaal

k Cinema The Movies Nog te
zien | The Lego Film (3D) 6+ | Mr.
Peabody & Sherman 6+

k Filmhuis/Stadstheater De
Bond Finn 7+ zo 16

Deventer

k Groninger Forum Fantastisch
Kinderfilm Festival | Dierenvriendjes 4+ zo 23 | Dik Trom 6+
za 22 | Heksendrank & drakenvuur 3+ zo 23 | Laban maakt er
een potje van 3+ za 22 | Minuscule
3+ za 22 en zo 23 | Munya in mij 8+
zo 23 | Pim & Pom: Fijnproevers!
2+ za 22 en zo 23 | Ratatouille 6+
zo 23 | Verhalen van vadertje Beer
en meer 4+ za 22 | Wallace & Gromit: Een zaak van leven en brood
8+ zo 23 | Zweedse gehaktballetjes
2+ za 22

Haarlem
k Filmschuur Stip & Vlek doen
weer gek 3+ vanaf za 15

Heemskerk
k Fh Heemskerk/Gebouw de
Cirkel Mees Kees op kamp 6+ zo
23, 14.00

Delft

Heerlen

k Filmhuis Lumen Verwacht |
Stip & Vlek doen weer gek 3+
vanaf do 13 | Nog te zien | Pelle en
de autodieven 4+ | De superheld
6+ | Zarafa 6+

k Filmhuis De Spiegel Kauwboy
8+ zo 30, 14.30 (in Theater Landgraaf)

Den Bosch

k De Cacaofabriek Pelle en de
dierenrovers 4+ zo 16 en zo 23,
12.00 | wo 19 en wo 26, 14.00

k Verkadefabriek IDFA junior
on tour | Vier docu’s voor jongeren
za 8

Helmond

Hoorn
k Cinema Oostereiland Kooky
7+ za 8, za 22, zo 23, za 29 en zo 30,

ger wilde in de eerste plaats filmmaker zijn, daarna kwam de erotiek. Het maakte hem tot artfilmer
in de wereld van de erotische exploitatiefilms. Dat klinkt pretentieus, maar Metzger geloofde oprecht dat expliciete seks een normaal aspect van films behoorde te
zijn. De vier films die Melkweg Cinema vertoont moeten het bewijs
leveren. In op Alexander Dumas’
klassieker La dame au camelia’s
geïnspireerde Camille 2000
(1969) offert een vrouw haar liefde om de reputatie van haar geheime geliefde te redden. In The Lickerish Quartet (1970) nodigt een
rijk stel in een kasteel een vrouw
uit om gezellig bij hen op visite te
komen. Het vervolg laat zich raden. In Score (1973) besluit een
stel om aan partnerruil te doen,
wat tot hetero- maar ook homoseks leidt. De komedie The Ope-

Oosterhout

Groningen

k Filmtheater De Bussel Mees
Kees op kamp 6+ wo 12, 14.00 |
Pelle en de dierenrovers 4+ wo 26,
14.00

Vermomd als explosieve en excentrieke martial
arts-hommage is
Jia Zhangke met
A Touch of Sin
kritischer op zijn
land dan ooit.
Nooit eerder uitte hij zijn kritiek
zo expliciet en direct.
»»»»»
Dana Linssen in de
Filmkrant

Oudenbosch
k Filmtheater Fanfare Ghostbusters 8+ zo 9, 14.00 | Pelle en de
Dierenrovers 4+ zo 23, 14.00 |
Verwacht | Het regent gehaktballen | K3: Dierenhotel

Rotterdam
k Lantaren Venster Nog te zien |
Pelle en de dierenrovers 4+

Soest
k Filmhuis Artishock Nono, het
zigzag kind 10+ vr 7, 16.00

Utrecht
k Fth ’t Hoogt Stip & Vlek doen
weer gek 3+ za 15

Wassenaar
k Filmhuis Free Birds (3D) 6+ zo
16 en zo 23, 13.15 | wo 19 en wo 26,
15.00 | Frozen (3D) 6+ zo 2 en zo 9,
13.15 | wo 5 en wo 12, 15.00 | K3
Dierenhotel 4+ zo 30, 13.15

Weesp
k Theater City Of Wesopa Ice
Age 4: Continental Drift 6+ zo 2,
14.00

Zaandam
k Fth De Fabriek Otto is een
neushoorn 5+ zo 2, zo 9 (met
knutselactiviteit), zo 16, zo 23, do
27 (met extra knutselactiviteit) en
zo 30

The Lickerish Quartet

ning of Misty Beethoven (1976)
valt uit de toon bij de andere drie
films doordat de seks in deze film
explicieter is. Deep Throat (1974)
had porno salonfähig gemaakt en
Metzger haakte er onder het pseudoniem Henry Paris op in met pornografische scènes. The Opening
of Misty Beethoven wordt dan ook
wel omschreven als ‘pornografie
ontmoet Pygmalion’: de professor
Higgins van dienst is een seksuoloog die een passieloze vrouw probeert te veranderen in een seksmelkweg.nl
godin. 

Zevenaar
k Filmhuis Zevenaar Mees Kees
op Kamp 6+ di 4 t/m zo 9, 14.30

Zwolle
k Fth Het Fraterhuis African
Safari (3D) 6+ do 27 feb, vr 28 feb
en zo 2, 14.00 | za 1, za 8, za 15 en za
22, 15.45 | zo 9, 11.45 | zo 16, 11.15 |
zo 23 en zo 30, 14.30 | za 29, 16.30 |
Mees Kees op kamp 6+ do 27 feb,
vr 28 feb en zo 2, 14.30 | IDFA
Junior on Tour 9+ | Layla’s Melody | Lydia Blijft | Plank | The Red
Carpet (La Alfombra Roja) zo 16,
vanaf 14.00
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Boeken
The Grand Wes Anderson
Anderson Hotel

Het werd tijd. The Grand Budapest Hotel is al Wes Andersons achtste film maar
een boek over de excentrieke Amerikaanse filmmaker was er nog niet. En dat
terwijl zeker driekwart van de mensheid kwalificeert als ‘Andersoniaans’:
op zichzelf gerichte stuntelaars die denken dat ze de boel onder controle hebben.
door Ronald Rovers
Sympathieke stuntelaars, dat wel.

The Grand Budapest Hotel

The Wes Anderson Collection van criticus Matt Zoller
Seitz is een fijn bladerboek vol parafernalia uit het Anderson-universum. Van bewaarde visitekaartjes met
schetsen voor scènes en geborduurde props tot paginagrote foto’s van sets, zoals de dwarsdoorsnede van het
schip dat voor The Life Aquatic with Steve Zissou werd
gebruikt. Zeven essays en zeven lange interviews geven
bij elke film chronologisch achtergronden, van Bottle
Rocket uit 1993 (een korte afstudeerfilm waar Anderson
zijn speelfilmdebuut van maakte) tot Moonrise Kingdom
uit 2012.
Leggen die de essentie van Andersons werk bloot?
Dat wisselt. Sommige teksten blijven hangen in beschrijvingen, maar het essay bij The Life Aquatic is een
aanstekelijk pleidooi voor eerherstel van Andersons
minst gewaardeerde film. Seitz verklaart hoe terugkerende thema’s als verstoorde familieverhoudingen en
het narcistische streven naar controle van – meestal –
de pater familias in elkaar grijpen en hoe Andersons
films eigenlijk speelse en minutieus uitgewerkte collages van menselijk onvermogen zijn. Hoe Charlie Brown
net zoveel invloed heeft op Andersons creativiteit –
‘good grief’ vat de tragikomedie van z’n films mooi samen – als Jacques Cousteau. En waar de finesse zit. Zo
beschrijft Seitz hoe de ‘jaguar shark’, die Steve Zissou’s
vriend Esteban doodde en waar Zissou de hele film op
jaagt, in een van de laatste scènes voorbij het venster
van de onderzeeër zwemt. Daar in de stilte van de diepzee ziet Zissou eindelijk het enorme beest in de ogen en
beseft dan de futiliteit van zijn streven om wraak te ne-

men en zo de dood te bedwingen. Zal de haai zich hem
herinneren, vraagt Zissou zich af, want hij realiseert
zich dat de dood niet persoonlijk is. Zo maakt Seitz op
z’n beste momenten duidelijk waarom Andersons films
veel meer zijn dan de ‘quirky’ drama’s waar ze vaak gemakzuchtig voor worden versleten.
Maar dat is niet dankzij Anderson zelf. Die moet in
de interviews van al dat interpreteren niks hebben. Het
is bijna komisch hoe op elke theorie van Seitz over leidmotieven en betekenis uit Andersons mond alleen een
‘hmm’ of ‘right’ te horen valt. Alsof hij het allemaal
voor het eerst hoort. Niet heel waarschijnlijk voor een
maker die zo extreem consistent en herkenbaar is. Je
hoeft maar tien seconden van een film te zien om te weten of het een echte Wes Anderson is. Dus juist bij zo’n
maker wil je weten hoe het klokje tikt.
Andersons films zijn eigenlijk sociale experimenten.
Miniatuurwerelden die hij strikte regels meegeeft om te
kijken hoe de personages – maar eigenlijk de acteurs,
vandaar steeds min of meer dezelfde cast – zich gedragen. Het heeft iets autistisch. Alsof hij tijd huurt bij een
deeltjesversneller om te kijken hoe de deeltjes op elkaar
botsen. En altijd vormgegeven in die typische retro designstijl uit de tijd dat de wereld nog analoog was en
corduroy het straatbeeld bepaalde en niet touchscreens
en siliconen. Die supergestileerde overzichtelijkheid
botst op de rommeligheid en onvoorspelbaarheid van
de emoties van de personages en precies uit die botsing
weet Anderson troost te halen. Een van de redenen
waarom zijn films zo geliefd zijn. Ze maken de wereld
net iets lichter.
Maar dat moet je allermaal wel zelf verzinnen. Seitz
doet z’n best om het raadsel Wes Anderson te verklaren
maar toch staat het antwoord niet in dit boek. Dat leer je
pas kennen als je goed naar zijn films kijkt. Maar ondertussen kun je wel lekker bladeren.
The Wes Anderson Collection
Matt Zoller Seitz (met inleiding door
Michael Chabon) | 2013, Abrams Books |
¤ 28,99 | 336 p. | The Grand Budapest
Hotel draait vanaf 13 maart in de
bioscoop

Boeken kort
The Quay Brothers’ Universum Suzanne
Buchan (e.a.) | 2013, EYE Filmmuseum | ¤ 19,50

The Quay Brother’s Universum, de catalogus bij de
gelijknamige tentoonstelling
in EYE (nog te zien tot en met
9 maart) over de beroemde
stop-motion-animatiefilmers, valt op door zijn mooie
vormgeving en prachtig beeldmateriaal. Het
geeft een overzicht van het oeuvre van de
gebroeders Quay en focust sterk op hun
inspiratiebronnen. Dat biedt vaak nieuwe
doorkijkjes, en verdiept en verrijkt het kijken
naar hun ontegenzeglijk indrukwekkende
maar niet per se toegankelijke films.

The Documentary Film Book Brian Winston
(red.) | 2013, British Film Institute/Palgrave
Macmillan | ¤ 33,50

Dit naslagwerk bijt zich niet
vast in het streven naar een
volledig overzicht, maar
schetst naar eigen zeggen liever een ‘tour d’horizon’ voor
de lezer. Het bevat bijdragen
van vijftig auteurs en loopt in
onderwerpen uiteen van de pioniers van de
‘black documentary’ en de restricties van
het televisieformat, tot een beschouwing
over het absurde alledaagse in Oost-Europese documentaires. Interessant voor de
ingelezen liefhebber en professionals.

This Much is True 14 Directors on Filmmaking | james Quinn | 2013, Bloomsbury | ¤ 24,99

Nog een boek over documentaire, nu vanuit het standpunt
van de makers. Veertien documentairemakers worden geïnterviewd naar aanleiding van
hun specifieke talenten of
expertise. Zo wordt Nick
Broomfield geïnterviewd over
de rol van de regisseur in beeld, Kevin
Macdonald over het in beeld brengen van
historische gebeurtenissen en Andrew
Jarecki over monteren. Omdat de makers
veel antwoorden illustreren met voorbeelden uit hun eigen filmpraktijk geeft het boek
een boeiende kijk achter de schermen.
Samenstelling Anne de Loos, International
Theatre & Film Books | Leidseplein 26, 1017 PT
Amsterdam | t 020 6226489 | www.theatreandfilmbooks.com
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Theatervoorstelling van de scenarist
van AUGUST: OSAGE COUNTY ‘Hun subtiele spel past
bij een spannende
sciencefiction, hun
steeds grotesker strijd
bij een aanstekelijke
komedie.’
(NRC****)

vier

‘Ahlboms surrealistische
beelden blijven bij’
(Parool***)
‘Tamar van den Dop
schittert in
psychologische rol.’
(Haarlems Dagblad)

‘Dat is eén van de
krachten in het werk
van Ahlbom: het creëren
van verwarrende en
ongrijpbare beelden
waarin niets is
wat het lijkt’
(Theaterkrant***)

psychologische thriller

van Tracy LeTTs

Het blad van/voor muziekliefhebbers
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Vanaf 7 maart
in onze winkels

met
Tamar van den Dop
en Bram Coopmans
regie: Jakop Ahlbom
muziek: Alamo Race Track

te zien in 40 theaters t/m 18 mei 2014
Voor speeldata zie www.jakopahlbom.nl
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Thuiskijken
William Faulkner-verfilming As I Lay Dying bevindt zich aan
het meest artistieke uiterste van het brede spectrum waar
James Franco opereert. Telkens draait het daarbij om de
door Joost Broeren
vraag: wie is James Franco?

As I Lay Dying

Kiekeboe met de media
Door Amerikaanse critici werd James Franco’s As I Lay Dying in de eerste plaats beoordeeld als adaptatie van het gelijknamige
boek van William Faulkner. De winnaar van
de Nobelprijs voor de Literatuur is immers
één van de grootste Amerikaanse auteurs, en
dit boek uit 1930, over een familie in het
rurale zuiden die na het overlijden van de
moeder een helse tocht moet ondernemen
om haar te kunnen begraven, is één van zijn
meest gevierde.
Recensies in vakbladen als Variety en The
Hollywood Reporter ten tijde van de première van de film, in de sectie Un Certain
Regard op het festival van Cannes vorig jaar,
draaiden dan ook vooral om hoe goed of
slecht beginnend regisseur Franco de essenties van de modernistische roman had weten
te vangen: de veelheid aan vertellers en perspectieven, de eigenzinnige stream-ofconsciousness stilering. Maar voor mij is
een andere vraag interessanter: hoe past de
film in het uitdijende oeuvre van acteur/
regisseur/schrijver/literatuurwetenschapper/kunstenaar/docent/et cetera James
Franco? Dat schiet immers de afgelopen
jaren alle kanten op, zowel in zijn rollen als
acteur als in de projecten die hij daarnaast
onderneemt.
Kijk alleen al naar de negen (!) andere
films waarin hij naast As I Lay Dying in 2013
te zien was. Er zijn traditionele Hollywoodprojecten bij, van Disney-prequel Oz the
Great and Powerful via Paul Haggis’ geflopte
liefdesmozaïek Third Person tot een rol als
bad guy in het door Sylvester Stallone
geschreven Jason Statham-vehikel Home
front. Uiteraard zijn er de (bij)rollen in zijn
eigen projecten, van de boekverfilmingen
die hij regisseerde van werken van Faulkner
(naast As I Lay Dying is ook The Sound and
the Fury in de maak) en Cormac McCarthey
(Child of God) tot Interior. Leather Bar., een
mix van fictie en documentaire waarin
Franco en co-regisseur Travis Mathews scènes vol homoseksuele seks en SM die uit
William Friedkins Cruising (1980) werden
gesneden naar eigen inzicht recreëren. En
opvallend vaak komt Franco opdraven als
(een uitvergrote versie van) zichzelf, zoals in
apocalyps-komedie This Is the End.

In een opiniestuk in de New York Times
naar aanleiding van de recente strapatsen
van acteur Shia Lebouf, die op de Berlinale
met een papieren zak over zijn hoofd op de
rode loper verscheen, geeft Franco een klein
inzicht in zijn neiging tot zelfparodie, wanneer hij over de verhouding tussen acteur en
media schrijft: “Participating in this call and
response is a kind of critique, a way to show
up the media by allowing their oversize responses to essentially trivial actions to reveal
the emptiness of their raison d’être. Believe
me, this game of peek-a-boo can be very
addictive.”
Franco’s bereidwilligheid om zichzelf en
zijn publieke persona op de hak te nemen,
vond zijn ultieme uiting in Francophrenia
(2012), een totaal geschift experiment op en
over de grens van hoge en lage cultuur. In

De grote oorlog, deel 1

Wings

Omdat het dit jaar honderd jaar geleden
is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak,
besteedt de Filmkrant in dit herdenkingsjaar maandelijks aandacht aan
een klassieke film over de Grote Oorlog.
De zwijgende film Wings (1927), die tijdens
de allereerste Oscaruitreiking in 1929 de
prijs voor ‘most outstanding picture’ kreeg,
gaat over twee Amerikaanse mannen uit hetzelfde dorp. Wanneer Amerika in april 1917
besluit deel te nemen aan de oorlog, melden
de twee zich als piloten aan bij het leger. De
twee vliegeniers zijn weliswaar rivalen in de
liefde maar sluiten al snel vriendschap: oorlog verbroedert. Hun training eindigt met
een scène waarin de in 1927 nog onbekende
Gary Cooper het leven laat.
Eenmaal aan het front in Frankrijk vechten
de kameraden in zogenaamde hondengevechten tegen de machtige Duitse tegenstander. Deze luchtgevechtsscènes imponeren nog steeds. Regisseur William Wellman,

2010 speelde Franco enkele maanden een
gastrol in de soapserie General Hospital als
de kwaadaardige kunstenaar ‘Franco’. De
cyclus mondde uit in een groots opgezette
aflevering opgenomen in het Museum of
Contemporary Art in Los Angeles, waar
‘Franco’ een expositie had – en waar de
echte (?) James Franco tegelijkertijd een
echte (?) expositie hield over de soapwereld.
Franco liet tijdens de opnames honderden
uren aan backstage-beelden schieten, die hij
vervolgens in de schoot worp van co-regisseur Ian Olds. Die monteerde er een broeierig, in alle opzichten uit de bocht vliegend
verhaal van, over een acteur die zichzelf verliest en krankzinnig wordt.
Dat Olds ook verantwoordelijk was voor
de montage van As I Lay Dying (waarin een
opvallende rol voor splitscreens is weggezelf ook piloot tijdens WO-I, bevestigde
camera’s op de gevechtsvliegtuigen waardoor de toeschouwer mee de lucht in gaat –
tegenwoordig heel normaal maar in 1927
baanbrekend. Het vuur uit de mitrailleurs
die tussen de propellerbladen door konden
schieten, een nieuwe vinding, werd met de
hand ingekleurd, evenals de vele explosies.
Wings werd gemaakt in de overgangsfase
naar de geluidsfilm en voorzien van geluidseffecten in de gevechtsscènes. De bestaande
filmmuziek is voor de restauratie van de film
in 2012 opnieuw gearrangeerd en uitgevoerd.
Voor deze fraaie restauratie werd een
beschadigd duplicaat-negatief digitaal

legd) zal geen toeval zijn. De film verbeeldt
immers eenzelfde helletocht, maar aan het
tegenovergestelde eind van het spectrum van
hoge en lage cultuur. Waar Francophrenia
losbandig speelt in de diepste krochten van
de popcultuur, doet As I Lay Dying een gooi
naar de hoogste regionen van de wereldkunst. Maar Franco benadert beide met hetzelfde respect, en dezelfde unieke combinatie van eigenzinnige vrijpostigheid en academische kritiek. Daarom zeggen die sterren
onderaan dit stuk ook niet zo veel: of het nou
lukt of niet (en As I Lay Dying is zeker niet op
alle vlakken gelukt), wat James Franco doet is
op dit moment sowieso interessant.

As I Lay Dying »»»»» Verenigde Staten,
2013 | Regie James Franco | Op dvd/blu-ray
(Entertainment One)

opgepoetst en opgeknapt, waardoor het
beeld stabiel is, geen krassen meer heeft en
ook zijn diverse kleurtinten weer terug heeft.
Wings bevat meer dan groots gefilmde
gevechten. Helemaal aan het begin gaat de
camera al mee de lucht in met twee geliefden
op een schommel, terwijl we op de achtergrond de liefdesrivaal zien arriveren. Ook is
er een fraaie sequentie die zich afspeelt in de
Folies Bergère, als de twee met verlof zijn en
de bloemetjes buiten zetten. De camera
beweegt de ruimte in, scheert over diverse
tafeltjes met beschonkenen heen en eindigt
bij de dronken held die een toost aanheft.
De climax van Wings wordt gevormd door
de Slag bij Saint Mihiel, het begin van het
Honderddagenoffensief dat het einde van
WO-I inluidde. Hoewel de film optimistisch
eindigt met een liefdesbezegeling tussen de
held en Clara Bow, in 1927 een enorme ster,
maakt de film ook duidelijk dat victorie en
verlies altijd hand in hand gaan. Dat we het
weten.
André Waardenburg

Wings Verenigde Staten, 1927 | Regie William
Wellman | Op dvd en blu-ray (Eureka!/Masters
of Cinema, regio 2 / Paramount, regiovrij)
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Wake in Fright

First Beer
Ted Kotcheffs omstreden Wake in
Fright was voor 2009 decennialang
niet te zien en nog steeds lopen mensen bij vertoningen de zaal uit.

The Square

The Square

Drietrapsrevolutie

De Oscar-genomineerde documentaire
The Square geeft de Egyptische revolutie een menselijk gezicht, en laat de
kijker achter met prangende vragen.

De distributie van films, documentaires en
televisieseries gaat de komende jaren flink
op de schop. Ten minste, als het aan Netflix
ligt. De Amerikaanse vod-aanbieder, sinds
september actief in Nederland, kaapte vorig
jaar de hitserie House of Cards weg voor de
neus van tv-zender HBO – onlangs werd het
tweede seizoen gepresenteerd. Nu richt het
zijn pijlen op de bioscoopbranche, met de
aankoop van de exclusieve rechten van The
Square.
Dat is niet de enige digitale revolutie
waarop deze Oscar-genomineerde documentaire meelift. Jehane Noujaim (Rafea: Solar
Mama) portretteert de bevlogen activisten
die zich verzamelden op het Tahrirplein, het
brandende hart van de Egyptische revolutie.
Gedurende tweeënhalf jaar, vanaf het aftreden van Moebarak tot dat van zijn opvolger
Morsi, filmden zij (deels) hun eigen belevenissen. Het illustreert dat de 21e-eeuwse
geschiedenis live wordt geschreven – waar
mogelijk door de betrokkenen zelf.

In die blik achter de schermen schuilt ook
de voornaamste aantrekkingskracht van The
Square. De kale feiten, uitgebreid belicht
door de media, krijgen een menselijk
gezicht. Noujaim legt bloot hoe de euforie
plaatsmaakt voor wrok en verbittering. Als
Morsi de kersverse democratie om zeep helpt
(en er dus niets wezenlijks verandert), ontaardt hun aanvankelijke verbondenheid in
een diepe verdeeldheid. Deze omslag wordt
gesymboliseerd in de vriendschap tussen
pure rebel Ahmed en Moslimbroeder Magdy,
die onverbiddelijk uit elkaar groeien. De
Brits-Egyptische acteur Khalid Abdalla (The
Kite Runner, United 93) zweeft als een helikoper boven hen, met zijn doorwrochte analyses van de gebeurtenissen.
De activisten vormen een geladen driehoek, en maken The Square tot een intens en
broeierig drama. Met een schokkerige
camera en dynamische montage weet Noujaim je mee te slepen in de intensiteit van het
strijdgewoel. De geschiedenis als product
van de beleveniseconomie. Tegelijkertijd
plaatst ze kritische kanttekeningen bij revoluties als wapen voor politieke verandering.
Hoewel de film hoopvol eindigt, met de nog
massalere protesten tegen Morsi, blijf je
vooral achter met vragen. Is de geschiedenis
gedoemd zich te herhalen? Wordt Egypte
straks opnieuw gerund door een dictator? Of
kan die natuurwet doorbroken worden?
Niels Bakker

Nick Cave noemde dit “de beste en meest
angstaanjagende film over Australië” ooit
gemaakt. Dat zei Cave dan voor hij zelf het
scenario van The Proposition schreef, want
als er één film is die dat land laat zien als een
gedegenereerde hel waar ze liever hun broer
opknopen dan een glas bier mislopen, dan is
het die wel.
Toch is Wake in Fright niet onomstreden,
eigenlijk al niet vanaf z’n première in 1971.
Dat is te danken aan een nogal ondubbelzinnige executie van een stel kangoeroes. Om
die opnames te kunnen maken hadden de
makers professionele jagers ingehuurd
waarmee ze de Australische outback in trokken. Helaas was er na een paar kratten bier
van die professionaliteit niet veel meer over,
verklaarde cameraman Brian West later in
interviews. Ze kwamen terecht in een
“slachtorgie”. Na de première bleek de dierenrechtenlobby niet blij. Dus opzet of niet,
veel kopieën van de film verdwenen. Wat
overbleef was van zo’n slechte kwaliteit dat
de film jarenlang niet te zien was. In 2004
kwam eindelijk weer een fatsoenlijk exem-

plaar boven water, dat de basis werd voor
nieuwe dvd- en blu-ray-uitgaven.
Ted Kotcheff, die later met Sylvester Stallone de eerste Rambo-film First Blood zou
maken, gebruikt de verzengende hitte en
eindeloze vlakten van het Australische binnenland voor een in bier en machismo
gedrenkt ondergangsverhaal. Het blijkt de
openbaring van de onderdrukte angsten en
verlangens van een expat-leraar, gespeeld
door de slanke Brit Gary Bond, die opvallend
fris en Arisch afsteekt tegen de zweterige
lokale bierbuiken. De film opent met het
einde van het schooljaar, wanneer de blonde
leraar op de trein hopt om in Sidney zijn
vriendin op te zoeken. Omdat hij in het volgende stadje een nacht moet wachten voor
het vliegtuig vertrekt, drinkt hij nog even
snel een glas bier. Had ie beter niet kunnen
doen.
Wake in Fright is een afdaling in een persoonlijke psychedelische hel, herinnerend
aan Conrads Heart of Darkness. Kotcheff
doet het alleen niet in de jungle maar in het
labyrint van de woestijn, waar, zoals Borges
in De twee koningen en de twee labyrinten
schreef (als we dan toch bezig zijn), geen
muren nodig zijn om te verdwalen. Alleen de
vlakte en de horizon.
Ronald Rovers

»»» »

Wake in Fright Australië, 1971 | Regie Ted
Kotcheff | import-dvd/blu-ray (Eureka!/Masters of Cinema, r2/B)

»»»»»

The Square Verenigde Staten, 2013 | Regie Jehane Noujaim | Netflix en Movies That Matter

Wake in Fright

import
Het beste uit het wereldwijde aanbod voor thuiskijkers deze maand, gese
lecteerd door Boudisque
(www.boudisque.nl).

George Washington

Geen biopic van Amerika’s
eerste president, maar het
speelfilmdebuut van David
Gordon Green. Tegenwoordig de maker van flauwe
komedies als Prince Avalanche, maar deze delicate com
ing-of-age film over jongeren
in het Amerikaanse zuiden
riep destijds vergelijkingen
met Terrence Malick op.
dvd, blu-ray (r1/B) | Criterion

Le mani sulla città

Wanneer een flatgebouw
instort, komt het imperium
van bouwmagnaat én
gemeenteraadslid Edoardo
Nottola onder druk te staan.
Nauwgezet legt Francesco
Rosi’s opruiende thriller de
corruptie in naoorlogs
Napels vast. Zijn Gouden
Leeuw-winnaar is helaas
nog altijd even actueel.
dvd+blu-ray (r2/B) | Eureka!

Celluloid Man

Documentaire over en eerbetoon aan P.K. Nair, grondlegger van het National Film
Archive of India. Tegen de
klippen op: conservering
was en is geen prioriteit, en
ondanks Nairs decennialange inzet zijn slechts
negen van de honderden
Indiase films van voor 1920
bewaard gebleven.
dvd (r2) | Second Run

Au hasard Balthazar &
Mouchette

Tess

Blu-ray uitgaves van twee
van Robert Bressons meest
gevierde films. Zowel de ezel
Balthazar als het meisje
Mouchette zijn speelballen
van het lot, en krijgen er van
langs van het leven zonder
de macht te hebben iets aan
hun situatie te veranderen.

Bressons cameraman voor Au
hasard Balthazar, Ghislain
Cloquet, was ook medeverantwoordelijk voor de weelderige beelden van Roman
Polanski’s met Oscars overladen Tess, die de doorbraak
betekende voor hoofdrolspeelster Nastassja Kinski.
Criterion poetste de film op
voor een nieuwe 4K-uitgave.

blu-ray (rB) | Artificial Eye

dvd, blu-ray (r1/A) | Criterion
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Once Upon a Forest

Oase van
rust

Na Antarctica toog Luc Jacquet
(March of the Pinguins) naar de oerwouden van Peru en Congo, om daar
de bomen te observeren. Een welkom
rustpunt in de race om de meest overweldigende natuurbeelden.
Drinking Buddies

Drinking Buddies

Het mompelen voorbij
Mumblecore-voorman Joe Swanberg
kiest in de romcom Drinking Buddies
voor een gepolijstere stijl, maar houdt
als vanouds een scherp oog voor échte
menselijke relaties.
Luke is met Jill. Kate is met Chris. Maar
eigenlijk zijn Luke en Kate, collega’s bij een
kleine ambachtelijke bierbrouwerij in Chicago, voor elkaar gemaakt. De hipster-setting en hoofdrolspelers Jake Johnson (Safety
Not Guaranteed, tv-serie New Girl) en Olivia
Wilde (Tron, tv-serie House M.D.) doen de
zoveelste indie-romcom vermoeden, en de
trailer voor Drinking Buddies doet heel hard
zijn best die indruk te bevestigen. Tot we
zien dat regie, scenario én montage van de
film zijn verzorgd door Joe Swanberg, één
van de voormannen van de mumblecore, de
losjes samenhangende stroming die beeldbepalend was voor de Amerikaanse onafhankelijke cinema van de jaren nul.
Net als zijn collega’s Andrew Bujalski (die
met Computer Chess een eigenzinnige
nieuwe richting insloeg) en de broers Jay en
Mark Duplass (die met films als Cyrus en Jeff,
Who Lives at Home richting Hollywood
trokken) heeft Swanberg voor Drinking Buddies de typerende lo-fi-esthetiek van de
mumblecore-films achter zich gelaten. Waar
de jonge regisseur in de dertien (!) eerdere
films die hij sinds 2005 maakte vrijwel alles
zelf deed, van camerawerk tot catering, kiest
hij in Drinking Buddies voor een meer gepolijste esthetiek, mede te danken aan camera-

man Ben Richardson, die hier met zijn
bedachtzame stijl bewijst meer in huis te
hebben dan zijn hyperkinetische beelden
voor Beasts of the Southern Wild.
Toch staat Drinking Buddies ontegenzeggenlijk in de lijn van Swanbergs eerdere
werk. Stilistisch mag hij zich dan iets meer
voegen naar de standaard, inhoudelijk doet
hij geen concessies. Hij mag dan bekendere
namen op de rol hebben (naast Johnson en
Wilde ook Ron Livingston als de te lang jeugdig gebleven Chris en Anna Kendrick als de
te vroeg volwassen geworden Jill), maar ook
zij improviseerden zelf hun dialogen en ze
worden zonder opsmuk neergezet: Wilde is
hier niet de seksbom die ze normaal gesproken is maar toont de wallen onder haar ogen;
Johnsons baard is onverzorgd in plaats van
tot de puntjes uitgedacht. En de op het eerste
gezicht dertien-in-een-dozijn opzet van de
plot wordt al snel omgezet in iets complexers, onvoorspelbaarders en eerlijkers.
Een gezamenlijk weekend in de bossen van
de twee koppels is hier niet de climax, niet
het eindpunt van een onstuitbare mars richting happily ever after, maar slechts het
begin van een film die geen geruststellende
antwoorden biedt, maar bescheiden en
oprechte vragen opwerpt over mensen en
relaties.
Joost Broeren

Gedurfd is het wel, een bioscoopfilm maken
over zoiets onspectaculairs als bewegingsloze bomen. Actie en opgelegde emotie zijn
dan ook ver te zoeken in Once Upon a Forest
(Il était un forêt), een bezinksel van het
levenslange onderzoek van de beroemde
botanist Francis Hallé naar het ontstaan en
de groei van het oerwoud. En dat is een verademing, want de race om wie de meest overweldigende natuurbeelden scoort op de
meest afgelegen plekken is hiermee in rustiger vaarwater gekomen.
Kalm doet de Franse botanist (met een
stem als Midas Dekkers) uit de doeken hoe de
tijd aan de kant van de bomen staat. Hoe de
kruinen steeds hoger reiken, op zoek naar
het zonlicht, dat de lager gelegen bladeren
daardoor moeten missen. Als een reus uiteindelijk bezwijkt onder de ouderdom,
maakt hij letterlijk plaats voor een nieuwe
generatie bomen, die nu alle ruimte en zon-

licht hebben om te groeien. De strijd op leven
en dood voltrekt zich hier in stilte, afgezien
van die ene klap op de grond.
Ondertussen zijn er allerlei onzichtbare
overlevingsmechanismes gaande. Zo kunnen bomen geuren verspreiden als er een
vraatzuchtig dier in aantocht is, zodat bladeren plotsklaps bitter en oneetbaar worden.
Ook kunnen bomen een symbiotische relatie
aangaan met een kolonie mieren, die wordt
gelokt door op miereneieren lijkende witte
bolletjes, waarna de mieren zich en masse
nestelen in de holtes daarachter. Op die
manier krijgen de hongerige luizen geen
kans, want die worden zelf opgegeten voordat ze de bladeren bereiken.
Luc Jacquet heeft zich op visueel vlak toch
niet helemaal ingehouden en maakt gebruik
van technologische hulpmiddelen als ultrasterke telelenzen en met camera’s uitgeruste
drones. Op die manier kon hij Hallé van
bovenaf filmen, terwijl die in de kruin van
een reusachtige boom de gedetailleerde
tekeningen maakt die ook zijn boeken sieren.
Deze beelden worden afgewisseld met verfijnde animaties die de groei van bomen en
andere onzichtbare processen illustreren. De
bescheiden film, die tegelijkertijd in de bioscoop en op dvd uitkomt, is zo een oase van
rust, met de onvermijdelijke boodschap dat
deze oerwouden niet mogen verdwijnen.
Mariska Graveland

»»»»»

Once Upon a Forest Frankrijk, 2013 | Regie
Luc Jacquet | Op dvd en in de bioscoop vanaf
20 maart (De Filmfreak)

»»» »

Drinking Buddies Verenigde Staten, 2013 |
Regie Joe Swanberg | Op dvd (Sony)

Once Upon a Forest

releases
Vijf hoogtepunten uit het
aanbod voor thuiskijkers
in maart, beschikbaar op
dvd, blu-ray of video on
demand.

La grande bellezza

The World’s End

Elle s’en va

Like Father Like Son

Captain Phillips

dvd, blu-ray | Homescreen

dvd, blu-ray | Universal

dvd, blu-ray, vod | Wild Bunch

dvd, blu-ray | Lumière

dvd, blu-ray | Universal

Dé film van 2013 volgens de
Nederlandse filmpers en
grote kanshebber op de Oscar
voor beste niet-Engelstalige
film. Een dronken, swingen
de, weemoedige reis naar het
einde van de nacht over vergankelijkheid en de schitterende holle pretenties waarmee mensen zich onderweg
naar het einde wapenen.

Alcoholist Gary King trommelt zijn jeugdvrienden op
voor een herkansing van een
mislukte pub crawl. Maar in
dit derde deel van de ‘Blood
and Ice Cream’-trilogie (ook
verkrijgbaar in een verzamelbox met Shaun of the Dead en
Hot Fuzz) stuiten ze op een
sinisterder vijand dan hun op
handen zijnde midlifecrises.

Filmmaker Emmanuelle
Bercot schreef het scenario
van Elle s’en va simpelweg
omdat ze een film wilde
maken met Catherine
Deneuve. Dat is altijd een
goed idee, want kijken naar
Deneuve is puur genot. Ook
als zestiger Bettie, die vlucht
voor haar ingekakte leven, is
ze even soeverein als frivool.

De ouders van twee jongens
komen voor een verschrikkelijk dilemma te staan: hun
kinderen werden na de
geboorte verwisseld door
het ziekenhuis. Voor Hirokazu Kore-eda het uitgangspunt voor een nauwkeurig
gecomponeerde overdenking over nature en nurture,
ouders en kinderen.

“No Al-Qaeda here, it’s just
business!” roept een van de
Somalische kapers wanneer
ze een containerschip van
rederij Maersk met geweld
betreden hebben. Nee, regisseur Paul Greengrass zoekt
geen herhaling van zijn beste
film, United 93 - hier gaat het
niet over terrorisme, maar
over globalisering.
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filmslot
Een decennium vliegt voorbij in Richard
Linklaters Boyhood, de opwindendste film
uit de competitie van het afgelopen Filmfestival Berlijn. Slechts negentig minuten daarentegen duurt en bestrijkt The Second Game
van Corneliu Porumboiu, die in het Forum
werd vertoond. Tijd is een bondgenoot en
een spelbreker als het over film gaat. Om alle
400 films te kunnen zien die de 64ste Berlinale dit jaar in zijn ruim 10 programmaonderdelen had verzameld zou je bijna een
maand lang onafgebroken films moeten
bekijken. Voor de 164 minuten van Boyhood
was Linklater bovendien ruim tien jaar in de
weer. Met tussenpozen filmde hij met
dezelfde acteurs scènes uit het leven van de
jonge Mason (Ellar Coltrane) die we gedurende de film van een schooljongen in een
student zien veranderen en zien rondcirkelen in de steeds wisselende constellaties van
zijn patchworkfamilie. Niet met behulp van
grime of special effects, maar dankzij het
voorbijgaan van de tijd en het leven zelf.
Voor The Second Game had Porumboiu
slechts twee opnamedagen nodig. Samen
met zijn vader, ooit scheidsrechter in het
Roemenië van Ceausescu, bekeek hij de
tv-opname van een voetbalwedstrijd uit
1988, en nam een nieuw commentaar op.
Terwijl de spelers van Dinamo en Steaua,
“het leger versus de geheime politie”, hun
eeuwige derby spelen in de sneeuw, ook de
sneeuw van de verwassen opname, en de
spelers achter een onzichtbare bal aanrennen, onderwijl zwarte glijstrepen tekenend
in het steeds weer overnieuw met witte
vlokken bedekte veld, praten vader en zoon
over tijd en herinnering, en over de regels
van het spel.
Het zijn ook twee films die representatief
zijn voor het beste wat Berlijn te bieden kan
hebben. Linklater voor het Amerikaanse
semi-indie-filmmaken, Porumboiu voor de
Europese artcinema die het experiment en
de weerbarstigheid niet schuwt.

Reddingsactie

Berlijn legt altijd graag de rode loper uit voor
off-Hollywood. Maar de spoeling in het officiële hoofdprogramma was dit jaar dun. Met
openingsfilm The Grand Budapest Hotel
(bekroond met de Grote Juryprijs) van Wes
Anderson werd het grand desert direct
geserveerd. Het in het interbellum gesitueerde avonturenverhaal over een gestolen
schilderij en een geheim genootschap van
hotelconciërges had een geweldig tweeluik
kunnen zijn met George Clooney’s The
Monuments Men, over de speciale geallieerde
legereenheid die in de nadagen van de
Tweede Wereldoorlog belast was met het
veiligstellen van de Duitse roofkunst. Maar
Clooney had in tegenstelling tot Andersons
razendsnelle kijkdoosmontages een luie film
gemaakt, die vooral een soort Ocean’s Eleven
in uniform was.

Xi jou

Tijd Berlinale 2014
is het beste
special effect

sers de Franse kunstschatten heen hebben
Een jaar nadat Richard Linklater op de Berlinale het derde
gebracht. Geschiedenis heeft vele gezichten.
deel van zijn Before-trilogie presenteerde was hij terug met
het met een Zilveren Beer voor Beste Regie bekroonde
Catastrofe
Boyhood, waarin tien jaar uit een jongensleven voorbijvlieDe beste en opmerkelijkste films onttrokken
Door Dana Linssen
gen. 
zich aan elke kwalificatie. Al zat er wel sys-

Het thema van beide films – het belang
van kunst en preservering bij het verdedigen
van wat onze samenleving de moeite waard
maakt – liep ook als rode draad door de rest
van het programma. Het werd nog eens herhaald bij de wereldpremière van de gerestaureerde versie van de door de nazi’s ooit als
‘entartete Kunst’ beschouwde expressionistische klassieker Das Kabinet des Dr. Caligari
(1920), wat met het nodige gevoel voor
pathos een ‘reddingsactie’ voor de poorten
van hel en vergetelheid werd genoemd.
Waarop de New Yorkse experimentalist
John Zorn op het bioscooporgel in een
nieuwe score ten gehore kon geven hoe die
hel dan geklonken zou kunnen hebben: donderend en rommelend en roffelend en dreunend.
Caligari is een cruciale figuur in de Duitse
filmgeschiedenis. Niet in de minste plaats
door de psychologische (en controversiële)
studie Von Caligari zu Hitler (1958) die filmcriticus en –theoreticus Siegfried Kracauer
schreef over hoe de Weimar-films de onbewuste verlangens en drijfveren van het
Duitsland na de Eerste Wereldoorlog blootlegden.

Parijse bezetting

Controverse in de Duitse geschiedenis zochten ook de Oostenrijkse regisseuse Feo Ala-

dag en de Duitse filmmaker Volker Schlöndorff. Zwischen Welten is na een aantal tv-
drama’s de eerste speelfilm die een beeld
probeert te geven van de dilemma’s waar
Duitse militairen voor geplaatst kunnen
worden nu het land steeds vaker deelneemt
aan vredesoperaties. Hebben de militaire
mores van het ‘Befehl ist Befehl’ voor hen
nog extra complicaties?
Schlöndorff verfilmde voor Diplomatie het
gelijknamige toneelstuk van Cyril Gély, een
psychologische krachtmeting tussen Generaal von Cholitz, de laatste bevelhebber van
het bezette Parijs van 1944, en de Zweedse
consulgeneraal Raoul Nordling die hem
gedurende een lange nacht probeert over te
halen Hitlers bevelen om de stad in puin
achter te laten niet op te volgen. Waar Aladag
de worsteling van een hedendaagse militair
met de erfenis van dat Duitse verleden liet
zien, kwam Schlöndorff met een ander
demasqué van de geschiedenis. Zonder al
teveel van de plot te willen verraden komt
het erop neer dat hij ook ons vertrouwen in
de rede van de diplomatie onttakelt.
Diplomatie speelt zich af met uitzicht op
het Louvre, een van de locaties die Von Cholitz had moeten opblazen, waar op datzelfde
moment bij wijze van spreken Matt Damon
in The Monuments Men Cate Blanchett moet
overhalen om hem te vertellen waar de Duit-

teem in. N – The Madness of Reason van
Peter Krüger (Forum) had ons natuurlijk al
laten zien dat classificaties tot waanzin leiden. In plaats daarvan presenteerde dit intuïtieve filmessay (met tekst van Ben Okri) over
de Franse avonturier en Afrika-reiziger Raymond Borremans zich als een zintuiglijke
cinematische ouverture op de catastrofes
van de twintigste eeuw: dekolonisatie, globalisering, uitputting van de aarde. Een elegie voor de liefdesgeschiedenis die Borremans voor zijn tweede vaderland Ivoorkust
voelde. Een liefde die hem steeds ontglipte,
hoe beter hij haar probeerde te begrijpen.
Tegenover het amalgaam aan filmische
indrukken van N, stond de sublieme eenvoud
van Tsai Ming-liangs Xi jou (Journey to the
West). De regisseur die in Venetië met Stray
Dogs nog had verklaard zijn laatste film te
hebben gemaakt, is ondertussen gewoon
doorgegaan met een serie kortfilms met zijn
vaste acteur Lee Kang-sheng die als een
moderne monnik slow motion door de
wereld wandelt. Journey to the West brengt
hem naar Marseille en laat hem daar Denis
Lavant ontmoeten, wat een aantal van de
beste performance-momenten uit de
hedendaagse cinema tot gevolg heeft. Samen
met Tsai’s speels-diepzinnige onderzoekingen van het kader en film als spiegelwerkelijkheid is dit een uur zo puur van film dat je
erna eigenlijk gewoon kunt oplossen in een
cinematisch nirvana.
o
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Sterke filmkritiek komt soms in kleine,
geconcentreerde doses. Dat geldt zeker voor
een tekst geschreven voor Film Comment*
uit 2004 van filmmaker en leraar Jean-Pierre
Gorin over Maurice Pialat, om precies te zijn
over zijn debuut L’Enfance-nue uit 1968. Het
stuk weerspiegelt in compacte vorm de vele
rijke invloeden die Godin zich eigen maakte,
van Jean-Luc Godard in Parijs, tot de kunstenaar-critici Manny Farber en Patricia
Patterson in San Diego.
Godins artikel verscheen op een moment
dat Pialats oeuvre nog niet opnieuw volledig
toegankelijk was gemaakt via eerbiedwaardige dvd-uitgaven van Gaumont, Masters of
Cinema of Criterion. Waarschijnlijk schreef
hij het eerbetoon aan deze grote, onnavolgbare, radicaal onsentimentele film over een
criminele jongen op basis van herinneringen
aan de eerste uitgave en aan de verschillende
vertoningen in wisselende formaten die hij
daarna zag. Deze mix van subjectief impressionisme en objectief materialisme is
belangrijk, zoals we zullen zien.
Het stuk levert een model voor hoe je een
film moet analyseren: door kleine fragmenten ervan te nemen en die vooruit en terug te
spoelen, steeds op zoek naar een nieuwe
invalshoek, een nieuwe ingang in het materiaal. Gorin richtte zich vooral op twee
onderling verbonden scènes. De eerste is de
opening: een demonstratie door de straat
van een grote groep stakende, ontevreden
arbeiders (Mei ’68 had niet alleen in Parijs
plaats). De tweede is een huiselijke scène,
een van de mooiste in de film: een ouder stel

inventief
geheugen

De Australische filmcriticus Adrian Martin kijkt naar
opvallende discussies en tendensen rond filmmakers. 
door adrian martin

(zij zit op zijn schoot) vertelt de jongens voor
wie ze zorgen, die om de keukentafel zitten,
over hun leven samen.
De vraag is: wat verbindt deze scènes?
Wat is de link tussen de politieke vragen met
een grote P over arbeid of klasse en het dagelijks leven van gezinnen, kinderen, de ouderen? En hoe smeedt en onderzoek je die band
cinematografisch? Gorin richt zich op de
vraag hoe het Pialat lukte om zowel de
gebeurtenissen vast te leggen terwijl de
camera liep, als dat materiaal dan ook nog
intensief te bewerken in postproductie,
zodanig dat hij ‘de meerwaarde vond’. En
wat Gorin ontdekt – terwijl hij, net als in zijn
literaire retoriek, terugkeert voor nog een
inspectie – is dat het geluid van de tweede
scène (de dialoog in de keuken), maximaal
onrealistisch, is toegevoegd aan de beelden
van de demonstratie. Een ongelofelijk effect!
Letterlijk niet te geloven, zo blijkt. Toen ik
een les voorbereidde over L’Enfance-nue,

keek ik die openingsscène tien keer, me
inspannend om die tussengevoegde dialoog
te horen. Maar die is er helemaal niet! Heeft
Gorin dat gefantaseerd, heeft hij het zich
verkeerd herinnerd? Misschien zag hij ooit in
’68, en wist dat nog precies te herinneren,
een vroegere, nu verloren, originele print.
Wie online zoekt naar informatie over de
gerestaureerde versie van Criterion† ontdekt dat wat we nu kunnen zien, inderdaad
Pialats versie is. Wat gaat er om in het brein
van deze uitstekende criticus?
Mijn hypothese is dat Gorins creatieve
geheugen eigenlijk onbewust verschillende
elementen van de film door elkaar husselde
en in een andere volgorde weer samenvoegde. Wat zijn geest zo herschiep was een
ander soort ordening dan die, die Pialat creëerde in de openingssequentie: hij snijdt van
de demonstratie naar de jongen en zijn begeleider in een kledingwinkel – terwijl het
geluid van de demonstratie opvallend (en

een beetje surreëel, omdat nergens anders in
de film deze ruimtelijke overlap van handelingen plaatsvindt) doorloopt op de soundtrack, voor het grootste deel van de verdere
scène.
Hier gaat het om: Gorin herinnerde het
zich niet goed, maar dat maakt mij niet uit.
Zijn ‘vergissing’ kan ons – als we oplettende
studenten zijn – nog steeds naar het hart van
de film brengen. Nogal wat beroemde critici
uit vervlogen tijden – Farber, André Bazin,
Raymond Durgnat – gaven hun onjuiste herinneringen aan filmische details door aan het
nageslacht. We kunnen wel willen dat ze het
zich altijd goed hadden herinnerd – maar zij
werkten nog in een tijd voor de dvd of zelfs
de video, en dus leerden ze om hun indrukken te vertrouwen en constructief te gebruiken.
In de Engelse editie van Theory of Film
Practice van Noël Burch uit 1973 verdedigt
hij zelfs zijn wilde reconstructies op basis
van rammelende herinneringen door terecht
te stellen: als we het ons voor kunnen stellen,
dan zullen we het op een dag ook echt kunnen filmen! Een houding die filmkritiek voor
de verandering eens naar de toekomst wijst
– en niet slechts op heden of verleden. o

*

†
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Leidsekade 97
1017 PN Amsterdam
Vrijdag 31 januari 2014,
18.41 uur
In Café Americain aan het Amsterdamse
Leidseplein was eind januari de nieuwjaarsreceptie van de uitgeverijen De Bezige Bij,
Thomas Rap, Cargo, Oog & Blik en Balans.
Iedereen was er – van Kees van Kooten,
Thomas Verbogt en Tommy Wieringa tot
Jessica Durlacher, Connie Palmen en Yasmine Allas.
Er waren hapjes en (heel veel) drankjes;
directeur Henk Pröpper hield een lange toespraak, Remco Campert droeg een gedicht
voor en Jules Deelder draaide oude jazzplaa
tjes. Precies op het moment dat Jan Cremer
een praatje met de dichtende dj kwam
maken, ontwaarde fotograaf Bob Bronshoff
– slechts op bezoek – regisseur Pieter Verhoeff en zijn cameraman Paul van den Bos,
die op de verwarming was geklommen om
een shot te draaien van de zaal vol schrijvers.
Bronshoff dacht: laat ik maar een foto
maken, dan hoor ik later wel waar het precies
van is.
Navraag leert dat Verhoeff opnames
maakte voor Privéterrein, een filmportret
van de familie Heerma van Voss. Alle familieleden brachten in 2012 of 2013 een boek
uit, waarin ze – op heel verschillende manieren – autobiografische elementen verwerkten.

Op de foto: Pieter Verhoeff en zijn cameraman Paul
van den Bos en geluidsman Menno Euwe draaien in
Café Americain. Op de voorgrond Jules Deelder en Jan
Cremer.

In 2012 publiceerde vader Arend Jan (het
door Van Oorschot uitgegeven) Dokie. Een
familiebericht, een ‘retro-reportage’ over zijn
jeugd en zijn te vroeg gestorven zusje Dorien.
Moeder Christien Brinkgreve publiceerde
datzelfde jaar Het verlangen naar gezag, een
sociologische studie over de wijze waarop
mensen zich verhouden tot gezag en wat de
gevolgen daarvan zijn (bij Atlas Contact).
In 2013 verscheen bij Thomas Rap de
tweede roman van zoon Thomas, Stern, over
een toegewijde basisschoolleraar, die met
zijn vrouw en hun achttienjarige zoon een
aangenaam leven lijkt te leiden in Amsterdam-Zuid. De andere zoon, Daan, schreef De

vergeting, een als roman verpakte zoektocht
naar de betekenis van herinneringen, gekoppeld aan bespiegelingen over literatuur (uitgegeven door De Bezige Bij).
Verhoeff regisseerde (pseudo)documentaires, series en films, van Rudy Schokker
huilt niet meer (1972), Alles komt ergens van
(2003) en Jiskefet tot De Dream (1985), Nynke
(2001) en De brief voor de koning (2008). In
Privéterrein gaat hij na op welke manier de
gezinsleden persoonlijke feiten en herinneringen in hun boeken verwerken. Hoever
gaan ze daarin? En wanneer gaat openheid
over in indiscretie?
Zo filmde hij onder meer een ‘literair tribunaal’ in de Amsterdamse Singelkerk, waar
Daan door zijn moeder werd aangeklaagd
wegens misbruik van autobiografische gegevens in De vergeting (het requisitoir was van
mr. Spong, het oordeel van rechter Felix Rottenberg).

Dat juist Verhoeff zich op de familie
Heerma van Voss stortte is geen toeval; hij
maakt er een beetje deel van uit. Preciezer:
Arend Jan en Verhoeff zijn beste vrienden;
hun vriendschap is jaren terug al door
Bronshoff vereeuwigd in zijn vriendenboek
Mijn beste vriend. “Op vakantie in Bretagne
speelden Pieter en ik altijd jeu de boules op
het strand”, zegt Arend Jan daarin. “En bij elk
spelletje zei één van beiden minstens één
keer ‘Dat zei mijn vrouw vannacht ook!’.”
J a n Piet er E k k er
F o t o B o b B ro nsh o ff

Privéterrein Nederland, 2014 | Scenario en regie Pieter Verhoeff | Camera Paul van den
Bosch | Geluid Menno Euwe | Montage Bart van
den Broek | Productie Interakt | Kleur, 55 minuten | Omroep NTR | Te zien in het late voorjaar of vroege najaar in Het uur van de wolf
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