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bloedlink
marwan kenzari in de openingsfilm van het
nederlands film festival

WINTER SLEEP
a film by Nuri Bilge Ceylan
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‘Mooi invoelbaar,
sterk acteerwerk’
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RedactioneeL Op dit moment

zit ik in een vliegtuig boven de Atlantische Oceaan. Het is geloof ik de eerste keer dat ik het redactioneel van de Filmkrant niet op de burelen
aan de Amsterdamse Prinsengracht schrijf,
maar in transit. Het Filmfestival Toronto is achter de rug, en ik ben met een kleine detour op
weg terug naar huis, maar niet zonder straks
eerst op het Film by the Sea-festival in Vlissingen een bijdrage te leveren aan hun themaprogramma over road movies.
Road movies zijn mijn favoriete genre. Dat
heeft te maken met dat ik er zelf ook van houdt
om onderweg te zijn. Film en reizen zijn van
oudsher nauw verbonden. Maar ook zonder
daadwerkelijk in een trein of vliegtuig te stappen hebben films het vermogen om je te vervoeren.
Wie reist beweegt. Wie film kijkt wordt
bewogen.
Terwijl het vliegtuig door de wolken kruist –
wat een vaart! wat een zonsondergang! – ben ik
mijn eigen camerabeweging.
Dat is wat road movies los van mijn persoonlijke affiniteiten ook zo’n essentieel genre
maakt. We kennen allemaal de vaste ingrediënten. Born to be Wild op de autoradio, de tafelbergen van Monument Valley op de achtergrond, een onbekende lifter op de achterbank,
eindbestemming ongewis.
Op het moment dat de plot niet veel meer is
dan de plot van ons leven - iemand is ergens op
weg naartoe en het is nog onduidelijk of en hoe
hij aan zal komen – gaat het alleen nog maar om
de poëzie van een vreemde wiskundige formule
waarin tijd, ruimte en snelheid met elkaar in
verband worden gebracht. Om de manier
waarop beelden en ideeën worden getransporteerd. Met de snelheid van een auto, motor,
tractor, rolstoel of fiets. Of te voet, met het
ritme van voetstap en harteklop.
De Franse schrijver en een van de godfathers
van de moderne filmkritiek Sergey Daney sprak
in zijn Postcards from the Cinema al over het
verband tussen cinefilie en biografie. Voor zijn
generatie was het nog veel gebruikelijker om te
reizen om films te zien.
In de gefestivalliseerde filmwereld van nu
zijn die reizen een soort collectieve, rituele trek
geworden.
Daney reisde niet alleen om films te zien,
maar ook om het reizen, het exploreren zelf.
Waarschijnlijk is dat ook de kwintessens van
de road movie.
We gaan ergens naartoe want de film gaat
beginnen.



Dana Linssen
twitter @danalinssen
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‘Waarom het me aansprak? Omdat het over een
complexe situatie gaat, een ongelukkige situatie,
op de meest krankzinnige manier zelfs
een hoopvolle situatie en het is ook nog
een liefdesverhaal.’
Marwan Kenzari over
Bloedlink 6
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blue ruin
inhalen?
Word nu donateur van de Filmkrant
en ontvang de dvd als welkomst
geschenk!

Blue Ruin is een do it yourself-film
die het wraakgenre door de mangel
haalt. Regisseur Jeremy Saulnier:
“Ik wil laten zien hoe het leven
doorgaat na een moord, met al die
alledaagse, saaie dingen die ook
moeten gebeuren. De praktische
kant van moord.” Word nu donateur
van de Filmkrant en ontvang als
welkomstgeschenk Blue Ruin op
dvd. Bent u zelf al donateur en
brengt u een nieuwe donateur aan?
Dan ontvangt u beiden het
welkomstgeschenk.*
De Filmkrant schreef: “Blue Ruin is een echte
do it yourself-film, een geslaagde hybride tussen wraakfilm en drama. Een dakloze in een
wrakkige blauwe Pontiac kiest na de vrijlating
van een crimineel voor de aloude methode oog
om oog. We volgen hem in de neerwaartse spiraal nadat zijn onhandige wraakmissie is voltooid. (...) De titel slaat op de wrakkige blauwe
Pontiac, de auto van Dwight. De geruïneerde
Pontiac is een goede visuele vondst, het past bij
de toon en het kleurenpalet van de film. Blauw is
ook de kleur van de melancholie. ‘Blue ruin’
betekent toepasselijk ‘debacle’.”
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De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 23 oktober

bobo’s
en
beeldbepalers

De 14de Filmbonzen Top 25

artikelen

recensies

13 Digital Storytelling Nederlandse film 2.0
14 Hollandse Nieuwe Vijf vragen aan regisseurs met
een première op NFF 18 Beyond Sleep Jammen met
W.F. Hermans 26 Theo van Gogh Op de filmset, daar
leefde hij

16 Bloedlink Openingsfilm Nederlands Film Festival
Dorsvloer vol confetti Vruchten van de fantasie In jouw
naam Griezelig alledaagse onmacht 17 Bittersweet
Schaduwboksen met Lucia Rijker Infiltrant Hazes was
een Marokkaan 22 Under the Skin Scarlett Johanssons
alien 25 Leviathan Het Russische Boek van Job
28 Araf + Winter Sleep Tussen vagevuur en winter
slaap 29 Alphabet + Le grand cahier Spel of sadisme
30 Manuscripts Don’t Burn Iraanse politieke thriller
over ‘kettingmoorden’ Het leven volgens Nino Openings
film Cinekid 31 Drift Een film als een gebroken hart
Gemma Bovery Zij is de vrouw die wakker kust
41 Locke Tom Hardy’s Onemanshow Les croix de bois
De Grote Oorlog, deel 6 42 Lifeforce Vampieren van
boven In a World Recht van spreken

* Stort €30,– (of meer) op rekeningnummer
NL51ABNA 0438 6553 70 t.n.v. Stichting Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en
uw adresgegevens. Deze aanbieding geldt zolang
de voorraad strekt. Met dank aan De Filmfreak
Distributie.

plus mubi

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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beyond sleep

18

Vanaf deze maand elke week een nieuwe Filmkrant
film op MUBI.com | Meer informatie 43
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Niet te missen!

filmkrant.nl

De vijf must-see films van deze maand
1 Winter Sleep/Araf 28
2 Under the Skin 23
3 Locke 41
4 Brozer 17
5 Alphabet/Le grand cahier 29

Elke maand is er veel meer Filmkrant dan er in de Film
krant past. Zie filmkrant.nl voor nieuws, rubrieken en
extra lange interviews en recensies.

FIPRESCI Grand Prix 2014 voor Boyhood

locke

17

rubrieken

3 Redactioneel 5 Niet te missen! 5 Filmnieuws
5 Het nieuwe kijken Ebele Wybenga over hoe Lego het
wint van zeeslagje 28 Kort Alle andere films 32
Agenda plus evenementen, pers en sterren 45 World
Wide Angle Adrian Martin over kijken waar geen film te
zien is 46 Actie! Op de set van Prins

interviews

6 Marwan Kenzari over Bloedlink ‘Een rol
schud ik niet zomaar van me af’ 7 Nasrdin
Dchar over Infiltrant ‘De grootste bazen
lopen op slippers’ 21 Martin van Waarden
berg over Wonderbroeders ‘Geen hond die
nog ergens in gelooft’ 22 Jonathan Glazer
over Under the Skin ‘Het was niet mijn
bedoeling’ 24 Andrei Zvjagintsev
‘Kapitalisme heeft iets kapot gemaakt in de
Russische ziel’

Niet eerder viel hem de eer te beurt maar nu kan Richard Linklater zich scharen in het gezelschap van onder andere Pedro
Almodóvar, Jean-Luc Godard, Michael Haneke en P.T.
Anderson. Zijn Boyhood is de winnaar van de FIPRESCI
Grand Prix 2014, de prijs van de internationale filmkritiek.
Voor de uitverkiezing van de beste film van het jaar brachten dit jaar 553 leden van FIPRESCI hun stem uit. Boyhood
versloeg met overtuigende cijfers Ida van Pawel Pawlikowski, The Grand Budapest Hotel van Wes Anderson en Kis
Uykusu (Winter Sleep) van Nuri Bilge Ceylan.
De Grand Prix van FIPRESCI werd voor het eerst uitgereikt in 1999 tijdens het San Sebastián Film Festival. Tijdens
de komende editie wordt op 19 september een speciale vertoning van Boyhood georganiseerd. Naast de jaarlijkse Grand
Prix deelt de internationale club van filmcritici — vergelijkbaar met de Nederlandse KNF tijdens festivals in ons land —
prijzen uit op belangrijke festivals zoals die van Cannes,
Venetië en Toronto.
In Boyhood wordt hoofdpersoon Mason gevolgd tussen
zijn zesde en achttiende levensjaar. De opnames voor de film
duurden dan ook twaalf jaar en resulteerden in een 163
minuten durende film.

colofon

21
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Bronsh off, danny noordanus, geert snoeijer, stefan van de staak
Verder werkten mee leo bankersen, Edo Dijksterh uis, Kees
driessen, Jan Pieter Ekker, Fritz de jong, sasja koetsier, Adrian
Martin, Janna Reinsma, mark van den tempel, typex, barend de
voogd, andré waardenburg, Ebele Wybenga drukwerk Dijkman
print bv, Diemen

Een van de beste dingen aan lange vliegreizen is
dat je films gaat kijken die je anders niet snel zou
kiezen. Op weg naar Brazilië koos ik The Lego
Movie in het filmmenu van KLM. Als jongetje had
ik een zolder voor Lego, een imperium waar ik als
een dictator over heerste. Alles had zijn plaats.
Stiekem verlang ik nog naar het graven naar dat
ene zeldzame steentje in de juiste kleur in die
stoffige Curver-bakken, terwijl de middag ongemerkt wegsmelt.
Dit sentiment – en het feit dat er niemand
naast me zat die het raar kon vinden dat ik naar
een kinderfilm keek – deed me deze film starten.
En wat werd ik beloond! The Lego Movie is net zo
min een kinderfilm als Shrek. Het zit vol volwassen maatschappijkritiek. De slechterik heet ‘Lord
Business’: zijn doel is om alle blokjes in het Legorijk voorgoed aan elkaar vast te lijmen. Dit ordelijke ideaal dreigt alle creativiteit te vernietigen.
‘1984’ is niet ver weg. De protagonist, held tegen
wil en dank, is een doorsnee Lego-bouwvakker
met de naam Emmet. In door Lord Business
gedomineerde Legowereld wordt de hele tijd het
popliedje ‘Everything is awesome’ gedraaid: een
mooie steek naar onze Facebook-wereld waarin
alleen likes zijn toegestaan.

Het zoveelste Laurel & Hardy boek

Op 25 september wordt tijdens het Nederlands Film Festival
de tiende winnaar van de Louis Hartlooper Prijs voor de
Filmjournalistiek bekend gemaakt, waarvoor de vakjury dit
jaar drie filmboeken nomineerde. André Waardenburg
bespreekt op filmkrant.nl alvast Het zoveelste Laurel & Hardy
boek van Bram Reijnhoudt.
“Reijnhoudt stort ontstellend veel feiten over de lezer uit,
veelal gebaseerd op eigen onderzoek of ervaringen. Gelukkig
heeft de oud-ANP journalist een prettige stijl, waardoor de
stukken nog (net) voldoende lucht hebben. Soms wreekt de
herkomst van de artikelen zich. De meeste zijn geschreven
voor liefhebbers van Laurel & Hardy, de abonnees van Blotto
[een exclusief aan Stan en Ollie gewijd tijdschrift] die je misschien niet hoeft uit te leggen wat er zo bijzonder is aan Stan
Laurel en Oliver Hardy. Je bent fan of je bent het niet. De
geïnteresseerde leek krijgt via dit boek weliswaar een berg
informatie over zich heen maar heel veel verder dan de constatering dat met een bepaalde film het ‘Laurel & Hardygevoel’ begon komt Reijnhoudt eigenlijk niet, en dat is toch
teleurstellend - zeker voor iemand die zich al zijn hele leven
lang met het onderwerp bezighoudt. Wat dit Laurel &
Hardy-gevoel dan precies is blijft nu vrij impliciet – alsof
analyse ervan het mysterie zou verbreken.”

Amsterdam Film School van start

Wonderbroeders

Hoe Lego
het wint
van Zeeslagje

Amsterdam Film School gaat deze maand van start. Aan het
private instituut aan de Herengracht zullen het komende half
jaar minimaal twaalf cursisten fulltime studeren. Opgeteld
bij de Nederlandse Filmacademie en de New York Film Academy, die eind dit jaar de deuren opent, komt het aantal filmopleidingen in de hoofdstad daarmee op drie. De Amsterdam Film School heeft de afgelopen zes maanden in stilte
proefgedraaid met een eerste lichting van vijf cursisten. ‘Dat
groepje is bewust klein gehouden zodat we het curriculum
konden straktrekken’, vertelt Emjay Rechsteiner, die in juli
officieel is aangesteld als rector. ‘Wat we vooral hebben
geleerd is dat de opleiding zo intens is dat we er een aantal
weken vakantie in moesten bouwen. Halverwege waren de
studenten al bekaf.’
volg de filmkrant ook
op facebook

facebook.com/filmkrant
@filmkrant

en via twitter

plus online

Interviews Mijke de Jong over Brozer, Shariff Korver
over Infiltrant, Yesim Ustaoglu over Araf, Anne Fontaine
over Gemma Bovery, Jan Willem van Ewijk over Atlantic.,
Graham Annable en Anthony Stacchi over Box Trolls
Recensies Brozer, The Riot Club, Hollywood Banker

the lego movie

‘Everything is awesome’ is ook een subtiele
sneer naar het oppervlakkige optimisme van de
meeste reclame. Dat is opmerkelijk omdat The
Lego Movie in feite zelf een reclame is van 100
minuten lang. De film hoort wat mij betreft bij de
beste branded content ooit gemaakt. Lego en
Warner Brothers sloten een prachtig pact. Warner
mocht gebruikmaken van wereldberoemde en
zwaar auteursrechtelijk beschermde Lego-figuren en Lego kreeg dankzij de film wereldwijde
extra promotie voor z’n speelgoed. Uitzonderlijk
genoeg is het script niet verminkt door marketing
en is er een film uit voortgekomen die het waard
is om voor te betalen.
Dat dit ook anders kan uitpakken bewijst de
film Battleship. Je denkt een heerlijk pompeuze
Amerikaanse actiefilm te kijken tot je er halverwege achter komt dat het één grote promotie is
voor het Hasbro-spel Zeeslagje. Amerikaanse
oorlogsschepen en gigantische aliens proberen
elkaar met alle macht op zee te vernietigen terwijl
ze elkaar niet kunnen zien. Heb je ooit meegekeken terwijl anderen het spel Zeeslagje spelen? Is
er iets saaiers voor te stellen? Battleship is een
epische branded content mislukking waarin de
sponsor en de filmmakers elkaar spectaculair tot
zinken brengen.
Ebele Wybenga

de Filmkrant 
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Marwan Kenzari

‘Een rol schud ik
niet zomaar van me af’
Marwan Kenzari speelt een van de twee
ontvoerders in Bloedlink, de openingsfilm van
het Nederlands Film Festival. Wat trekt hem in
Door Ronald Rovers
de rollen die hij kiest?
In korte tijd bewees Marwan Kenzari zich als een veelzijdig acteur. Hij speelde rollen in misdaadfilms, arthousefilms en romantische komedies en staat voor Toneelgroep Amsterdam op het toneel. Het Filmfestival van
Berlijn koos hem voor 2014 als een van hun Shooting
Stars, een jaarlijkse selectie van veelbelovende talenten.
Het juryrapport prees zijn rol in Wolf als ‘een sterke,
masculiene, magnetische aanwezigheid, als een getalenteerde kickboxer die op het criminele pad terechtkomt.’ In Bloedlink, de openingsfilm van het Nederlands
Film Festival, heeft Kenzari de complexe rol van een
ontvoerder die een gevaarlijk dubbelspel speelt.

dingen. En dat het zich dan ook nog bijna allemaal in een
ruimte afspeelt, dat maakt het voor mij heel interessant.”
Jullie hebben wel gesleuteld aan de rol tussen die twee
mannen. In het origineel was het verschil in agressie
niet zo groot. “Dat heb ik bewust nog nooit gezien. Want
dan ga je toch vergelijken. Ik heb niet eens een trailer of
een foto gezien. Ik dacht alleen: wat is interessant en hoe
laten we de complexiteit van deze situatie het beste zien.”

interesse getriggerd werd doordat het juist iets totaal
anders was dan wat ik daarvoor had gedaan.
Is met films als Rabat en Wolf een nieuwe generatie
acteurs opgestaan? Die meer het Nederland vertegenwoordigt dat je buiten op straat ziet en die niet alleen
maar het theater naar de film brengt? “Ik ben trots op
de generaties acteurs die voor ons hebben gewerkt. Daar
zitten voor mij grote voorbeelden tussen. Ik kan alleen
maar hopen dat wij net zo gedreven en gefocused die
creatieve zoektocht afleggen als zij hebben gedaan.
Maar tussen de filmmakers van mijn generatie zitten
zeker ook grote talenten.”
Je bent nu wel heel vriendelijk. “Nee, ik zeg gewoon wat
ik voel. “

Je bent net klaar met Autobahn. Hoe was die ervaring? Een ander regime dan je gewend was? “Nee, niet
echt. Het was allemaal net wat groter opgezet omdat
het budget groter was. Dat betekent dat er meer scènes
tegelijk gedraaid kunnen worden. Maar de werkwijze is
hetzelfde.”
Kun je kort iets zeggen over welke rol je daarin speelt?
De beschikbare informatie is nogal summier. “Dat wil ik
graag zo houden. Ik kan daar nog niet veel over zeggen.”
Mag dat niet of wil je dat niet? “Wil ik niet. Ik kom net
uit die rol. Ik heb er nog niet veel zinnigs over te zeggen
tot de film uit mijn systeem is.”
Dus Wolf heeft nog lang in je systeem gezeten? Want
daar heb je je intensief op voorbereid? “Dat klopt wel
ja. Het is niet niks als je twee jaar intensief met iets bezig bent geweest. Dan schud je zo’n rol niet na de laatste
draaidag zo maar even van je af. Ik heb het niet altijd
hoor. Het verschilt per project. Met Bloedlink en Hartenstraat had ik er vrij weinig last van.”
Dat zijn ook andere films dan Wolf. “Het betekent niet
dat die films voor mij minder intens zijn. Zo werkt het
niet. Het is een kwestie van hoe ik op dat moment in het
leven sta. En wat er na een draaiperiode gebeurt. Tussen
de opnamen voor Hartenstraat en Bloedlink zat één dag.
Dat moet je je hoofd wel verzetten. Na Wolf ben ik Angels in America van Toneelgroep Amsterdam gaan doen,
maar na die maand toneel zat er tien maanden niks.”
Wat trok je aan in de rol in Bloedlink, want je speelt
daar duidelijk de onderdrukte partij. “Dat is interessant
toch? Die rol trok me aan omdat het een complexe situatie is, die ontvoering, een ongelukkige situatie, ergens in
de meest krankzinnige vorm zelfs een hoopvolle situatie,
en omdat het een liefdesverhaal is. Een mix van al die

Je bent zo’n beetje begonnen bij arthousefilms met Het
zusje van Katia en De laatste dagen van Emma Blank,
je hebt thrillers gedaan, romantische komedies. Waar
ligt jouw ziel? “Ik denk niet in die hokjes. Ik lees eerst
het script en als het verhaal en het personage me aanspreken én ik heb het geluk dat ik na de audities de rol
krijg, dan leg ik daar mijn ziel in. Niet omdat het om een
thriller of een drama gaat.
Maar Hartenstraat en Wolf zijn wel totaal verschillende films. “Dat was toevallig omdat Hartenstraat op
m’n pad kwam. Na Wolf. In Hartenstraat zaten voor mij
interessante elementen, zoals de vader-dochter relatie.
Maar misschien kun je bij Hartenstraat zeggen dat mijn

Maar met Wolf en Rabat, en er zijn meer voorbeelden,
is ook een ander soort verhalen naar het bioscoopscherm gekomen. Rauwere verhalen. Films die een realiteit laten zien die je vroeger niet zag. Kijk ook maar
naar Infiltrant. “Je vertelt een verhaal op basis van wat
je weet. Ik kijk naar een script om te zien wat er interessant aan is qua rollen en verhaal, niet omdat het discussie oproept. Ik zit niet in de politiek. Ik voel me meer
aangetrokken door de complexe poëzie van situaties of
van personages. Het verhaal hoeft niet per se discussie
op te roepen. Als dat gebeurt is het goed, maar het is
maar een van de mogelijke gevolgen.”
lees de recensie van

Bloedlink op pagina 16
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Nasrdin Dchar

‘De grootste bazen
lopen op slippers’
Na zijn rol als zieke broer van Marwan Kenzari in
Wolf, moest Nasrdin Dchar zijn hele fysiek
veranderen voor Infiltrant. Hij trainde, kreeg
een schietcursus en sprak met criminelen en
Door Ronald Rovers
infiltranten. 
Weinig woorden vallen er in Infiltrant, want elk woord
kan er een teveel zijn. In die onderwereld komt Sam
(Nasrdin Dchar) steeds meer met zichzelf in de knel

den, meer laten zien. Was dat op jouw initiatief? “Hahaha, ja eigenlijk wel. Het mooie van dit project is dat
Shariff [Korver, regisseur] me al vanaf dag één overal bij
betrok. We hebben zo-veel gesproken samen, ik heb ‘m
zo vaak gebeld. Vooral om over dat personage te praten.
Want wat zou er gebeuren als we dat woord stille letterlijk namen? Zo zijn we verder gaan denken. Het is ook
een eenzame gast. Hij heeft alleen z’n moeder. Stort
zich helemaal op z’n werk. Maar zoekt ook de grens van
het toelaatbare op. Ik heb
research gedaan en in het
boek over Donnie Brasco
las ik dat de beste infiltranten de mensen zijn die
je vergeet.”
Je kunt het een genrefilm
noemen maar het is vooral een film over identiteit.
“Absoluut. We wilden een
toffe film maken. Dat
eerst. Zoiets als The Departed of Donnie Brasco
was er niet in Nederland.
Vervolgens ga je een script
ontwikkelen. En dan zie je
de tijd en de plek waar je
leeft. Dat moet je meenemen. Dat moet je dus
meenemen dat die gast
een Marokkaanse achtergrond heeft. Kijk alleen
maar naar de liquidaties
die de laatste tijd in Nederland plaatshebben. In
die wereld zijn het de Marokkanen de heersen. Het
is juist z’n Marokkaanse
achtergrond die ervoor
zorgt dat Sam in een identiteitscrisis belandt.”

wanneer de mannen die hij in de gaten moet houden,
steeds meer vrienden en familie worden. Dchar was
nauw betrokken bij het maken van de film.

Maar die crisis rond die Marokkaanse identiteit was
niet het vertrekpunt? “Nee, het vertrekpunt was de infiltrant.”

Hoe vind je Infiltrant geworden? “Ik ben er trots op.
Het is het verhaal geworden dat we wilden vertellen,
met spanning en psychologisch drama. Om meerdere
redenen was het een pittig project. Mijn personage
moest iemand zijn die heel weinig zegt. Als infiltrant
moest hij letterlijk een stille zijn. Tegelijk gebeurt er van
alles achter die ogen. Dat is lastig om te spelen.”

Ik vraag het omdat die identiteitskwestie nogal actueel is. “Dat leeft zeker. Absoluut. Het leeft zowel bij jonge kids als bij mij, een dertiger. Als je toch continu hoort
dat je slecht bent, om even te generaliseren, dan doet
dat iets met je. Toevallig kreeg ik eergisteren een lesboekje onder ogen, een soort examen maatschappijleer,
waar vragen werden gesteld, ongelofelijk… dat kinderen
dat op school krijgen… wacht ik pak het erbij. Om een
voorbeeld te noemen. Ik citeer. ‘Stap 2. Je hoort vaak
over criminele Marokkaanse jongens. Vraag: Zijn alle

Dat hij weinig zegt, werkt inderdaad goed. Je voelt aan
sommige scènes dat er aan geschaafd is: minder woor-

Marokkaanse jongens crimineel? a) b) c) Volgende
vraag: Hoe komt het dat sommige jongens wel crimineel
worden?’ Oh my god denk ik dan. Dit is gewoon lesmateriaal. Stel ik ben een Marokkaanse leerling en ik lees
dit… De uitgever heeft gezegd dat ‘ie dit doet om te
prikkelen. Nou, kom op jongens, we hebben het over
kinderen. Die prikkel je niet op deze manier.”
Met Rabat en Wolf lijkt een kant van Nederland naar
het scherm gekomen die tot dan toe verborgen was gebleven. In hoeverre speelt dat mee voor jou, dat je de
Nederlandse realiteit naar het doek brengt? “Super
belangrijk. Dat komt overal in terug, zoals in de casting:
we kozen bewust voor onbekende maar realistische gezichten. Ook al was Rachid [Rachid El Ghazaoui] al bekend uit de rapscene. Maar die kwam voor die rol gewoon als beste uit de audities. Een ruwe diamant, de Joe
Pesci van de lage landen. Hij wist ook veel over de onderwereld. Om te voelen en te zien hoe het er aan toe
gaat, hebben we echt met criminelen gesproken. Nu
weet ik dat de grootste bazen hier in Nederland die het
meeste geld verdienen, gewoon in een trainingsbroek en
op slippers lopen. Die herken je niet. Zo iemand hebben
we gesproken. Dat komt niet direct in de film terecht,
maar het is wel goed om te weten. Dat heeft invloed op
de mensen die je cast en op de dialogen. Wat ons opviel
was dat die mensen er gewoon uit zien.”
Want dat is meestal niet zo in films? “Daar hebben
gangsters te vaak gangsterkoppen ja.”
Jouw Marokkaanse achtergrond is belangrijk voor je,
want je verscheen het afgelopen jaar in een tv-programma waarin je op zoek ging naar je roots. Maar
creëer je zo niet te veel een hokje voor jezelf? “Nee,
vind ik niet. Ik put er juist inspiratie uit. Die identiteitskwestie speelt ook in de maatschappij en in Infiltrant is
het zelfs allesbepalend. Juist Sams achtergrond zet de
boel onder spanning en maakt dat hij die ontwikkeling
doormaakt. De fysieke ontwikkeling was voor mij trouwens ook belangrijk. Ik kwam uit Wolf toen ik gecast
werd. Voor vier scènes daar was ik tien kilo afgevallen.
Voor Infiltrant moest ik weer trainen, bokslessen nemen. Gewoon om het fysieke te veranderen. Daarnaast
heb ik met politie meegelopen, een schietcursus gehad,
met infiltranten gesproken…”
Met infiltranten? Hoe was dat? “Het grappigste was
nog dat ik van beide personen totaal niet had verwacht
dat ze infiltranten waren. Dat zij zich op zo’n gevaarlijk
terrein hadden begeven.”
Dit zijn die mannen die je vergeet. “Precies. Maar aan
de tips die ze me gaven heb ik veel gehad.”
Welke tips? “Als je een ruimte binnen komt altijd met je
rug naar een muur gaan zitten. Dan kan niemand achter
je tevoorschijn komen. Altijd weten waar de uitgangen
zijn. Altijd scherp zijn, eigenlijk moet je alles onthouden. Ik liep met ze door de stad en een van de twee ging
me testen. Hij stelde vragen over waar we langs waren
gelopen. Ik had niks gezien. Hij had ondertussen van alles gezien.”
lees de recensie van
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Waar te zien?
Amsterdam
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Den Bosch
Den Haag
Deventer
Groningen
Hilversum
Leeuwarden
Maastricht
Nijmegen
Rotterdam

“
“
“

“

De Balie, 29 sept, vanaf 2 okt
Kriterion, 19 okt
Filmtheater Gigant, 4 nov
Focus Filmtheater, 16 okt
De Verkadefabriek, 28 september, vanaf 2 okt
Filmhuis Den Haag, vanaf 2 okt
Filmhuis De Keizer, 2 nov
Groninger Forum, 15 okt
Filmtheater Hilversum, 6 & 7 okt
Slieker Film, 3, 4 & 5 okt
Filmtheater Lumière, 28 okt
LUX, 22 okt
LantarenVenster, 11, 12 & 15 okt

Bij een aantal van deze vertoningen vindt een nagesprek
plaats met een speciale gast. Kijk voor het meest actuele
overzicht en bevestigde sprekers op
www.amstelfilm.nl/master. Daar vind je ook de trailer.
Vanaf 2 oktober ook On Demand te bekijken via:
Ziggo, UPC, MeJane, MUBI, Videoland, MovieMaxOnline,
KPN, Caiway, Tele2 en Delta.

A DOCUMENTARY BY MARC BAUDER
THE BEST FINANCE CONTROVERSIAL MOVIE SINCE INSIDE JOB
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De 14de Filmbonzen Top 25

Bobo’s en beeldbepalers
Woensdag 24 september opent het 34ste Nederlands Film Festival met
Joram Lürsens Bloedlink, een remake van het Britse The Disappearance of
Alice Creed uit 2009. De dagen daarop komt de filmwereld in Utrecht
bijeen om te praten, te borrelen en af en toe een filmpje te kijken. Maar wie
zijn dat eigenlijk, de Nederlandse filmwereld? Wie maken de dienst uit,
wie hebben de meeste petten op, wie doet het met wie? Lees het in de
14de Filmbonzen Top25. Het aantal dwarsverbanden is groot; de Neder
Door Jan Pieter Ekker en Dana Linssen
landse filmwereld is klein… 
1m 2 Doreen Boonekamp

2m 3 Lauge Nielsen

3m 6 Sandra den Hamer

Nederlandse films draaiden er niet op het
festival van Cannes, ‘ons’ belangrijkste
wapenfeit was de presentatie van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland,
die het productieklimaat moet bevorderen en
de internationale concurrentiepositie van de
Nederlandse filmindustrie versterken. Met
snel resultaat, overigens. Half juli
2014 maakte het Filmfonds
bekend dat 34 filmprojecten, waaronder de
co-productie Schneider
vs. Bax van Alex van
Warmerdam (zie 8) een
bijdrage ontvangen
uit het budget van
de nieuwe stimuleringsregeling
waarvoor directeur/workaholic
Doreen Boonekamp
jarenlang, tegen de
klippen op, had
gelobbyd. Nog meer
daadkracht: om Nederland als interessante filmlocatie te promoten en buitenlandse producties te faciliteren werd Bas van
der Ree aangesteld
als Netherlands
Film Commissioner.

’s Lands grootste bioscoopexploitant heeft
speciale voorstellingen met kwaliteitsfilms,
filmklassiekers en films voor vijftigplussers;
Pathé vertoont opera’s, voetbal en Formule 1,
balletvoorstellingen, theater en concerten.
Maar de Nederlandse film is geen speerpunt.
En als Pathé je film niet vertoont, kun je
het schudden, ondervond recent ook
Paul Ruven. Diens polder-50
Shades zou door A-Film
(zie 14) in vijftig à zestig
kopieën worden uitgebracht, maar toen
daar slechts een
handvol van overbleef en de distributeur bovendien de
marketingcampagne
schrapte, zag Pathé
er ook geen brood
meer in en weigerde het concern
de film te vertonen in
een van zijn 168 zalen.
Dat aantal zal de
komende jaren alleen
maar toenemen;
Pathé bouwt
onder meer in
Maastricht,
Arnhem,
Utrecht en Ede
(in samenwerking
met CineMec). Maar
de concurrentie zit ook
niet stil. Begin september
opende in Amsterdam West De
FilmHallen: 9 zalen, 812 stoelen.
Het Vlaamse, beursgenoteerde
familiebedrijf Kinepolis nam eind juli
de Wolff-groep over, inclusief de vergevorderde plannen voor nieuwbouw in Dordrecht
en Utrecht (14 zalen, 3100 stoelen) en kondigde aan vijftig miljoen in de Nederlandse
markt te gaan investeren.

EYE groeit en bloeit, zozeer dat een brug
naar Noord volgens directeur Sandra den
Hamer noodzakelijk is. EYE is er voor iedereen die van film houdt: van buurtbewoner tot
toerist, van scholier tot filmprofessional.
Zo’n beetje elk (film)festival is inmiddels
(gedwongen) neergestreken in EYE, van Imagine en IDFA (zie 9) tot de Cello Biënnale. Ook
vinden er steeds meer Nederlandse premières
plaats in het karakteristieke gebouw
van de Oostenrijkse architecten
Delugan en Meissl.
EYE, dat subsidie krijgt om
films te restaureren en te
digitaliseren, riep de hulp
van het publiek in om drie
vooroorlogse films in hun
oude glorie te herstellen;
met de crowdfundingsactie (zie 24) Breng
Amsterdam in Beeld
werd 15.000 euro binnengehaald. EYE International, verantwoordelijk voor de internationale
marketing en promotie van
de Nederlandse film (“Getting it in the can is one thing.
Getting it out in the crowd is
another thing”), stuurde recent
Lucia de B. van Paula van
der Oest (zie 15) in als
Nederlandse
inzending voor
de Oscar voor
niet-Engelstalige film.

directeur Nederlands Filmfonds !4

Legenda

Groen = stijger ten opzichte van 2013
Rood = daler ten opzichte van 2013
1 = positie 2014
2 = positie 2013 | * = nieuw
3 = aantal keer in de lijst sinds 1999

directeur Pathé Nederland !4

directeur EYE 6

4q1 Jet Bussemaker
staatssecretaris van OCW !4

“De Nederlandse filmindustrie kan een
belangrijke rol gaan spelen in de internationale film- en entertainmentsector”, verklaarde Minister van OCW Jet Bussemaker
enthousiast, nadat de ‘Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland’ afgelopen
mei in Cannes was gepresenteerd. De maat-

regel kwam er nadat Bussemaker en haar collega’s van Financiën en Economische Zaken
in een motie van Vera Bergkamp en Jacques
Monasch, de cultuurwoordvoerders van respectievelijk D66 en PvdA, waren opgeroepen
iets te doen aan het concurrentienadeel dat
de Nederlandse filmindustrie ondervindt
sinds de afschaffing van de CV-maatregel in
2007. Na een Filmtop en veel getouwtrek en
gehannes werd uiteindelijk besloten tot een
zogenaamde cash rebate. De benodigde twintig miljoen werd, met dank aan D66, gevonden in de ruimte voor lastenverlichting voor
bedrijven. Sindsdien richt Bussemaker zich
weer op andere zaken, zoals talentontwikkeling, maar dan op het gebied van de podiumkunsten.

5q4 Carice van Houten
actrice 7

Tijdens de opening van het vorige NFF
schreed Carice van Houten over de rode loper
met Kees van Nieuwkerk, de regisseur van
Sterke verhalen en Pak van mijn hart (‘De feelgoodfilm voor de feestdagen’) én de zoon van
presentator Matthijs van Nieuwkerk (zie 7).
Sindsdien is het tamelijk stil rond
Nederlands steractrice én kassamagneet. Met hartsvriendin
Halina Reijn publiceerde ze
het persoonlijke stijlboek
annex draagbare koffietafelboek Antiglamour,
aan Shownieuws liet
ze weten dat een
kind opvoeden
haar de interessantste rol lijkt die
je kunt spelen in
je leven. Bleef tot
veler vreugde te
zien in de kijkcijferhit Game of
Thrones, die eind
augustus werd
bekroond met
vier Emmy
Awards. Verder
duikt Van Houten even op in
Welkom bij de
Romeinen, een
‘historische comedy’
die de NTR vanaf 4
oktober uitzendt.

6m 9 Frans van Gestel

producent/directeur Topkapi Films 6

Topkapi Films gaat een druk najaar tegemoet, en niet alleen omdat Bloedlink van
Joram Lürsen, Nude Area van Urszula Antoniak (eindelijk!) en Mijke de Jongs Brozer op
het NFF (zie 10) in première gaan. Het productiebedrijf van Frans van Gestel en Arnold
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Heslenfeld werkt onder meer aan Publieke
werken van Joram Lürsen, Kidnep van Diederik Ebbinge en Out of Love, het speelfilmdebuut van de talentvolle Paloma Aguilera Valdebenito. Van Gestel, bestuurslid van het
IFFR (zie 12), hoopt vurig dat een van deze
films hem op de rode loper van het festival
van Cannes doen belanden, maar neemt het
zekere voor het onzekere door tegelijkertijd in
te zetten op co-producties met internationale regisseurs van naam en faam. Zo co-produceert Topkapi Belgica, de nieuwe film van
Felix van Groeningen, en The Commune (Kollektivet) van de Deense regisseur Thomas
Vinterberg – met dank aan het Nederlands
Filmfonds (zie 1). Het gros van bovengenoemde films zal te zijner tijd door September Film in de Nederlandse bioscopen worden
uitgebracht (zie 17).

7m 8 Matthijs van Nieuwkerk
presentator De Wereld Draait Door 8

Bij Jeroen Pauw zitten vooral grijze mannen met een stropdas, bij Umberto Tan schuiven vooral RTL-coryfeeën aan. Maar voor
wie een film (of een boek of een theaterstuk of
wat dan ook) te pluggen heeft, is er geen beter
podium dan De Wereld Draait Door, dat
onlangs aan zijn tiende seizoen begon. In de
eerste uitzending schoof direct de wereldvermaarde fotograaf/filmmaker Anton Corbijn
aan, een uurtje voor de Nederlandse première
van A Most Wanted Man in EYE (zie 3). “Je
bent eigenlijk een aspirant-cineast; het is pas
je derde film”, orakelde presentator Matthijs
van Nieuwkerk.
Het zal te maken hebben met de toegenomen concurrentie, maar aan de vooravond
van het nieuwe seizoen schoof Van Nieuwkerk zelf aan bij Umberto Tan. Hij vertelde dat
hij nog ontzettend veel geestdrift heeft en dat
de concurrentie hem scherp houdt. Viert
sinds vorig jaar Kerst met zijn filmmakende
zoon Kees en diens vriendin Carice van Houten (zie 5).

8m !2 Alex en Marc van

Warmerdam

scenarist/regisseur en producent 2

Alex en Marc van Warmerdam
zijn de Pedro en Agustin
Almodóvar van de Nederlandse
filmwereld. Regisseur Alex
droomt een film, broer Marc
maakt de droom werkelijkheid. Keer op keer. Op de slotavond van het vorige NFF
werd zijn Borgman
bekroond als beste film;
Marc van Warmerdam –
tevens bestuursvoorzitter
van Filmproducenten
Nederland, de belangenvereniging van de
Nederlandse filmproducenten – kreeg het Gouden Kalf uit handen van
Carice van Houten (zie 5).
Alex van Warmerdam greep
naast het Kalf voor de beste

regie – dat schonk juryvoorzitter Emile
Fallaux (zie 11) aan Jim Taihuttu (zie 19) – en
moest het doen met de prijs voor het beste
scenario. Daarvoor kwam hij niet naar
Utrecht; Van Warmerdam bleef op een
Spaans eiland, waar hij aan het script werkte
van Schneider vs. Bax (zie 1). De opnames
werden eerder deze maand afgerond in het
hoge noorden.

9m !3 Ally Derks

directeur International Documentary Film
Festival Amsterdam 4

Zo’n beetje elk actualiteitenprogramma
besteedt de laatste jaren aandacht aan het
IDFA en ook de dagbladen pakken flink uit, en
niet alleen op de filmpagina’s. Als openingsfilm voor de komende editie koos Ally Derks –
zo’n beetje de langst zittende directeur van
Nederland – Reis om de wereld in 50 concerten
van Heddy Honigmann, die vorig jaar nog de
Living Legend Award kreeg van het IDFA.
Honigmann, die een Top 10 met haar favoriete documentaires samenstelt, is ook
gevraagd drie films te selecteren voor The
Female Gaze, een programmaonderdeel
waarmee het festival de rol van vrouwen in de
documentaire wil onderzoeken. Daarbij
wordt ook gekeken naar het aandeel vrouwelijke regisseurs in de eigen selectie van de
afgelopen tien jaar, en organiseert het festival
een debat over de vraag of de documentaire-industrie een geemancipeerde sector is
waarin evenveel vrouwen als mannen werkzaam zijn op beslissende, creatieve plekken.

!0m !4 Willemien van Aalst

directeur Nederlands Film Festival 5

Dorsvloer vol Confetti gaat twee weken
voor het NFF in wereldpremière op het
Zeeuwse Film by the Sea, Wonderbroeders
gaat tijdens het festival in première, maar is
niet in Utrecht te zien. Terwijl voorzitter Jeltje van Nieuwenhoven (zie 11) vorig jaar op de
openingsavond van het NFF de filmdistributeurs nadrukkelijk waarschuwde: zie het festival niet over het hoofd.
Directeur Willemien van Aalst blijft
gewoon haar eigen koers varen.
Toen De Telegraaf cum suis
De Nederlandse Filmdagen pal voor haar festival
programmeerden,
regelde ze dat haar openingsfilm Bloedlink
gelijktijdig de afsluiting
van de Filmdagen werd; de
thriller van Joram Lürsen is
daardoor op woensdag 24
september in meer dan 90
bioscopen in het hele land te
zien. De verhuizing van het festivalhart naar Muziekcentrum
Tivoli/Vredenburg was voor Van
Aalst reden het accent te leggen
op muziek en componist Fons
Merkies tot Gast van het Jaar te
bombarderen.

!1m @5 Emile Fallaux

!4m * Sim van
Veen en Coen
Michielsen

voorzitter Nederlands Film
Festival 2

In 2013 was Emile Fallaux
voorzitter van de Gouden
Kalf-jury. Na de komende editie volgt hij Jeltje van Nieuwenhoven op als voorzitter van het
Nederlands Film Festival.
“Het NFF onderzoekt zijn
rol in de door de digitale
revolutie radicaal veranderde
filmwereld. Aan de herijking
van het festival hoop ik als voorzitter
een stevige bijdrage te leveren”, aldus de spin
in het web Fallaux, die in het bestuur te
maken krijgt met onder anderen de filmmakers Jean van de Velde en Mijke de Jong, producent Bruno Felix en distributeur Pim Hermeling (zie 17).

!2m @0 Rutger Wolfson

directeur International Film Festival
Rotterdam 5

Wegens een auto-immuunziekte moest
Rutger Wolfson zijn taken als artistiek directeur op de vorige editie van het International
Film Festival Rotterdam overlaten aan regisseur/scenarist/Filmacademie-docent Mart
Dominicus, maar de komende editie staat –
ijs en weder dienende – weer onder zijn leiding. Het IFFR introduceert dan in samenwerking met sales agent Fortissimo Films en
een aantal andere partijen The IFFR Live!
Series: gelijktijdige vertoningen van festivalfilms op VOD-platforms en in theaters in heel
Europa. De eerste titel is Atlantic. van
Jan-Willem van Ewijk. Op dat festival zullen
overigens zo’n twintig procent minder films
te zien zijn, aldus de organisatie. Wat dat voor
gevolgen heeft voor de Nederlandse film, die
de laatste jaren bezig was aan een opmars in
Rotterdam, werd niet verteld.

!3m @1 Martin Koolhoven
filmmaker/twitteraar 3

Zijn claim to fame Oorlogswinter dateert
alweer van 2008; sindsdien twittert scenarist/filmmaker/producent Martin Koolhoven
vooral over film. En over Ajax, priemgetallen,
tv-series, collega’s (onder wie Paul Ruven en
Jim Taihuttu) en andermans films. GeenStijl
zette hem in de lijst van ‘50 meest heersende
twitteraars 2014’. Datzelfde weblog prijsde
zich zeer gelukkig dat Koolhoven zijn ‘met
overheidsgeld betaalde’ doorbraakfilm Suzy
Q op YouTube plaatste: “Die scène met de
legendarische stijve tepels van Carice van
Houten (zie 5) mag immers niet voor de
mensheid verloren gaan”. Koolhoven promoot
op Twitter ook het werk van zijn partner Tallulah H. Schwab: Dorsvloer vol confetti en de
VPRO-jeugdserie Taart. Zelf werkt hij
gestaag door aan Brimstone. Op Twitter
meldde hij dat de opnames van zijn western/
thriller níet zijn uitgesteld. “Ik had eerder
gewoon verkeerd gegokt. Zoals ik nu ook weer
slechts een schatting maak.”

10

directie A-Film 1

Sinds Wilco Wolfers er
vertrok (hij kondigde een
sabbatical aan, maar
dook binnen een mum
van tijd weer op als
CEO bij distributeur
Entertainment One)
vormen Sim van Veen en
Coen Michielsen de directie van A-Film Benelux, dat
jaar in jaar uit een enorm aantal Nederlandse
films uitbrengt. Van Het diner en BROs
BEFORE HOs tot Toscaanse bruiloft en Loenatik, te gek – alles is van A-Film. Op het NFF
gaan onder meer Bloedlink (als openingsfilm)
en de animatiefilm Trippel trappel dierensinterklaas in première. Voor 2015 worden
onder meer verwacht de avonturenfilm
Michiel de Ruyter, de Hazes-film Bloed, zweet
en tranen en De surprise, de langverwachte
comebackfilm van Mike van Diem, de enige
Nederlandse regisseur met twee Oscars op de
schoorsteenmantel. A-Film scoort overigens
niet alleen maar kassuccessen; ook Paul
Ruvens De overgave en Ate de Jongs
sm-drama Deadly Virtues: Love. Honour.
Obey zijn A-Film-titels.

!5m * Paula van der Oest
filmmaker 1

In 2011 werd Paula van der Oests Black
Butterflies op het NFF bekroond als beste
film, een jaar later won ze een Gouden Kalf
voor haar regie van The Domino Effect. Vorig
jaar was ze Gast van het Jaar, deze editie dingt
Lucia de B. in Utrecht mee naar de prijzen. De
thriller naar het boek van Lucia de Berk is
bovendien de Nederlandse inzending voor de
Academy Awards in de categorie Best Foreign
Language Film – in 2002 schopte Van der
Oest het met Zus & Zo al eens tot een nominatie. Intussen is Van der Oest alweer volop
bezig met nieuwe projecten. Ze draait de
nieuwe KRO-politieserie Noord /Zuid, met
Lucia de B.-hoofdrolspeelster Ariane Schluter als de Amsterdamse rechercheur Dana, en
ze is bezig met haar volgende speelfilm, een
verfilming van A.F.Th. van der Heijdens met
de Libris Literatuurprijs én de NS Publieksprijs bekroonde requiemroman Tonio. “Paula
levert werk van een constante hoge kwaliteit
zonder ooit in herhaling te vallen. Een regisseur die grote onderwerpen niet alleen aandurft, maar ook aankan”, aldus NFF-directeur
Willemien van Aalst (zie 10).

!6m !9 Marina Blok
hoofd drama NTR 6

Bestuursvoorzitter Henk Hagoort kan dan
in zijn oneindige wijsheid ‘Nederland’ inwisselen voor ‘NPO’ en de drie netmanagers
mogen dan beslissen wat geschikt is om een
breed publiek te boeien en nieuwe jonge kijkers te binden; tegen de klippen op blijft een
aantal eindredacteuren, onder wie Marina
Blok (NTR), Joost de Wolf (VPRO) en Robert

de Filmkrant 

jim taihuttu en hans maarten van den brink door erik kriek

#369 oktober 2014

over de dood van Lord Attenborough of Robin
Williams te praten, maar laat ook beelden
zien van Monic Hendrickx op de set in België,
of van Susan Visser, die vertelt over haar rol
in 2/11 Het spel van de wolf, over de moord op
Theo van Gogh. En van de Rembrandt
Awards, ‘de enige Nederlandse publieksprijs
voor films’, die Mioch sinds 2007 uitreikt in
een enorm aantal categorieën. Bij de laatste
editie koos het publiek onder meer de
natuurfilm De nieuwe wildernis, Spijt!, Angela
Schijf, Barry Atsma en Bløf. En Nelly Frijda
kreeg een ere-Rembrandt voor haar bijdrage
aan de Nederlandse film – kom daar maar
eens om bij de Gouden Kalveren-jury…

Kievit (VARA), zich hard maken voor drama.
Gedrieën produceerden ze zes nieuwe One
Night Stands (allemaal opgenomen in de
Gouden Kalf-competitie) en de series A’DAM
& E.V.A. 2 en Hollands Hoop (‘Breaking Bad
meets Fargo’). De NTR deed opnieuw mee aan
De Oversteek, produceerde negen nieuwe
Kort!-jes, en stak geld in films als Dorsvloer
vol confetti (openingsfilm Film by the Sea),
Het leven volgens Nino (openingsfilm Cinekid), Atlantic. (geselecteerd voor Toronto),
Infiltrant (idem), Jongens en Cornea. Om een
steentje bij te dragen aan het welzijn van onze
aardbol produceert de afdeling drama van de
NTR overigens ‘groen en duurzaam’.

!7m * Pim Hermeling

@1m * Burny Bos

directeur September Film 1

Pim Hermelings distributiebedrijf
September Film, voorheen Wild
Bunch, roert zich nadrukkelijk op het
gebied van de Nederlands artfilm, met
titels als Supernova, Helium, Infiltrant,
Aanmodderfakker en Nude Area. Voor
volgend jaar staan op de rol: Ventoux
(naar de bestseller van Bert Wagendorp),
Joram Lürsens Publieke werken (naar de
prijswinnende bestseller van Thomas Rosenboom) en Beyond Sleep, Boudewijn Kooles
verfilming van W.F. Hermans’ Nooit meer
slapen met Reinout Scholten van Aschat in de
hoofdrol.
Hermeling, bestuurslid van het NFF, nam
de failliete Antwerpse stadsbioscoop Cartoon’s over en presenteerde begin 2014, kort
nadat de Utrechtse gemeenteraad tegen de
bouw van de Bieb++ had gestemd, een
gecombineerd gebouw voor een bibliotheek
en een filmtheater waar meer dan vijftien jaar
over was gesteggeld, een plan voor de
arthousebioscoop De Kade, waarin tevens
plaats is ingeruimd voor kantoren voor festivals die gedurende het jaar krimpen en
groeien in personeel, zoals het Nederlands
Film Festival (zie 10).

!8m * Johan Nijenhuis
filmmaker 1

Toen bleek dat het testpubliek het niet leuk
vond dat het initiatief voor de seks in Toscaanse bruiloft bij een vrouw lag, liet regisseur Johan Nijenhuis een aantal vrijscènes
opnieuw monteren. Toscaanse bruiloft werd
een kassucces. Zoals Verliefd op Ibiza dat een
jaar eerder ook al was. Wat de critici over zijn
films schrijven maakt zijn publiek niets uit.
En Nijenhuis zelf ook steeds minder: “Inmiddels realiseer ik me dat er geen kok is die voor
alle monden kan koken. Als je als criticus veel
arthousefilms ziet en daarvan bent gaan houden, dan zal Toscaanse bruiloft je smaak niet
zijn. Dat geeft niets. Ik hoef gelukkig niet alle
arthousefilms te zien.” Bij het toewijzingsbeleid van het Filmfonds heeft Nijenhuis overigens wel zijn bedenkingen. “De helft van het
budget gaat naar publieksfilms, de andere
helft naar arthousefilms. Terwijl, hoe groot is
het arthousepubliek, driehonderdduizend
mensen? We betalen allemaal belasting,
niet?”

(film)producent 1

!9m @4 Jim Taihuttu

filmmaker/directeur Habbekrats 2

Jim Taihuttu kon vorig jaar zijn Gouden
Kalf voor de regie van Wolf niet in ontvangst
nemen omdat hij de avond ervoor in New
Orleans moest optreden met zijn dj-collectief Yellow Claw. Samen met de broers Victor
en Julius Ponten vormt de creatieve duizendpoot het succesvolle productiebedrijf Habbekrats, dat behalve speelfilms muziekvideo’s,
commercials en kortfilms maakt, zoals de
NTR Kort!-film In the Pit van Nima Mohaghegh. Taihuttu is nu bezig met een film over
de politionele acties in Nederlands-Indië,
met Marwan Kenzari (de
bekroonde hoofdrolspeler uit
Wolf) als de beruchte kapitein Westerling. “Dit
onderwerp heeft veel
meer met mijn eigen
roots te maken. Mijn opa
was sergeant in de KNIL
en is daar omgekomen.
Bovendien is het een stuk
geschiedenis dat schandalig onderbelicht is,”
aldus Taihuttu, die deze
nazomer de allerjongste
Zomergast was uit de
geschiedenis van het roemruchte programma – hij had het
“nooit gezien, of zo”. Hij scoorde
de allerlaagste kijkcijfers: er
keken 266.000 mensen.

@0q !8 René Mioch

journalist en multimediaproducent 5

René Mioch is journalist, radio- en
televisiepresentator en multimediaproducent. De ‘filmkenner bij uitstek’ schuift aan in
SBS6’ Shownieuws om met Evert Santegoeds

Producent Burny Bos wordt op de
openingsavond van het NFF geëerd met
het Gouden Kalf voor de Cultuur. Terecht:
zijn productiehuis BosBros viert niet alleen
zijn 25-jarig jubileum, het staat al 25 jaar
synoniem met familiefilms en -series van
hoge kwaliteit voor alle leeftijden, en met de
filmische erfenis van Annie M.G. Schmidt in
het bijzonder. Dit najaar presenteert BosBros
opnieuw twee producties naar Annie M.G.
Schmidt: de speelfilm Wiplala en de 20-
delige dramaserie Vrolijke kerst. Petje af!

@2m @3 Hans Maarten van den Brink
directeur Mediafonds 2

In 2012 maakte het kabinet bekend dat het
Mediafonds, dat jaarlijks zestien miljoen euro
in hoogstaand drama en documentaires
steekt, per 2017 wordt weggesaneerd. Tot
onbegrip van directeur Hans Maarten van
den Brink. “Aan de ene kant is er 21 miljoen
voor een cash rebate en tegelijkertijd bezuinigt het kabinet 20 miljoen op producties die
wij steunen. Wat is de gedachte hierachter?
Als je de verschillende maatregelen in
samenhang beziet, kun je je afvragen of de minister en de staatssecretaris wel beseffen dat film
en televisie samen één audiovisuele sector vormen.” Van
den Brink wanhoopt niet:
“Omdat we nog veertig miljoen in kas hebben en nog
veel mooie producties kunnen steunen. En misschien
valt het kabinet wel.” Mocht
het Mediafonds toch worden
opgeheven, dan zou Van den
Brink graag zien dat de taken
worden ondergebracht bij
het Filmfonds (zie 1) en
niet bij de NPO, die
direct na het kabinetsbesluit liet weten
de taken van het
Mediafonds te willen
waarborgen.
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@3m * Bor Beekman

filmredacteur de Volkskrant 1

Bor Beekman, filmredacteur van de Volkskrant, won vorig jaar de Louis Hartlooper
Prijs voor de Filmjournalistiek, waarvoor dit
jaar drie boeken zijn genomineerd die niemand heeft gelezen. Zijn krant kan nog weleens een verschil maken, dus de schamele
ster die Beekman een week voor de landelijke
première gaf aan Maarten Treurniets periodefilm Kenau kwam hard aan. “Als historisch
drama is Kenau onbeholpen en infantiel”,
aldus Beekman. Het kwam hem op een gepeperde ingezonden brief te staan van actrice
Devika Strooker, die hem ‘vooringenomenheid’ en ‘tunnelvisie’ verweet. Ook werd
Beekman ter verantwoording geroepen op het
door de Filmkrant en het Ketelhuis georganiseerde Voorjaarsoverleg 2014, het jaarlijkse
debat over brandende en/of slepende kwesties in de vaderlandse filmwereld.

@4q !5 Roel van de Weijer

oprichter/directeur CineCrowd 3

Een speelfilm zul je er niet snel mee financieren, aldus producent Marc van Warmerdam (zie 8), maar voor kleine projecten kan
crowdfunding zeer zeker de oplossing zijn.
De grootste spelers in Nederland zijn Voordekunst en CineCrowd, een non-profit stichting waarvan onder meer IDFA (zie 9), NFF
(10) en het Nederlands Filmfonds (11) partner
zijn. Iedereen, particulieren en bedrijven, kan
zonder risico een bijdrage leveren en zo de
realisatie van een film mogelijk maken. Als
tegenprestatie kun je de filmset bezoeken,
naar een filmfestival waar ‘jouw’ film draait
of met je naam op de aftiteling. Daarnaast
kun je aanspraak maken op belastingvoordeel. Wie duizend euro of meer investeerde in
Nicole van Kilsdonks vriendenfietsfilm Ventoux kon meefietsen/figureren op de Posbank
(‘onder leiding van een bekende wielerprof’)
of op de flanken van de Mont Ventoux.

@5q!0 Monique van Schendelen
(film)publiciteitsexpert 8

Monique van Schendelen werd een jaar
geleden op het NFF uitgeluid met het Gouden
Kalf voor de Cultuur. Maar het bloed
stroomt; de ‘grande dame van de filmpubliciteit’ nam helemaal geen afscheid. Van Schendelen doet publiciteits- en marketingwerk
voor grote producties, zoals Johan Nijenhuis’
Apenstreken met Aap Noot Mies (‘De eerste
Nederlandse film die echt en volledig in 3D
gemaakt wordt’), Roel Reinés Michiel de Ruyter en ook alvast voor Willem van Oranje van
hetzelfde team, op te nemen in 2016. Maar ze
kruipt ook nog steeds achter de computer
voor kleine artfilms, zoals Silent Ones (‘Prijswinnend speelfilmdebuut van Ricky Rijneke
eindelijk in de Nederlandse bioscoop’) en
andere initiatieven die op haar sympathie
kunnen rekenen, zoals de nieuwe Amsterdam
Film School (‘Cameraman Shakira geeft gratis proefles’), het Filmjaarboek, de Louis
Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek en
de cinema.nl afficheprijs.

You and I Horizontal (2005). Photograph by Blaise Adilon.

in oktober o.a.
Tentoonstelling

Anthony McCall
Solid Light Films and Other Works
1971-2014

28/9 t/m 30/11, de eerste solotentoonstelling van de Britse
kunstenaar Anthony McCall in Nederland. Met grote installaties die hij solid light films (films van massief licht) noemt;
sculpturale lichtprojecties die magisch in effect zijn en de
hele tijd van vorm veranderen.

VANAF 9 OKTOBER IN DE FILMTHEATERS
www.mokumfilm.nl

Il conformista (Bernardo Bertolucci)
Vanaf 2/10, de verfilming van Alberto Moravia’s gelijknamige roman uit 1951 herinnerde Italië aan zijn onbesproken
fascistische verleden. Digitaal gerestaureerd.
Theo van Gogh

10/10 t/m 2/11, alle films, talkshows, zijn favoriete
klassiekers en live muziek.

The Royal Opera House Live
(from Covent Garden)
De mooiste opera´s en avondvullende balletten rechtstreeks vanuit Londen in EYE te zien!
16/10 20.15 (Manon); 27/10 20.15 (I due Foscari)

Björk: Biophilia Live

19/10 21.15, Een adembenemend audiovisueel spektakel
maakten Nick Fenton en Peter Strickland van Björks opvoering van Biophilia, haar achtste album. Nederlandse première
in EYE.

Under the Skin (Jonathan Glazer)
Vanaf 16/10, Scarlett Johansson speelt een buitenaards
wezen dat in het grauwe Glasgow in netpanty’s op jacht gaat
naar mannelijk vlees.
Info & tickets:
eyeﬁlm.nl

16 OKTOBER IN DE BIOSCOOP
A VICTORY / REMAIN IN LIGHT RELEASE
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Digital Storytelling Play it again, Sam

Wat kun je als documentairemaker met games?
De NFF Games Sessies tijdens het Nederlands
Film Festival moet die vraag beantwoorden.
Door Ronald Rovers

Games en film gaan in Nederland maar moeizaam samen
en daar proberen het Nederlands Film Festival en de
Dutch Game Garden al een paar jaar verandering in te
brengen. Onder leiding van programmeur Interactive
Syb Groeneveld organiseren ze samen met CONTROL
Magazine en het Dutch Directors Guild (DDG) op 26 september een dag over de crossovers tussen de film- en de
gamesector, toegespitst op storytelling en financiering.
Niet alleen met panels en discussies, ook met een pitch
waarin drie teams ideeën voor projecten presenteren die
game en film dichter bij elkaar brengen. ’s Avonds ontvangt het winnende team een stimuleringsprijs van vijfduizend euro.
Waarom het allemaal zo traag gaat in Nederland?
“Tijd, geld, kennis en lef”, zegt Groeneveld. “Daar ontbrak het aan.” Geld is er inmiddels, via de Transmedia
Regeling Non-fictie van het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds. Met
kennis (wat is er mogelijk met welke partijen en hoe krijgen we dat voor elkaar) en lef (de uitkomst van projecten
is moeilijker te voorspellen dan wanneer het alleen om
film gaat, dus men is terughoudend) kan het beter.

Love Radio

Als voorbeeld noemt Groeneveld Bear 71 (bear71.nfb.ca),
een Canadees project dat in een twintig minuten
durende documentaire vanuit het perspectief van een
gechipte beer vertelt over de problemen die de menselijke aanwezigheid haar oplevert. Via honderden uren
beelden van camera’s uit het reservaat laten de makers
het dagelijks leven van de beer zien.
Een ander voorbeeld is de Nederlandse transmediale
documentaire Love Radio over het verzoeningsproces in
Applied games
Rwanda (loveradio-rwanda.org). Al meer dan tien jaar
Het idee is dat documentairemakers en gameontwikke- zendt radio-soap Musekeweya (‘Nieuwe Dageraad’) een
laars van elkaars talent kunnen profiteren, en zo nieuwe
boodschap van verzoening uit, in een poging nieuwe
vormen vinden om hun verhalen te vertellen. Meer
geweldsuitbarstingen te voorkomen. Love Radio
immersive vormen, waarbij de kijker dieper het verhaal
gebruikt film, fotografie, audio en tekst om het verhaal
in wordt gevoerd doordat die zelf invloed heeft op hoe
van de makers en luisteraars van Musekeweya van zoveel
dat verhaal geconstrueerd en verteld wordt. Nedermogelijk kanten te vertellen. Gebruikers kunnen zelf
landse gameontwikkelaars – die gespecialiseerd zijn in
kiezen hoe ze door hun verhalen scrollen.
het spelelement en de interactie met de gebruiker – zijn
Dichter bij huis volgden de makers van het multimeinternationaal redelijk succesvol maar zouden volgens
diaproject Moskee in de stad (moskeeindestad.nl) de
Groeneveld meer gebruik kunnen maken van de specia- bouw van de Amsterdamse Westermoskee in De Baarsjes
liteit van filmmakers en scenarioschrijvers om drama te
‘van de eerste steen tot het eerste gebed’. Over die bouw
ontwikkelen en personages uit te werken. Andersom
was achttien jaar gesteggeld. Ondertussen kochten
heeft Nederland een sterke documentaire-traditie en
mensen nieuwbouwappartementen in de buurt, in de
juist daar zou de rol van de serious of applied games gro- verwachting dat de moskee er toch niet ging komen.
ter kunnen worden.
Maar die kwam er wel. Net als de PVV en groeiende
Groeneveld: “Op deze NFF-dag zoeken we documen- spanningen tussen bevolkingsgroepen. Toen moesten al
taire-projecten die een duidelijke filmische component
die voor- en tegenstanders plotseling op een klein
hebben waarin het visueel verhalende en de inzet van
oppervlak leren samenleven. “Daar kun je een ‘lineaire’
nieuwe mediatoepassingen samenkomen. Ze kunnen het documentaire over maken”, zegt Groeneveld. “Maar dan
web als platform hebben of een speelfilm, documentaire krijg je al gauw het ene na het andere pratende hoofd in
of tv-programma als uitgangspunt hebben, waarnaast
beeld en wordt het onrustig omdat er zoveel informatie
dan interactieve en/of digitale media worden ingezet.”
gepresenteerd wordt.”

Miljardenindustrie

Het betekent wel exit voor de klassieke auteurstheorie.
“Het is niet meer zo dat één regisseur het project stuurt.
Meerdere disciplines werken samen in een productieteam. Sommige filmmakers vinden het lastig hun autonomie in dat creatieve proces te delen.
“Het genre verkeert zeker nog in de experimentele
fase, maar er is beweging. Er wordt meer nagedacht over
de interactie met kijkers. Wat ontbreekt en wat we met
deze dag willen bereiken is juist samenwerking met de
game-industrie. Juist het game-element ontbreekt in de
non-fictie transmediaprojecten. Niemand zegt dat het
makkelijk is om zulke projecten van de grond te tillen.
Maar gaming is een miljardenindustrie. Als filmsector
moet je nadenken hoe je daarbij kunt aansluiten.”
De pitch waarin drie teams hun ideeën met film- en
game-elementen presenteren is een begin. De plannen
voor The Ultimate Dating Experience van Emma Westermann en Constant van Panhuys, De stoel van de laatste
jaren van Anke Teunissen en Jessie van Vreden en Schaduwbaas van Ramses Singeling en Wanderlust zijn juist
daarom interessant.

De

NFF Games Sessies vindt plaats op 26

september op het Nederlands Film Festival
in Utrecht | Zie filmfestival.nl/publiek/
evenementen/nff-games-sessies-2014
of scan de qr code
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Het hele najaar

Hollandse nieuwe
Regisseurs met een première op het komende Nederlands Film Festival of
verderop in het najaar kregen de volgende vragen voorgelegd: e Waar gaat
je film over? r Waarom wilde je hem maken? t Mijn volgende film wordt
nu eens... u Dit zou de Nederlandse film nodig hebben... i Dit was een
door Mariska Graveland
bepalend filmmoment in mijn leven...

Peter Hoogendoorn
Tussen 10 en 12
e Op een nazomerochtend brengen twee

foto danny noordanus

politieagenten een argeloze familie een
bericht dat hun levens voorgoed zal veranderen. De politieauto raakt steeds voller met
gezinsleden die thuis, bij de kapper en van
hun werk worden opgehaald. Terwijl op de
achterbank niets meer vanzelfsprekend is,
raast het alledaagse leven op de achtergrond
op absurde wijze door.
r De spanning tussen de allergrootste tragedies en de kleine dagelijkse beslommeringen
fascineert mij al sinds mijn jeugd. Ik probeer
die spanning dan ook een vorm te geven in de
films die ik maak, want alles wat menselijk is,
bevindt zich ergens tussen de uitersten van
een broodje kaas en de dood. Wat als de codes
waaraan we ons vastklampen en waarop we
vertrouwen wegvallen? Hoe klein en aandoenlijk is de mens zonder codes, wanneer
dierbaren elkaar nodig hebben maar niet
meer weten hoe ze met elkaar om moeten
gaan? Hoe bewegen zij in dit nieuwe ‘hier en
nu’, terwijl de wereld om hen heen doordraait

michiel ten hoorn

als voorheen? We proberen in het leven veel te
controleren maar vroeg of laat worden we
allemaal tot de essentie terug geworpen. Er
bestaan geen codes voor het omgaan met verlies, er rest niets anders dan door tijd en
ruimte te reizen. Een reis door een vacuüm,
gestript van alles wat niet echt is. De kale
waarheid. Dat is wat ik heb willen vangen in
Tussen 10 en 12.
t Een man die zich zo erg door zijn driften
laat leiden dat hij krankzinnig wordt en alle
moraal en ethiek verliest. Of iets minder
autobiografisch... hmm. Heb wel een titel
voor een film, De ups en downs van Ferdinand
Puddingbux. Nu het verhaal er nog bij bedenken.
u Een film van regisseur Daan Bakker!
i Uncle Boonmee Who Can Recall His Past
Lives (fantastische titel) van een van de weinige filmmakers die zich van niemand iets
aantrekt en dramaturgische trucjes aan zijn
laars lapt. Knap hoe Apichatpong Wheerasethakul (fantastische naam) kunst maakt
binnen een industrie. De film begint wanneer
hij is afgelopen. Hij draait nu nog in mijn
hoofd. Ik snapte er overigens geen reet van,
maar ik hoef films ook niet te snappen, als ze
mij maar het gevoel geven dat ze een essentie
raken en ik iets ervaar. Ervaren is belangrijker
dan begrijpen, maar dan moet je jezelf wel
kunnen overgeven en gelukkig kon ik dat bij
deze mooie film.
De releasedatum van

peter hoogendoorn

niet vast 

Tussen 10 en 12 staat nog

Michiel ten Horn
Aanmodderfakker
e Over de Aanmodderfakker Thijs (gespeeld
door Gijs Naber), een jongen van 32 die maar
geen man wil worden. Hij leidt aan het zogenaamde Peter Pan-syndroom en schuift al
jaren alle verantwoordelijkheden voor zich
uit. Zijn dagen vult hij met bier, hangen met
zijn huisgenoot en een laf bijbaantje in een
sfeerloze mediagigant. Nu komt hij op een
simone van dusseldorp

punt dat het steeds lastiger wordt om te vertellen waar hij mee bezig is, welke studie hij
ook al weer doet en wanneer die eigenlijk af
is. Als hij weer eens de was wil doen bij zijn
zus treft hij niet haar semi-perfecte gezin,
maar de oppas Lisa aan. Lisa is een zestienjarig meisje met torenhoge ambities, die juist
precies weet wat ze van het leven wil. De film
gaat over de twee uiterste kanten van ‘de
jeugd van tegenwoordig’, en de verschillen
tussen die twee.
r Het is vooral een film die ik nu wilde
maken; waar ik sta op dit punt in m’n leven
maar vooral binnen deze tijdsgeest. Ik herken
mezelf en sommige bevriende leeftijdsgenoten in Thijs. Het voelt of ik nog steeds deel
uitmaak van de jeugd, terwijl een generatie
onder mij me gevoelsmatig aan het inhalen is.
Kort door de bocht: die generatie is opgegroeid met de snelle antwoorden van het
internet, druk van de sociale media en een
drang om snel en doelgericht te presteren
door de recessie. Aan mij werd vertelt dat
alles mogelijk was en je vooral moet doen wat
goed voelt. Beviel een studie niet dan koos je
een andere, iets dat ook niet meer echt kan. Je
kan in een impasse geraken. En nu? Is dit nu
‘later’? Het is een soort van coming of agefilm, maar dan zo’n vijftien jaar te laat.
t Ik heb meerdere verhalen in mijn hoofd
zitten, totaal uiteenlopend. Van een groepje
puberale stoners met een zomerbaantje in een
bungalowpark, tot een gangsterfilm in de
Limburgse Peel. Ik zou vooral omvangrijkere
projecten willen maken. Een oogverblindend
verhaal vertellen met minimale concessies. Ik
probeer altijd een bepaalde stilering te halen,
uitdagende shots te verzinnen en weinig aan
het toeval over te laten. Dit vergt veel tijd en
voorbereiding. We komen nu een heel eind
maar uiteindelijk is het toch ook een financieel verhaal. Ik wil het liefst alles naar eigen
hand kunnen zetten. Sets laten bouwen, kleding laten ontwerpen, dat kaliber.
u Ik ken andere nieuwe makers die in kort
werk uitdagend, vernieuwend en intuïtief
bezig zijn. Sam de Jong of Rob Lucker bij-
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Monique Verhoeckx
Flat Earth

r Omdat we meteen voelden dat dit een origineel idee was.

t Een politieke thriller.
u De lef, vasthoudendheid en intelligentie
van Paul Verhoeven.

e Mijn film gaat over PTSS, het posttrauma- i Les valseuses van Bertrand Blier.

monique verhoeckx

voorbeeld. Dat zou ik meer in speelfilms willen zien, ik hoop dat zij die kansen krijgen en
dat dan doorzetten. Daarnaast zie ik graag
meer cross-over films; komedies die je vragen
na te denken en serieuze dramafilms die toegankelijk zijn. Ik vind de scheidingswereld
tussen arthouse en commercieel te groot. Je
maakt het een of het een of het ander, zo lijkt
het. Al geloof ik dat distributeurs en exploitanten ook aan die behoefte zouden mee
moeten werken. Sommige films verdienen
een veel groter publiek, en kunnen dat ook
aan.
i Ik studeerde aan de HKU en deed daar de
richting animatie. Mijn verhaaltjes kwamen
nooit verder dan de vijftien seconden die ik
per kwartaal haalde. Ik had een verhaal voor
een korte film waar ik vervolgens overheen
wilde gaan animeren en vroeg Jim Taihuttu
en Bram Schouw, beide derdejaars HKU’er in
de audiovisuele richting, het te regisseren. Ze
zeiden me het vooral zelf te gaan doen, “kun
jij ook best”, en hielpen me aan de juiste mensen, de juiste crew. Zo regisseerde ik, puur op
gevoel en bravoure mijn eerste live-action
project. Tien volle minuten met een goede
twintig seconden animatie erin verwerkt.
Vanaf dat punt ben ik me alleen maar meer
gaan focussen op film.

verwerkt. Het script las als een emotionele
achtbaan en had een enorme vitaliteit.
t Een psychologische horrorfilm getiteld
Onderstroom die ik samen met Willem Capteyn aan het schrijven ben.
u Meer onderscheidende films met een
eigen signatuur. Ik heb een enorme behoefte
aan films met rafelrandjes die je aan het denken zetten.
i Toen ik op de middelbare school zat en
een jaar of veertien was keek ik samen met
mijn ouders op televisie naar Turks fruit. Ik
was totaal weggeslagen van die film. Zoveel
levenskracht spatte onze huiskamer in. Na
het einde was ik zo onder de indruk dat ik niet
kon praten en duizelig was van alle emoties.
Ik realiseerde me toen wat voor een persoonlijke impact een film op je kan hebben. Toen ik
de volgende dag enthousiast over Turks fruit
sprak keek mijn docent me streng aan. Hij
vond het onverantwoordelijk dat mijn ouders
me naar die verwerpelijke film hadden laten
kijken. Ik ben Paul Verhoeven nog altijd
dankbaar voor deze intense filmervaring. Dus
ik hoop dat hij dit leest.
Het leven volgens Nino is te zien vanaf 15
oktober 

Aanmodderfakker is te zien op NFF en draait
waarschijnlijk vanaf eind november in de
bioscoop 

Simone van Dusseldorp
Het leven volgens Nino

Flat Earth is te zien op NFF en vanaf 28

e De film gaat over Nino, een achtjarige jon-

gen die na de dood van zijn moeder doet waar
hij zelf zin in heeft. Hij gaat niet meer naar
school, eet chips als ontbijt en slaapt in een
tentje in de tuin. Als zijn vader steeds gekker
doet en zijn grote broer bijna alle nachten van
huis is, voelt hij zich eenzaam. Totdat hij ontdekt dat hij met dieren kan praten. Samen
met zijn konijn Bobby probeert hij zijn familie
weer bij elkaar te brengen.
r Ik was meteen gegrepen door het script
van Urszula Antoniak. Het gaat over de rouwverwerking van een jongen van acht jaar. Dit
is op een zeer originele en humorvolle manier

tisch stress-syndroom. Hoe de gevolgen van
trauma en oorlog zich als een olievlek kunnen
uitbreiden over meerdere generaties. Het
verhaal is geïnspireerd op het leven van mijn
opa en mijn vader. Hoofdpersoon Senior is
een jonge veteraan, gespeeld door acteur Joris
Smit, die worstelt met zijn oorlogsverleden.
Tijdens WO II was hij krijgsgevangene in de
werkkampen aan de Birma-spoorlijn. In de
film bevindt hij zich in een surrealistische
controleruimte. Op zijn bewakingsmonitoren
observeert hij zijn inmiddels bejaarde zoon
Junior, gespeeld door mijn vader, en schakelt
hij terug in de tijd. Als de beelden van de oorlog zich aan hem opdringen, komt hij terecht
in het Thailand van nu en herbeleeft hij het
verleden. De onverdraaglijkheid van de herinneringen maakt dat de personages in deze
film de werkelijkheid moeten ontkennen om
ermee te kunnen leven. Hun houvast is een
lijfboek, getiteld: ‘Pleidooi voor de platte
aarde’. Daarin wordt met allerlei experimenten getracht te bewijzen dat de aarde plat is.
Je zou kunnen zeggen dat deze film gaat over
de strijd om de individuele waarheid en de
eenzaamheid die dat met zich meebrengt.
r Ik wilde deze film maken omdat ik via de
verbeelding de ongrijpbare belevingswereld
van mijn familie wilde onderzoeken en proberen te bevatten. In die wereld vermengen
fictie en werkelijkheid zich voortdurend. Het
verleden is altijd aanwezig in het heden. De
echo van onuitgesproken oorlogservaringen
weerklinkt in stilzwijgen, woede en angst. De
uitdaging was om als toeschouwer en deelgenoot hieraan een filmische stem te geven.
t Een sprookje. Of moet ik zeggen: weer
eens een sprookje? Ik denk dat je als auteur en
kunstenaar in feite altijd dezelfde essenties
op verschillende manieren belicht.
u Meer vertrouwen in de kijker.
i Voor mij was dat niet een moment, maar is
het een voortdurende ontdekkingsreis langs
de mogelijkheden en urgentie van film. Hierbij een selectie. Ik zag de monoloog De keizer
van het verlies van Jan Fabre over de relatie
tussen kunstenaarschap en publiek; over
offer en voldoening. Van film als getuige
raakte ik doordrongen via found footage van
het oude Indië dat niet meer bestaat. Film als
fictionalisering van familiegeheimen toen ik
Festen zag. En tijdens mijn eigen maakproces:
als de ingekeerde blik van mijn vader een
geschiedenis krijgt door de imaginaire voice-over van mijn opa, die ik overigens nooit
gekend heb.
september in de bioscoop 

Johan Timmers
Wonderbroeders
e Vijf monniken leiden een rustig bestaan in

johan timmers

een klooster. Het klooster wordt echter verkocht en zal plaats moeten maken voor een
wellness center. Een van de broeders bidt om
een wonder. Als dit wonder geschiedt brengt
dat echter weer geheel eigen problemen met
zich mee.

Wonderbroeders is te zien vanaf 2 oktober



tallulah hazekamp schwab

Tallulah Hazekamp
Schwab
Dorsvloer vol confetti
e Over Katelijne, die opgroeit in een gezin

waar soberheid de norm is. Maar Katelijne
droomt van een avontuurlijker leven. Dorsvloer vol confetti is het verhaal over hoe ze
tegen de stroom in zwemt en uiteindelijk haar
leven in eigen hand neemt .
r Ik vond het een prachtverhaal met een
hele mooie hoofdpersoon. Ik ben op mijn
achttiende naar Nederland gekomen en in
Amsterdam gaan wonen. Voor mij was dit een
heel exotisch milieu waar ik weinig van wist.
Terwijl mijn oma in een vergelijkbaar gezin
opgroeide. Ook zij heeft zich losgeworsteld en
is toen uit Nederland vertrokken. Daarbij
kwam ik erachter hoe prachtig Zeeland is. Ik
keek mijn ogen uit toen ik er voor het eerst
kwam. De visuele rijkdom maakt het contrast
met de typische Zeeuwse soberheid perfect
voor een film.
t Ik heb wel zin in een thriller eigenlijk.
u Eigenzinnigheid.
i Toen ik Wild at Heart zag. Ik was daar
helemaal ondersteboven van destijds. Ik ben
opgegroeid met film en theater, maar toen ik
dat zag begreep ik dat er nog veel meer mogelijk was. Het was een soort ontplofte wereld,
een hyperrealiteit.
Dorsvloer vol confetti is te zien op NFF en vanaf
18 september in de bioscoop 
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Vijf nieuwe Nederlandse films

over onderwerelden en demonen
Van de Zeeuwse polder tot de Vinexwijk en de Randstedelijke onder
wereld, in de nieuwe oogst Nederlandse films voert iedereen zijn eigen
strijd. Met confetti, met kogels of met zwijgen. De boel staat op scherp.

bloedlink

Bloedlink

Muis wordt
kat
‘Gebaseerd op de film The Disappearance
of Alice Creed’ meldt de aftiteling. Dat is
een understatement. De sterke thriller
Bloedlink, openingsfilm van het Neder
lands Film Festival, is bijna shot voor
shot hetzelfde.
Dat Bloedlink een getrouwe remake is, betekent niet dat het een slechte film is, integendeel, maar erg gelukkig is het niet om het
jaarlijkse feestje van de Nederlandse film te
starten met overduidelijk geleende ideeën. De
aantrekkingskracht van het Britse origineel,
geschreven en geregisseerd door J. Blakeson,
is evident. Het is een karakterstuk voor drie
acteurs en speelt zich grotendeels af in één
ruimte: de geblindeerde kamer waarin miljardairsdochter Laura (Sarah Chronis) wordt
vastgehouden. De gebeurtenissen worden
gedefinieerd door acties, niet door de spaarzame woorden van haar twee ontvoerders.
Het verhaal zit barstensvol verrassende wendingen.
Ook in de versie van Joram Lürsen (Alles is
liefde, Alles is familie) hebben Victor (Tygo
Gernandt) en Rico (Marwan Kenzari) de ontvoering minutieus voorbereid. In de ijzersterke openingsscène wordt geen woord
gewisseld. Ze stelen een busje, kopen tape in
de bouwmarkt, isoleren de muren van een
vervallen woning en zetten er een bed neer.
De bivakmutsen gaan op. Cut to: ze smijten
Laura de bus in.
Victor heeft de leiding, totdat, na ongeveer
een half uur, de vork toch anders in de steel
blijkt te steken. De tweede verrassing, kort
daarop, zie je al helemaal niet aankomen.
Het is een sterk thrillerscenario. De ontvoering zelf, de onderhandelingen over het
losgeld, de politie-inspanningen: we krijgen
het nooit te zien. Alles draait om het kat-en-

muisspel tussen de drie personages. Het is
rauw en spannend.
De verschillen in plot met het Britse origineel zijn te verwaarlozen. Het grote verschil
vinden we in het spel. In The Disappearance
of Alice Creed werden de hoofdrollen vertolkt
door Gemma Arterton, Martin Compston en
Eddie Marsan als Victor, en zij zijn gewoon
beter. Gernandt trekt vanaf het begin een
harde gangsterkop en uit veel sadistische
dreigementen. Marsan speelde zijn personage
minder hard en dat maakte dat een van de
belangrijkste verrassingen in het verhaal
beter werkte. Kenzari zet zijn personage ook
vetter aan. Chronis als Laura is echter juist
wat minder karaktervol dan Arterton. Ook
daardoor werkt een deel van het verhaal minder goed.
Het zijn kleine verschillen, maar Bloedlink
lokt de vergelijking uit. Op zichzelf
beschouwd is het echter een prima thriller.
Voor wie The Disappearance of Alice Creed
nooit zag, en dat zullen er heel veel zijn, valt
er veel te genieten.
Barend de Voogd

Bloedlink

Nederland, 2014 | Regie Joram Lürsen |

88 minuten | Tygo Gernandt, Marwan Kenzari,
Sarah Chronis | Distributie A-film | Te zien op
NFF en vanaf 25 september | Zie ook het
interview met Marwan Kenzari op pagina 6 

Dorsvloer vol confetti

Fantasie en
gortdroge
werkelijkheid
De verfilming van een in de klei gewortel
de coming-of-age-roman ontstijgt nau
welijks de filmclichés van het boerenbe
staan.
Ergens in Nederland is een plek waar begeleid
door een lichtvoetig accordeondeuntje fraai
uitgelichte levens worden geleid. Google
Maps kent het niet, maar bioscoop en televisie bieden volop toegang: talloze familiefilms
van eigen bodem spelen zich er af. Met de
boekverfilming Dorsvloer vol confetti kan dit
archetypisch Hollandse dorp ook Katelijne
Minderhout en haar gereformeerde Zeeuwse
familie tot zijn inwoners rekenen. Die verfilming stond al enige tijd op stapel en dat heeft
ongetwijfeld veel te maken met de goede verkoopcijfers van het boek, want het is geen filmische roman bij uitstek. Groot drama ontbreekt; de roman van Franca Treur is een
schets van het bevindelijke milieu waarin
hoofdpersoon Katelijne opgroeit, met de

dorsvloer vol confetti

scherpe en soms humoristische observaties
van een twaalfjarige die zich probeert uiteen
te zetten met de tegenstrijdigheden van het
geloof. En ontdekt hoe woorden de wereld
maken: hoe haar fantasieën, eenmaal uitgesproken, een eigen leven gaan leiden.
Dorsvloer vol confetti is het langverwachte
speelfilmdebuut van film- en theaterregisseur Tallulah Schwab, die vanaf eind jaren 90
diverse korte en middellange (televisie)films
regisseerde, waaronder Het rijexamen (2005)
en Blindgangers (2006). Haar korte jeugdfilm
Mimoun (2013) won vorig jaar onder meer de
prestigieuze Prix Jeunesse International en
werd genomineerd voor een Emmy Award. In
haar heldere beeldtaal weet ze goed raad met
de vruchten van Katelijnes rijke voorstellingsvermogen, maar dat accordeondeuntje
en die zoete plattelandsromantiek helpen het
contrast tussen fantasie en gortdroge werkelijkheid jammerlijk om zeep. Zo eenduidig en
hapklaar als het Zeeuwse refo-milieu wordt
neergezet, zo weinig ruimte biedt de film voor
de tragiek van die door schuldbesef voortgestuwde levens. Dat komt ook omdat de film
het subjectieve perspectief van de hoofdpersoon niet genoeg weet uit te buiten. De confetti uit de titel bijvoorbeeld is Katelijnes
manier om nog iets te maken van het weinig
feestelijke, want door de ouders afgedwongen
huwelijk van haar broer. Het bezorgt haar een
persoonlijk inzicht: doordat haar zelfgemaakte confetti bij gebrek aan geïllustreerde
tijdschriften bestaat uit rondjes wit papier
met los uitgestanste drukletters, hult ze met
een lettersneeuw de hele gebeurtenis in een
deken van taal. Het is haar eigen kleine zege,
die weinig te maken heeft met de eind-goedal-goed-scène die de film eruit weet te peuren. Een teveel aan dit soort feelgood-momenten maakt Dorsvloer vol confetti tot een
zeer toegankelijke, maar tegelijk overbodige
boekverfilming.

In jouw naam

Griezelig
alledaagse
onmacht
Zelden was de machteloosheid over een
verlies zo groot als in dit tweede deel van
de Vinex-trilogie.
“Hebben jullie de urn gezien?” vraagt Ton
plotseling, wanneer kort na het overlijden van
zijn pasgeboren dochtertje familie op bezoek
is. Het ongemak is tastbaar. Zo snel mogelijk
hervatten de aanwezigen hun gekeuvel over
ditjes en datjes.
Het ligt er in deze scène wel tamelijk dik
bovenop, maar het geeft goed aan waar het in
In jouw naam om draait. Het onvermogen om
elkaar te vinden als er werkelijk iets op het
spel staat.
In jouw naam is het tweede deel van de
Vinex-trilogie over ‘het drama van het gelukkige gezin’, zoals regisseur Marco van Geffen

Sasja Koetsier

Dorsvloer vol confetti

Nederland, 2014 | 94

minuten | Regie Tallulah Schwab | Met Hendrikje
Nieuwerf, Suzan Boogaerdt, Steven van Water
meulen | Distributie Entertainment One | Te zien
vanaf 18 september 

in jouw naam
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het noemt. Na Onder ons opnieuw een verontrustende tragedie in een aangeharkte buitenwijk waar het leven zo normaal mogelijk
hoort te zijn. Ook dat van het spreekwoordelijke gelukkige stel Ton (Barry Atsma) en Els
(Lotte Verbeek). Zo fluisteren ze nog lieve
woordjes tegen hun baby, zo zitten ze stomgeslagen in het ziekenhuis. Kindje dood.
Het is een wending waar ze geen antwoord
op hebben en het getuigt van veel lef van Van
Geffen en scenarioschrijver Jolein Laarman
dat er ook geen echt antwoord komt. In een
kale opeenvolging van momentopnamen zien
we hoe Ton het sterven ontkent, terwijl zijn
vrouw juist de geboorte probeert uit te wissen
door snel weer zwanger te worden. Langzaam
maar zeker drijven ze uit elkaar zonder dat de
verlossende hartuitstorting komt, laat staan
een melodramatische verzoening. Integendeel. Na het abrupte einde verlaat je de zaal
met een bedrukt gemoed. Niet alleen vanwege de afloop zelf maar vooral omdat de
getoonde onmacht zo griezelig alledaags is.
Toch knaagde bij ondergetekende ook de
vraag of de makers zich niet te veel beperkt
hebben tot dat telkens benadrukken van die
steeds beklemmender machteloosheid.
Slaapwandelend verder leven. Net doen alsof
alles in orde is. Alleen in je eentje een heel
enkele keer toegeven aan woede of verdriet.
De lege blik van Lotte Verbeek, het spoor van
verbazing in de ogen van Atsma, alsof Ton
zich verwondert afvraagt wat hij hier doet.
Een enkele keer is er wel eens een wat
kunstmatig effect (het getreuzel over de
naamgeving bijvoorbeeld) terwijl soms herhaling op de loer ligt. Neemt niet weg dat het
binnen het gekozen stramien bewonderenswaardig strak en consequent is neergezet.
Met mooi klein spel van Atsma en Verbeek,
zorgvuldige maar niet te opvallende fotografie, en dan weer precies die ene, bloedmooie
lyrische expressie van emotie halverwege. De
hervatting van het steeds benauwender alledaagse rollenspel is daarna zo mogelijk nog
schrijnender.
Leo Bankersen

In jouw naam

Nederland/België/Frankrijk, 2014

| Regie Marco van Geffen | 81 minuten | Met Barry
Atsma, Lotte Verbeek | Distributie Cinéart | Te
zien op NFF en vanaf 9 oktober 

bittersweet

Bittersweet

Schaduw
boksen op
topniveau
Welkom in de doorgaans niet erg zichtba
re wereld van het vrouwenboksen, waar
in oud-(kick)bokskampioen Lucia Rijker
de Australische Diana Prazak voorbereidt
op het wereldkampioenschap.
De boksfilm − tja, de boksfilm. Daar kan toch
maar zoveel in gebeuren? Een bokser leeft en
traint voor een wedstrijd, en dan wint hij. Of
hij verliest. De weg ernaartoe is uiteraard
bezaaid met complicaties en onzekerheden
en als mantra dienstdoende oneliners, de
onvermijdelijke peptalk van de coach. Verfrissend aan de documentaire Bittersweet is
dat bokser en trainer hier allebei vrouw zijn.
En omdat het geen fictiefilm is, voelde niemand de behoefte deze vrouwen een zachtzoet, onschadelijk uiterlijk of innerlijk mee te
geven.
Bittersweet volgt de Australische bokser
Diana Prazak in de trainingsweken voor haar
gevecht met de Zweedse wereldkampioen
Frida Wallberg. Prazak wordt getraind door
de Nederlandse Lucia Rijker, meervoudig
(kick)bokskampioen (het filmpubliek kent
haar van haar rol als gemene tegenstander in
Clint Eastwoods Million Dollar Baby; het
tv-publiek van Sterren springen).
Het is een mooi duo, Prazak en Rijker. Rijker is een strenge maar rechtvaardige coach
(vaak in beeld met haar aangeklede hondje op
schoot), Prazak een hoekige bonk van een
vrouw met een verrassend zachtaardig karakter. De rolverdeling is helder: Rijker is de
meester/moeder die zich allang bewezen
heeft, Prazak de ambitieuze en aanbiddende
leerling/dochter, iemand in de sponsorloze
sub-top die voorlopig nog even onopgemerkt
over straat kan.
Prazak wordt soms zo door angst en onzekerheid overvallen dat ze het te kwaad krijgt.
Angst om klappen te krijgen? Nee, om niet op
tijd genoeg gewicht te verliezen, en vooral om
überhaupt te verliezen. Mooi is haar shadow
boxing: het oefenvechten zonder tegenstander in imposante vechtsequenties, maar ook
haar strijd tegen onzekerheden en de moed
die ze zichzelf hardop inpraat. De coach moedigt onvermoeibaar aan, maakt grapjes en
doet zelfs Boeddhistische chanting-sessies
om de boel wat te relativeren. De kijker weet
meer dan Prazak: tijdens de openingstitels
wordt er al gehint naar een mogelijk desastreus einde van de wedstrijd, en de beelden en
interviews ten tijde van de trainingsperiode
worden afgewisseld met beelden van het uiteindelijke gevecht. Vooral naar het einde van
de film is dat bijna onhoudbaar spannend, om
niet te zeggen: eng.
Van uitspraken als “We gaan voor de

Infiltrant

knock-out” of het aan de muur van de trainingsruimte hangende ‘Everybody’s got a
game plan ’till they get punched in the face’
(een citaat van Mike Tyson, tevens het motto
van de film) zal niet iedereen warm worden.
Zeker niet als je behoort tot het deel van de
mensheid dat geen zin heeft om sport als
(sleutel tot) het leven zelf op te vatten. Gelukkig houden de wonderlijke boksvriendschap,
de ontwapenende Prazak en de zorgvuldig
opgebouwde spanning je wakker in dit regiedebuut, dat nog voor zijn Nederlandse première al een paar buitenlandse publieksprijzen in de wacht sleepte.
JANNA REINSMA

Bittersweet

Nederland, 2014 | Regie Marieke

Niestadt | 78 minuten | Distributie A-Film | Te
zien vanaf 2 oktober 

Infiltrant

André Hazes
was een
Marokkaan
In de voor Toronto geselecteerde psycho
thriller Infiltrant worstelt Nasrdin Dchar
als agent die binnendringt in een Marok
kaanse bende met dubbele loyaliteiten.
Wanneer een verdachte tijdens zijn arrestatie
nog even een snoeiharde kopstoot uitdeelt
aan een vrouw, knapt er iets bij politieman
Sam (Nasrdin Dchar). Hij sleurt de verdachte
mee en tuigt hem af. Het komt hem op een
schorsing te staan, waardoor hij zijn glanscarrière als smeris kan vergeten. Vanwege zijn
Marokkaanse achtergrond krijgt hij van de
narcoticabrigade toch nog een kans. Hij moet
binnendringen in een Marokkaanse bende die
zich bezighoudt met het kweken en verhandelen van softdrugs. Criminelen die er lustig
op los meppen en makkelijk hun pistool trekken. Maar de meest gewelddadige van het stel
toont ook een verrassende andere kant. In de
auto draait hij André Hazes en galmt mee.
“Hazes is een Marokkaan, vriend. Geboren in

het verkeerde lichaam.” Het omgekeerde zou
je over Sam kunnen zeggen: een Hollander in
het verkeerde –want Marokkaanse– lichaam.
Als zoon van een Nederlandse moeder en een
Noord-Afrikaanse vader groeide hij op in een
Hollands dorp. De ambtenaar die hem rekruteert als infiltrant, herinnert hem er nog even
fijntjes aan dat hij om erbij te horen altijd harder moest studeren en beter moest voetballen
dan zijn Hollandse leeftijdgenoten.
De moeilijkste klus voor een undercoveragent – zo weten wij dankzij genreklassiekers
als Infernal Affairs en Donnie Brasco – is het
winnen van vertrouwen. Na aanvankelijk te
zijn begroet met gewapend wantrouwen
wordt Sams alterego Said door de familie van
drugsbaron Abdel (Walid Benmbarek) warm
ontvangen. Het is het begin van Sams loyaliteitsconflict, dat gelukkig nergens wordt uitgesproken, maar dat wel mooi valt af te lezen
aan Dchars gezicht en lichaamstaal. Bij zijn
nieuwe Marokkaanse ‘familie’ wordt hij onthaald op warmbloedige feesten, compleet
met ritueel geslachte schapen. Bovendien
valt hij voor Abdels nicht, een moderne jonge
vrouw met een medisch beroep. Sams verbinding met de Nederlandse bovenwereld
staat daarmee in schril contrast. In een wat
gezochte verhaallijn zien we hoe zijn moeder
door ziekte vervreemd raakt van haar zoon.
Ondertussen blijken zijn Hollandse superieuren steeds opnieuw manipulatief en onbetrouwbaar.
Prachtig is de scène waarin Said en zijn
misdaadpartners in de Ardennen de oogst
binnenhalen van hun wietplantage. Said lijkt
te zijn vergeten dat die plantage is opgezet als
een valstrik, en viert samen met zijn kompanen het resultaat van maanden hard werken
in de illegale tuinbouw.
Effectief gebruik makend van anti-spectaculaire filmlocaties leidt Shariff Korver zijn
geloofwaardige misdaadkroniek met vaste
hand naar de onvermijdelijk ontknoping. Het
superieure acteerwerk van Dchar doet de
rest.
Fritz de Jong

Infiltrant

Nederland, 2014 | Regie Shariff

Korver | 86 minuten | Met Nasrdin Dchar, Walid
Benmbar ek, Rachid al Ghazaoui | Distributie
September Film | Te zien op NFF en vanaf 23
oktober Zie ook het interview met nasrdin
dchar op pagina 7 
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Op de set van Beyond Sleep

Jammen met W.F. Hermans
In het noorden van Noorwegen zijn net de opnames afgerond van Beyond
Sleep, dat gebaseerd is op de roman Nooit meer slapen van Willem
Frederik Hermans. De toendra is het middelpunt van Hermans’
Door Mariska Graveland
sadistisch universum.
Het moet per se een steen zijn waarmee geologiestudent Alfred Issendorf zijn mede-expeditielid Mikkelsen in het gezicht slaat, zegt
regisseur Boudewijn Koole, terwijl acteurs
Reinout Scholten van Aschat (Alfred) en
Anders Baasmo Christiansen (Mikkelsen)
zich voor een tentje hebben verschanst. Stenen genoeg hier, op de toendra van Noord-

Noorwegen, waar de bescheiden filmset van
Beyond Sleep is opgetrokken vlak boven de
boomgrens, die hier al op vierhonderd meter
hoogte ligt. De meteorietsteen die Alfred in
Noorwegen denkt te vinden en waarmee hij
een beroemd wetenschapper hoopt te worden, blijkt in boek en film onvindbaar, net als
de luchtfoto’s van het ruige Finnmark die

door de blinde professor Nummedal worden
achtergehouden – althans, dat denkt de lichtelijk paranoïde Alfred, die zich ook chronisch ongemakkelijk voelt bij zijn veel sportievere Noorse expeditieleden. Nooit krijgt
Alfred zicht op zijn omgeving, hij verliest
fototoestel, horloge en kompas en alle andere
houvast, zelfs de top van de berg Vuorje is in
mist gehuld zodat hij niets meer ziet – en dus
kan hij, en wij met hem, de werkelijkheid
nooit echt leren kennen, zo luidt een van de
filosofische interpretaties van W.F. Hermans’
geweldig rijke roman.
Die desoriëntatie van Alfred en de lezer is
wat regisseur Boudewijn Koole (Kauwboy)
het meeste aantrok in het boek, en dat gevoel
hoopt hij met zijn film te kunnen verbeelden.
In het begin van de barre tocht is Alfred
vooral met zichzelf bezig (met onzekere
gedachtes over wat men wel niet van hem zal
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denken), maar uiteindelijk is hij alleen,
bevrijd van de blik en erkenning van de ander,
en moet hij zien te overleven.
Koole wil dat zijn acteurs een soortgelijk
proces doorlopen: “Ik leg voor de acteurs stenen neer om op te stappen maar laat er
genoeg ruimte tussen voor hun eigen ideeën.
Het is een soort jammen met W.F. Hermans.”
Reinout Scholten van Aschat is nu halverwege de opnames en merkt dat het jammen
werkt. Omdat ze bijna helemaal chronologisch draaien lijkt hij zelf net zo’n bevrijdingsproces als Alfred door te maken. Ook hij
moet het met steeds minder houvast doen.
Film en boek zijn verschillende kunstvormen, zo vond Hermans zelf ook al, en Beyond
Sleep wordt dan ook geen letterlijke verfilming. De zoon van Hermans drukte Koole op
het hart vooral geen concessies te doen –
alleen dan mocht hij het boek verfilmen. De
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beruchte, fanatieke Hermansianen (die zich
weer roerden rond het eerste deel van de
Hermansbiografie, waar Hermans vast smakelijk om had gelachen) hebben zich nog niet
gemeld.
Tijd voor een volgende opname, waarin
Reinout voor de tent tegen het stootkussen
moet schoppen dat Mikkelsen moet voorstellen. Koole biedt zich aan om het kussen vast
te houden: de acteur schopt zo hard hij kan
tegen zijn regisseur, die de stoten met doorweekte kleren doorstaat en hem zelfs nog
aanmoedigt.
De dagen zijn lang hier op de berg, waar de
zeldzame subarctische gele bosbramen voor
het oprapen liggen. De lichtcrew is bezig om
de zon weg te houden of te weerkaatsen. De
Noorse dame van de make-up brengt nog wat
bloed aan op Mikkelsens voorhoofd. Muggenbeten maken hoefde niet, zegt ze, omdat

er bijzonder weinig muggen waren dit seizoen. Maar wie weet komt er nog een muggenmannetje uit Zweden overgevlogen en
doen de legendarisch bloeddorstige knutjes
alsnog hun intrede in de film. Ondertussen
beleef ik mijn eigen net-als-in-het
boek-momentje als ik mijn voet verzwik in
een van de vele kuilen op de set, en dat probeer te verbloemen om niet als onhandige
stedeling over te komen – net zoals Alfred
zich schaamtevol verbijt als hij zich tijdens de
tocht weer eens verwondt terwijl de Noren
soepel over de stenen springen. Eerder was ik
al, net als Alfred die zijn ‘onmisbare’ meetlint
vergat te kopen, op het vliegveld vergeten om
een belastingvrije fles drank mee te nemen
waarmee ik me volgens 1st Assistant Director
Wouter Severijn “mateloos populair” had
gemaakt bij cast en crew. Uiteindelijk vertrok
ik zonder bovenstaande setfoto, net zoals

Alfred zijn luchtfoto’s maar niet te pakken
kon krijgen, en blijk ik bij thuiskomst ook nog
eens net het noorderlicht te hebben gemist,
net zoals Alfred die een belangrijke
meteorietinslag misloopt en zonder enig
bewijsmateriaal huiswaarts keert.
Ik ben niet de enige die zoekt naar parallellen, want veel mensen hebben zich geïdentificeerd met de onzekere, wantrouwende
Alfred, iets waar Hermans waarschijnlijk een
geraffineerd spel mee speelde. Want misschien is Alfred wel zelf een onbetrouwbare
verteller en is het hele boek een leugenachtig
relaas van iemand die niet zo onschuldig is als
hij zich voordoet. ‘Ik kan doen wat ik wil. […]
Geen sterveling zal er ooit achter komen, als
ik het aan niemand vertel.’
Beyond Sleep wordt niet op de exacte locatie van het boek opgenomen – waar allerlei
fans de expeditie hebben nagedaan – maar

rondom het westelijker gelegen Bardufoss,
een oord waar geen klok de juiste tijd aangeeft
en de enige (militaire) bioscoop is afgebrand.
En waar de weg naar de asfaltfabriek onverhard is. Deze toendra is het middelpunt van
Hermans’ sadistisch universum, vol moedwil
en misverstand. In deze kale omgeving waar
alleen mensen betekenis aan geven (want de
natuur zelf hoor je daar nooit over), wordt
Hermans’ scheppend nihilisme met de filmcamera nieuw leven ingeblazen.

Beyond Sleep

Nederland, 2015 | Productie

KeyFilm | Regie en scenario Boudewijn Koole |
Camera Melle van Essen | Met Reinout Scholten
van Aschat, Pål Sverre Hagen, Anders Baasmo
Christiansen, Thorbjørn Harr | Distributie
September Film | Te zien in de loop van 2015 

18 SEPTEMBER IN DE BIOSCOOP
WWW.REMAININLIGHT.NL

Bursting with
Colourful
Characters!

2014
Den Haag

22 - 29 October

Amstelveen

30 October 2 November

Den Bosch

2 November

Utrecht

8 November
www.indianfilmfestival.nl

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN LA HAYA

Eindhoven
9 November

21

de Filmkrant 
#369 oktober 2014

‘Geen hond Martin van Waardenberg over Wonderbroeders
die nog ergens in gelooft’
Na de garage in De marathon is een monniken
klooster in Wonderbroeders de arena voor een
nieuwe komedie van en met Martin van Waar
denberg. “Het is geen lach-of-ik-schietdoor Jos van der Burg
humor.”
De aanhouder wint. Tien jaar leurde Martin van Waardenberg met het script van De marathon, maar het
Filmfonds zag er niets in. Na tien jaar gebeurde er een
wonder doordat Reinout Oerlemans’ Eyeworks de film
wilde financieren. Oerlemans had het goed gezien, want
de in een Rotterdamse garage spelende komedie trok
350 duizend bezoekers. Ook in Wonderbroeders, de
opvolger van De marathon, speelt een wonder, maar dan
letterlijk, een grote rol. De film portretteert vijf monniken die in hun rustige contemplatieve bestaan worden
bedreigd. In Rotterdam – waar anders? – legt Van
Waardenberg uit hoe de film, die hij samen schreef met
Johan Timmers, die ook de regie deed, ontstond.
“Na De marathon zocht ik met Jo naar een leuke setting en arena voor een nieuwe komedie. Ik zei: laten we
een klooster nemen. Jo moest lachen, maar vroeg zich
meteen af wat er leuk aan zou kunnen zijn. Het geloof is
tanende. Geen hond die nog ergens in gelooft, en dat is
terecht, maar er zijn nog een paar mannen die in van die
jurken lopen. Wat doen die de hele dag? We zijn kloostersites op internet gaan bezoeken. Weet je dat je nog
steeds monnik kunt worden? We hebben ook Into Great
Silence (Philip Grönings documentaire over een streng
stilteklooster in Frankrijk, JvdB) gezien. Zeer indrukwekkend. Onze monniken zijn meer van de Bourgondische soort met lekker bier, soep en brood, maar geïnspireerd door Into Great Silence laten we als dreiging een
fusie met een strenge kloosterorde boven hun hoofd
hangen. Zo’n klooster waar je achttien uur per dag bidt
en twee uur slaapt met tussendoor een homp brood en
een kom water. Onze monniken moeten naar dit klooster, omdat de bisschop van hun klooster een wellness
center wil maken. Dat worden al die kloosters nu toch?
Je kunt er tegenwoordig lekker neuzelen in esoterische
baden. Enfin, als onze Bourgondische monniken met
hun spulletjes in een busje zitten op weg naar dat stilteklooster gebeurt er een wonder. Groter dan Lourdes.
Meer moet ik er niet over zeggen, want dan verraad ik de
clou.”

Monty Python

Grappen verzinnen is één ding, weten of ze werken een
tweede. Hoe bepaalt Van Waardenberg of iets leuk is?
“Zeker weten doe ik het nooit. Ik verzin een grap en ga
er vervolgens over praten met anderen. Is hij niet te voor
de hand liggend? Te goedkoop? De makkelijkste weg?”
Wat er mis is met makkelijk? “Als je iets langer nadenkt
over grappen, worden ze intelligenter en valt er voor het
publiek nog iets in te vullen. Wonderbroeders begint

niet met een dikke vette lach, maar met een vrij serieuze
begrafenis. Het is voor het publiek niet meteen duidelijk
dat het een heftig leuke film gaat worden, want je zit
naar zingende mannen in pijen te kijken. We bouwen
het op. Het is geen lach-of-ik-schiet-humor. Begrijp
me goed: ik kan goed lachen om André van Duin, maar
ik wil wat meer tragiek en diepte. Ik vind humor het
mooiste als er een dramatische laag onder ligt. Zo van,
wat is die man zielig en dat je toch om hem moet lachen.
Dat vind ik mooi.”
Voor inspiratie kijkt Van Waardenberg meer naar het
buitenland dan naar Nederland. “Vroeger moest ik verschrikkelijk lachen om Monty Python. Ook hou ik erg
van Ricky Gervais, echt van een geweldig niveau. Het zit
in dat gortdroge. Het vechten tegen de bierkaai en maar
volhouden tegen beter weten in. Ik hou van dingen die
mislukken, want in die tragiek ligt de humor besloten.
En liegen. Ik vind het leuk als iemand door te liegen
zwaar in de problemen komt. Mensen die liegen, zijn altijd interessant. Ken je die scène waarin Gervais door de
moeder van een gehandicapt jongetje in een rolstoel
wordt aangesproken? Ze zegt dat haar zoontje een grote
fan van hem is, maar helaas binnenkort doodgaat. Zou
hij alsjeblieft op zijn begrafenis willen komen spreken?

Nou nee, zegt hij, dat gaat me te ver. Zou u dan een brief
aan hem willen schrijven, vraagt ze. Nee sorry, dat gaat
niet, want ik heb het enorm druk, zegt hij. Zou u hem
dan een keertje willen bellen? Helaas gaat ook dat niet,
want ik heb geen telefoon, beweert hij. Meteen daarna
gaat toevallig net zijn mobieltje af in zijn broekzak. Geweldig! Hoe gaat hij zich hieruit lullen?”
Het voorbeeld illustreert Van Waardenbergs opvatting dat je het personages zo moeilijk mogelijk moet
maken. “Dan heb je de leukste humor. Britten zijn daarin meesters. Hun humor is verfijnder dan die van Amerikanen. Die is meer van dik hout. Ik moet er ook om lachen, maar Britse humor – ik denk ook aan de serie Little Britain – vind ik meesterlijk.” Van Waardenberg mag
dan personages die tegen de bierkaai vechten leuk vinden, zelf lijkt hij als scenarist en acteur weinig te klagen
te hebben. Dat zien we verkeerd, zegt hij met een ironische grijns. “Ik had voetballer of gitarist moeten worden, maar dat is mislukt. Ik ben eigenlijk overal te beperkt voor.”

Wonderbroeders is te zien vanaf 2 oktober |
Zie ook de recensie op filmkrant.nl 
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‘Het was niet
mijn bedoeling’

Jonathan Glazer over Under the Skin

Een gesprek met Jonathan
Glazer over Under the Skin, zijn
minimalistische sciencefiction
horror met Scarlett Johansson,
laat een vreemd gevoel achter.
De hele film lijkt hem overkomen
te zijn. Alles is onbedoeld, toe
Door Kees Driessen
vallig, onbewust.
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Er zitten genoeg scènes in Under the Skin die niet
gemakkelijk kunnen zijn geweest om te maken – vooral
die met de abstracte, afwisselend inktzwarte en spierwitte wereld van alien Scarlett Johansson. En inderdaad:
dat beaamt regisseur Jonathan Glazer wanneer ik hem
spreek op het festival van Venetië, waar zijn minimalistische sciencefictionhorror in 2013 in première ging.
Dat betekent dus dat er flink over die scènes moet zijn
nagedacht, met zorgvuldig geplande en uitgevoerde
opnames. En toch is dat niet de indruk die Glazer geeft.
De film, die door de pers in Venetië werd onthaald met
een mengeling van applaus en boegeroep, lijkt hem voor
een belangrijk deel overkomen te zijn. Op vraag na vraag
reageert hij afwerend, bijna schouderophalend: het was
niet per se de bedoeling, het moet onbewust gegaan zijn,
het voelde gewoon goed, hij kwam het toevallig tegen.
Provocatie “Het was niet mijn bedoeling te provoceren.
Als de film toch provoceert, dan komt dat door de manier waarop we het vertellen. Niet door de inhoud. Het
gegeven is eenvoudig; je zou het ook toegankelijker
kunnen vertellen. Maar we wilden het verhaal vertellen
door haar ogen. Daardoor werd het abstract.”
Abstract “Ik wilde ook niet per se visueel zo abstract
zijn – ik probeerde echt elk shot zo helder mogelijk te
maken. Mijn doel was niet om mysterieus te zijn. Maar
het is nou eenmaal niet gemakkelijk om het verhaal
door haar ogen te vertellen. Als je trouw wil blijven aan
haar persoonlijkheid, kun je geen expositie gebruiken –
dat zou niet passen.”
Sciencefiction “En ik had ook niet het specifieke doel
om een sciencefictionfilm te maken. We hebben juist

Het rood en
het zwart

Jonathan Glazer en Scarlett Johansson
doen in Under the Skin waar de meeste
filmmakers alleen maar van dromen: de
wereld tot een vreemde plek maken.
Vreemd zijn, dat is waar het weergaloze
Under The Skin ten diepste over gaat. Daarvoor hoef je niet buitenaards te zijn, ook al is
het naamloze personage van Scarlett Johansson dat wel. Door de juiste ogen gezien wordt
alles vreemd. Over die ogen gaat het hier ook.
In het begin zijn het haar ogen die alles
vreemd maken. Aan het eind zijn het ook
onze ogen, als je je tenminste mee laat nemen.
De film begint in het zwart, met de constructie van een oog. Daaronder hoor je
Johansson die stemoefeningen doet voor de
opnamen, testgeluiden die de regisseur
besloot te gebruiken in de uiteindelijke film.
Jonathan Glazer las de gelijknamige roman
van Michel Faber die in 2000 verscheen, een
jaar voordat de wereld in september 2001
weer helemaal vreemd werd toen we net
dachten die te kennen, en verwijderde alles

alle sciencefictionclichés weggegooid. Alle machines,
wapens, ruimteschepen, lichten, panelen en hendels
enzovoorts. Niet dat ik daar niet van houd – ik vind sciencefictionfilms geweldig. Maar hier paste het niet. Zij
is een alien, een buitenstaander, en dat moet ze ook tot
aan het einde van het verhaal blijven. Daarom hebben
we alle herkenbare clichés weggelaten. En dan houd je
op het scherm niets over. Dus dat is wat je ziet: niets.
Een zwart gat.”
Onbewust “Die beelden... soms duurt het eeuwig om ze
te verzinnen. Het kan ook wel eens meteen lukken, maar
soms duurt het jaren. Zoals dat gedoe onder de vloer,
met die man. Mijn god, ik had geen idee. Zulke dingen
komen volledig uit je onderbewuste. Maar ze komen
daaruit voort omdát je er eerst heel lang over hebt nagedacht. En dan vergeet je het – want je denkt dat je de
oplossing toch niet gaat vinden en dat het project gedoemd is – en dan lig je in bed en hup, opeens weet je
het. Zomaar.”
Gevoel “Onze locatiescout heeft een half jaar door
Schotland gereisd voordat we begonnen met filmen.
Het is een groot land, dus als je een strand zoekt, vind je
er duizenden. Tegen het einde weet je pas welke je eigenlijk zocht. Door hoe het vóélt. Die beelden zet je dan
naast elkaar en dan begin je de visuele kant van de film
te zien.”
Straatopnamen “Die mannen die ze oppikt, heb ik niet
gecast. Dat was echt. We filmden Scarlett met verborgen camera’s, ze claxonneert en die man komt naar haar
busje – die liep daar gewoon, op weg naar huis. En ze
herkenden haar niet, want niemand verwacht dat Scar-

wat overbodig was. Het werd geen science
fictionfilm, geen horrorfilm, geen monsterfilm, geen liefdesverhaal. Ook al is het dat
allemaal wel. Het is zonder meer een van de
meest intrigerende films van het jaar.
Wat overbleef is Scarlett Johansson die als
een donkerharige sirene in haar bestelbus
door Glasgow en het prachtige Schotse landschap rijdt, op zoek naar prooi. Ze neemt lifters mee of mannen op die toevallig op straat
lopen en verleidt ze onderweg, mits ze geen
gezin hebben. Hoe ze dat doet zie je niet. Wat
je ziet is hoe de mannen bij een huis arriveren,
zich uitkleden en verdwijnen in een vloeibare
duisternis. Wat je hoort zijn de vervreemdende tonen van de soundtrack van het Britse
multitalent Mica Levi, die het ritme en de
sfeer van de film bepalen. Under the Skin
neemt je net als de nietsvermoedende lifters
mee in die bus, ontvoert je en brengt je naar
het zwart, waar je in het luchtledige hangend,
in suspended animation mag overdenken wat
je overkomt en dat mag projecteren op de
duisternis.
En wat zie je dan? Je ziet dat de moorden
van Johanssons buitenaardse femme fatale
een extreme verbeelding zijn van de agressieve blik waarmee wij elkaar allemaal soms
bekijken. Die blik die aantast en verslindt.
Want kijken is geen neutrale daad, zegt de

lett Johansson daar in Schotland in een busje rondrijdt.
Ook wat u in de club ziet was niet gepland. Het nummer
dat u hoort, speelde toevallig toen ze binnenkwam.”
In het verhaal worden mannen door de sensualiteit van
Scarlett Johansson een donkere ruimte ingelokt, waar ze
zich aan haar overgeven zonder haar ooit aan te kunnen
raken. Dat is natuurlijk precies wat elke filmkijker voelt
die door haar sensuele schoonheid de bioscoop in wordt
gelokt. Maar ook die gelijkenis blijkt niet zo door de
regisseur bedoeld te zijn.
“U voelde hetzelfde? Hahaha!”
Maar was het expres? “Nou... hm.”
Toch horen we haar in het begin, onder een zwart
beeld, “film... film... film...” zeggen. “Ja, dat is het nu
geworden. Eigenlijk zei ze ‘fill’.”
Dat was niet de bedoeling? “Het komt door de ondertiteling. De Italianen maakten er ‘film’ van. Dus daarom
hoort u dat nu.”
Waarom dan ‘fill’? “Het was een stemoefening die
Scarlett deed voor de film, om haar Engelse accent te
verbeteren. Ik hoorde Scarlett dat doen en besloot het
op te nemen. Zodat haar voorbereiding in de film zou
klinken als de voorbereiding van de alien.”
En mocht dat ‘fill’ voor een filosoferende filmjournalist
nog wat betekenen – iets met leegte en opvullen en de
mysterieuze redenen van het verblijf van alien Scarlett
Johansson op aarde – nou ja, dat is dan mooi meegenomen. Maar niet bedoeld.

film, terwijl die ons vanaf die eerste scène met
dat oog aanstaart. Om de slachtoffers nog wat
meer slachtoffers te laten zijn filmde Glazer
verschillende keren vanuit de bus zonder dat
voorbijgangers dat wisten. Johansson herkenden ze niet omdat niemand een Hollywoodster op de straten van Glasgow verwachtte. Ook dat zegt iets over kijken. Ze
zagen wat ze wilden zien. Aan het eind zie je
hoe ook zij helemaal zwart is, ook zij blijkt
slechts een projectie.
Wat je ook ziet is een organisme dat door
een serie ontmoetingen begint te vermoeden
wat het is om mens te zijn, hoewel het onmogelijk te zeggen is wat ze precies denkt. Met
het loslaten van haar ‘opdracht’ om lichamen
te verzamelen en het toelaten van menselijkheid – in de vorm van twijfel, compassie, het
bestuderen van haar gezicht in een spiegel –
wordt ze ook steeds kwetsbaarder. Hoe meer
mens, hoe kwetsbaarder. En laat het dan maar
aan de mensheid over om daar misbruik van
te maken.
Maar wat je vooral ziet, is een vreemde
wereld. De eerste zinnen die zij en weer een
andere lifter onwennig tegen elkaar uitspreken, waar het wederzijdse aftasten doorheen
klinkt, laten iets horen van de onbekende
wezens die we allemaal voor elkaar zijn. Iets
langer dan anderen dat zouden doen, als ze er

überhaupt naar zouden kijken, kijkt Glazers
camera naar Johanssons hand die op een aanrecht leunt, terwijl een man de afwas doet en
de allergewoonste muziek uit de radio klinkt.
De stilte in die scène en het contrast met alles
wat eraan voorafging maakt ook dit overbekende tafereel tot een vreemd moment. Je
voelt dat ze dat zou willen doorbreken, dat ze
dichterbij wil komen. Maar ze weet niet hoe.
Daarom is Under the Skin ook een liefdesverhaal. Omdat onder alle onwennigheid en
afstand en vervreemding het verlangen naar
contact voelbaar is, een bewondering voor de
rijkdom en schoonheid van alles en het überhaupt kúnnen kijken naar de dingen, het kunnen lopen in die landschappen.
En weer is er een buitenaards wezen voor
nodig om ons die vreemde, schitterende
wereld te laten zien. Wat een magistrale film.
Ronald Rovers

Under the Skin

Groot Brittannië/Verenigde

Staten/Zwitserland, 2013 | REGIE Jonathan
Glazer | 108 minuten | Met Scarlett Johansson,
Jeremy McWilliams | Distributie A-Film | Te zien |
Vanaf 16 oktober | Zie pagina 41 voor de recensie
van Lifeforce uit 1985, waarin Mathilda May als
buitenaards wezen op aarde belandt 
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‘Kapitalisme he
iets kapot gemaakt in de
Russische ziel’
Andrei Zvjagintsev over Leviathan

Leviathan is een gitzwarte satire waarin één
man het opneemt tegen de almachtige
Russische staat. Een verrotte staat. Andrei
Zvjagintsev: “De dagen dat je bij een Rus kon
binnenlopen en dat hij je drank en eten gaf zijn
Door Ronald Rovers
voorbij.”

Je kunt je trouwens afvragen of Leviathan hem al niet
genoeg problemen oplevert, ook al is deze gitzwarte
satire over corruptie en cliëntelisme niet zozeer een aanklacht tegen Poetin maar tegen een veel oudere Russische traditie waarvan Poetin & partners toevallig de
laatste vertegenwoordigers zijn. In een stijl die doet denken aan de grote Russische schrijvers, begint het verhaal
Aan het eind van ons gesprek in Cannes wilde Andrei
bescheiden met de in wodka gedrenkte beslommeringen
Zvjagintsev nog even iets kwijt over Poetin. Hij had net
van een kleine man maar krijgt het gaandeweg de
keurig verklaard dat van censuur geen sprake was
omvang van een epische vertelling, geïnspireerd op het
geweest, ook al was het deels door de staat gefinancierde Bijbelse Boek van Job. Was tenminste de bedoeling.
Leviathan bepaald geen ode aan het moederland gewor- Ondanks het vijfsterrenorgasme van sommige recenden. Het verzoek was alleen om niet op te schrijven wat
senten daags na de première in Cannes houdt Leviathan
hij ging zeggen, want hij wilde nog wel films kunnen blij- namelijk iets cartoonesks. Het ziet er fantastisch uit,
ven maken. Punt is: wat hij vervolgens zei was totaal niet maar het laat te veel ongezegd.
kritisch of verrassend, zodat zijn paranoia eigenlijk veel
Als de film begint heeft ene Kolya in een plaatsje
meer zei over de sfeer in Moskou dan wat hij ons verergens in het ijskoude noorden ver boven Moskou een
telde.
rechtszaak aangespannen tegen de lokale burgemeester,
die hij ervan beschuldigt zijn huis en grond te hebben

Filmkrant.Live verzorgt in oktober een inleiding bij Must See
19.15 uur | door Ronald Rovers

Leviathan | Concordia Enschede, 27 oktober

ingepikt. Kan niet misgaan denk je: de corrupte volgevreten macht tegenover de heroïsche eenling die geholpen wordt door een sympathieke advocaat. Maar de
rechter beslist anders en dat vormt het begin van een
bizarre lijdensweg.
Leviathan heeft verschillende betekenissen: in de Bijbel is het een zeemonster, als ik me niet vergis een van
de handlangers van Satan, en bij Thomas Hobbes is
het de almachtige staat. Welke stond u voor ogen?
“Allebei. Beide beelden, van het monster en de staat,
inspireerden me bij het schrijven. Op een of andere magische manier gaan die twee samen. Het ene beeld versterkt het andere.”
Het karkas van de walvis, half in het water gelegen, is
een belangrijk beeld in de film. Een soort Hobbesiaans
monster. “Dat hebben we helemaal zelf gebouwd. Het
was 22 meter lang en het woog drie ton. Een van mijn
producenten zei: ‘als we het op het land bouwen kost
het vijfhonderdduizend roebel (tienduizend euro). Als
je wilt dat het in het water ligt kost het een miljoen roebel.’ ‘In het water ermee’, zei ik. Voor de film was het belangrijk dat het half in het water lag, ergens half verzo-
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openstond voor gasten. Inmiddels zijn we van elkaar
geïsoleerd geraakt. De dagen dat je bij een Rus kon
binnenlopen en dat hij je drank en eten gaf zijn voorbij.
Men ziet elkaar tegenwoordig als rivalen en niet meer
als vrienden.”
Sommige grote Russische schrijvers hebben nooit geloofd in de seculiere democratie. Ze waren er zelfs
bang voor. Geldt dat ook niet voor de protagonisten in
Leviathan? “Ik kan me moeilijk voorstellen dat democratie zou werken in Rusland. We hebben nog steeds die
hardnekkige gewoonte om de samenleving verticaal in
te richten. Daarin lijken we meer op Aziaten dan op Europeanen. Sowieso is het lastig om de Russische culturele geschiedenis te begrijpen. Daar past de autonome,
vrije mens eigenlijk niet in.”
We zijn eraan gewend om Russen te zien drinken in
films. Maar hier lijkt er geen eind aan te komen. “Dat
is de derde keer dat me die vraag gesteld wordt. Ik ben er
eigenlijk een beetje van in de war, want ik zie het niet als
een probleem. De Finnen drinken trouwens veel meer
dan de Russen. En als je naar de Russische geschiedenis
kijkt dan is alcohol altijd aanwezig geweest. Ik bedoelde
er dus niks mee. Het was zeker geen verbeelding van een
grote Russische tragedie.”
In de scène waarin iedereen totaal bezopen op portretten van oude Sovjetleiders schiet, ontbreekt het
portret van Poetin. Had dat anders een schandaal
veroorzaakt? “U herinnert zich dat een van de personages in die scène vraagt waarom er niemand van de
huidige leiders bij zit? En dat die ander dan zegt: ‘Hun
tijd komt nog wel’? Het laat eigenlijk de houding van
veel Russen ten aanzien van de macht zien. Onder Stalin was dat anders, maar onder Brezjnev werden veel
grappen gemaakt.”

pen tussen zee en land. “Twee en eenhalve maand hebben we gezocht naar die plek, naar het dorp waar we
uiteindelijk zijn gaan filmen. In Moskou zijn we in een
auto gestapt en naar alle windrichtingen gereden. Maar
nergens had ik het gevoel van ‘wauw, hier moet het zijn’.
Alle dorpen en steden leken op elkaar. Tot we dus hier
aankwamen. Het is een heel klein plaatsje aan de kust
van de Barentszzee dat in een verschrikkelijke staat verkeert. Het is aan het afsterven.”
In Elena was u al flink pessimistisch over Rusland,
maar hier lijkt u nog zwartgalliger. Als dit de conditie
is waarin Rusland verkeert, verbeeld door dat karkas
van een walvis, zegt u dan dat de Russische staat dood
is? “Goeie vraag. Maar ook een beangstigende vraag.
Toen ik Elena maakte, voelde het inderdaad alsof er in
Rusland iets aan het veranderen was. Ik denk dat veel
Russen dat voelden, dat er grote veranderingen op
komst waren. Geen politieke veranderingen maar veranderingen in hoe Russen naar de wereld kijken. De
overgang naar het kapitalisme verliep heel moeizaam.
Dat heeft iets in de ziel van de Russen kapotgemaakt.
“In mijn ervaring waren Russen altijd genereus en
open en hartelijk. Ik herinner me de tijd dat elk huis

Er zit staatsgeld in de film. Was u niet bang voor
weerstand van die kant, aangezien het best een kritische film is? “Nee. Maar of men er spijt van krijgt na het
zien van de film weet ik niet. Ik vind het trouwens de
plicht van het ministerie van Cultuur om cultuur te bevorderen. Ook als die kritisch is of geen halleluja zingt
over de zittende macht. Geldschieters lijken vaak te
denken dat steun betekent dat een kunstenaar loyaal
moet zijn of vrolijke dingen moet laten zien. Zo is het
natuurlijk niet.”
Dus er is geen enkele bemoeienis van die kant geweest?
U had nooit het gevoel dat u zich moest inhouden?
“Absoluut niet. Op het moment dat de staat besloot om
er geld in te stoppen, hield elke dialoog tussen mij en
hen op. Over de inhoud hadden ze niks te zeggen.”
Toen Sokoerov een paar jaar terug met Faust de Gouden Leeuw in Venetië won, kreeg hij een telefoontje van
Poetin om hem te feliciteren. Verwacht u bij het winnen van de Gouden Palm ook zo’n telefoontje? “Die
film, Faust, was een hele dure film. De staat had meer
bijgedragen. Er stond meer op het spel. En ik vermoed
dat Sokoerov en Poetin elkaar wel sympathiek vinden.
Dus nee, zo’n telefoontje zal ik niet krijgen.”

De kleine man
moet wijken
De allegorie Leviathan schetst de onder
gang van een gewone man en uit zo sub
tiele kritiek op het complete Russische
sociale stelsel.
Een Russische verjaardag: limonadeflessen
wodka, spiesen op de barbecue, en een beetje
schieten. Als de lege flessen allemaal kapot
geknald zijn, heeft de jarige nog wel wat
andere doelwitten in de kofferbak: staatsieportretten van gewezen Russische machthebbers. Stalin, Lenin, Chroestjov, Gorbatsjov. Niet Jeltsin. “Die is onbeduidend, de
dronken dirigent.” Ook Poetin ontbreekt, al
wordt hij niet bij naam genoemd: “Het is te
vroeg voor die van nu. Te weinig geschiedenis. Laat ze nog wat rijpen aan de muur.”
In dit centrale moment van Leviathan,
direct voor de omslag die definitief de ondergang van hoofdpersoon Kolya inluidt, koppelt
regisseur Andrei Zvjagintsev zijn kritische
weergave van het Russische politieke systeem
direct aan de hedendaagse machthebbers.
Die koppeling is schaars in de film, waarin de
kritiek net als in Zvjagintsevs voorgaande
films The Return, The Banishment en vooral
Elena op een allegorisch niveau wordt geuit.
Het eerste, en grootste, onrecht heeft
Kolya al ondergaan als die verjaardag zich
aandient. Zijn land, al generaties in de familie, is door de burgemeester onteigend. Zijn
huis, eigenhandig uit de grond gestampt,
moet tegen de vlakte. Ook in hoger beroep, en
zelfs met de hulp van een bevriende advocaat
uit Moskou en al zijn connecties, valt daar
niets tegenin te brengen: Kolya en zijn vrouw
en zoon moeten wijken. De burgemeester
heeft de rechterlijke macht in zijn zak, en
weet zich bovendien gesteund door de kerk.
Meer nog dan over de politiek lijkt Zvjagintsev het met Leviathan dáárover te willen
hebben: kerk en staat. Zo verwijst de titel niet
alleen naar Thomas Hobbes’ filosofisch traktaat over het ‘sociaal contract’ tussen burger
en staat, geschreven in de tijd dat kerk en
staat in West-Europa gescheiden werden.
Maar ook naar het Bijbelse monster waar
Hobbes al naar verwees, en specifiek naar het
Boek van Job waarin het aangehaald wordt.
Dat is wat Kolya ondergaat: een hedendaagse
variant op de beproevingen van Jobs geloof.
Alleen is het niet God, maar zijn het de aardse
representanten van kerk en staat die hem
provoceren met een eindeloze reeks ellende.
“Geloof je in God?” De vraag komt herhaaldelijk terug in Leviathan, en steevast
wordt hij ontkennend beantwoord. “Ik geloof
in feiten”, houdt advocaat Nikolai vol. Maar
ook die feiten zijn van weinig betekenis in het
corrupte hedendaagse Rusland.
Joost Broeren

Leviathan

Rusland, 2014 | Regie Andrej Zvjagin

tsev | 140 minuten | Met Alexeï Serebriakov,
Elena Liadova | Distributie Lumière | Te zien
vanaf 23 oktober 
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op de set van terug naar oegstgeest
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Tien jaar later: Theo van Gogh

Op de filmset,
daar leefde hij

Tien jaar na De Moord herdenkt
EYE de filmmaker Theo van
Gogh, met de vertoning van zijn
dertien speelfilms. De maker is
niet meer, maar overleven zijn
door Jos van der Burg
films?
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Wie heeft de afgelopen jaren nog wel eens een film van
Theo van Gogh gezien? Je moest er in ieder geval niet
voor bij de Nederlandse televisie zijn, want daar werd in
het afgelopen decennium meer gepraat over Van Gogh
en De Moord dan dat zijn films er te zien waren. Geen
gebrek aan aandacht voor de persoon Van Gogh om de
zoveel jaar, in talkshows, herinneringsprogramma’s en
documentaires, maar van zijn films nauwelijks een
spoor. Een paar van zijn latere films (Cool, Interview,
06/05) zijn een keertje uitgezonden, maar zijn vroegere
werk was op de televisie volledig onzichtbaar.
Wie alle films van de maker wil zien, moet op zoek
naar een tweedehands exemplaar van de in 2005 uitgebrachte dvd-box met alle dertien films. Dat de box
nieuw niet meer verkrijgbaar is, zegt veel over de weggezakte belangstelling. Roem is vergankelijk, maar de
films van Van Gogh zijn wel erg snel vergeten. Zegt het
iets over zijn films?
Van Gogh maakte zijn entree in de filmwereld in 1981
met de zwartwitfilm Luger, over de Werdegang van een
psychopathische gangster, gespeeld door de debuterende Thom Hoffman. De griezel gijzelt een rijkeluisdochter, wat uitloopt op een drama. Het debuut van de
twee keer voor de Filmacademie afgewezen 24-jarige
Van Gogh ging niet ongemerkt voorbij. Vooral niet
omdat de VPRO nog voordat de film in de bioscoop was
te zien twee controversiële scènes uitzond. Ze riepen een
storm van protest op van gechoqueerde kijkers, die niet
gediend waren van wat zij ‘fascistische vunzigheid’
noemden.
Nog walgelijker dan de scène waarin de gangster de
loop van zijn pistool in de vagina van een vrouw duwt,
vond men de scène waarin de psychopaat twee katjes in
een wasmachine stopt, waarna hij deze aanzet. Veel kijkers dachten dat Van Gogh de dieren werkelijk had vermoord. Dat er zoiets als montage bestaat, kwam niet in
hen op. Onnozel? Zeker, maar fijn voor Van Gogh, die
met Luger, waarvoor hij het budget van 70 duizend gulden uit duistere bronnen bij elkaar had gescharreld, in
één klap naam maakte als provocateur en enfant terrible. De controversiële film werd op het Nederlands Film
Festival door de pers genegeerd, maar kreeg van de jury
– lees: Jan Vrijman – een eervolle vermelding. De jury
noemde Van Gogh ‘une bête de cinéma’. Daar kon de
maker de wereld mee in.
Terugblikkend is in Luger het thema te zien dat in alle
films van Van Gogh opduikt: de verwrongen relatie tussen mannen en vrouwen. Duidelijker gezegd: de haat
tussen de seksen. Never the twain shall meet. Altijd is er
een machtsstrijd, waarin alle middelen zijn toegestaan.
Dat Van Gogh ooit opmerkte dat hij op zijn sterfbed
Dangerous liaisons zou willen zien, verbaast niet. De
film noemde hij een “ode aan de slechtheid van de mensen, vilein, geestig, tragisch”. Ook fijn: “Iedereen liegt
en bedriegt en blijft uiteindelijk dood of hartverscheurend eenzaam achter.” In Van Goghs films zijn mannen
arrogante sukkels, die zich te pletter lopen op vrouwelijke gehaaidheid en verleidelijkheid. Als ze zichzelf
door onbenulligheid al niet ten gronde richten. Zoals de
hoofdpersoon in Een dagje naar het strand (1984), Van

Goghs tweede film, waarin hij zijn gevoelige kant
toonde. Dertig jaar na dato oogt de verfilming van de
novelle van Heere Heeresma over een gescheiden alcoholist die een dagje met zijn dochter naar het strand
gaat, aan de trage kant, maar de melancholieke, van
alcoholdampen doordrenkte sfeer en de tragiek van de
hoofdpersoon treffen nog steeds doel.

Castratieangst

Luger en Een dagje naar het strand tonen de twee kanten
van Van Gogh die in zijn filmleven altijd met elkaar in
gevecht waren: de provocateur en de melancholicus.
Misschien is melancholicus een te zacht woord, want in
Van Goghs films is het leven één grote desillusie. Zijn
provocatieve films veroorzaakten het meeste rumoer,
maar zijn het meest gedateerd. Zoals het na Een dagje
naar het strand in elkaar geflanste Charley, een groteske
komedie over twee vrouwen die mannen verleiden en
vermoorden, vervolgens hun penissen afsnijden, bakken en opeten. De Italiaanse sater Marco Ferreri, met
wie Van Gogh zich verwant voelde – een jaar voor zijn
dood regisseerde hij in het theater Ferreri’s La grande
bouffe bij Annette Speelt – had er misschien een
geslaagde inktzwarte komedie van kunnen maken, maar
Van Gogh bleef steken in puberale spielerei over castratieangst. Freud had er wel raad mee geweten.
Van Goghs grote ambitie was het maken van succesvolle publieksfilms. Hij heeft het nooit uitgesproken,
maar waarschijnlijk wilde hij de nieuwe Paul Verhoeven
worden: controversieel maar met een groot publiek.
Van Goghs tragiek – groot woord – is dat het publiek
zijn films niet lustte. Zijn Wolkersverfilming Terug naar
Oegstgeest (1987) had zijn doorbraak moeten worden,
maar de film flopte. Tussen het grote publiek en Van
Gogh heeft het nooit geboterd. Hij bleef het proberen,
maar ook zijn drie pogingen na Terug naar Oegstgeest –
Vals licht (1993), De pijnbank (1998) en Baby blue (2001)
– flopten meedogenloos. Vooral die laatste flop – Baby
blue trok nog geen twintigduizend bezoekers – frustreerde Van Gogh enorm. Het was uiteraard de schuld
van de critici. Grommend bazuinde hij rond nooit meer
een film in Nederland te zullen maken. Zijn toekomst
lag in Amerika, waar men zijn werk wel waardeerde.
Nadat zijn poging om een Amerikaanse remake van 06
te realiseren op niets uitliep, ging hij gewoon weer in
Nederland aan de slag. Uiteraard, want Van Gogh moest
op een filmset staan. Daar leefde hij, al het overige, zijn
scheldkanonnades en polemieken, waren afleiding.

Pais en vree

De titel is gevallen: 06 was de redding van Van Goghs
filmcarrière, want na Vals licht was zijn filmcarrière op
een dood spoor beland. Geen producent zag brood in
hem. Van Gogh deed wat dingen voor en op de tv, maar
vocht zich terug in de filmwereld. Beter gezegd: kocht

zich terug in de filmwereld met 06, de verfilming van
Johan Doesburgs toneelstuk over telefoonseks, die hij
zelf bekostigde. Een extra hypotheek op zijn huis en een
krediet leverden de benodigde tweehonderdduizend
gulden op. Bij 06 pakte alles goed uit en manifesteerde
Van Gogh zich als een acteursregisseur. Erwin Olafs
affiche van de film, waarop een foto stond van een met
een telefoon masturberende vrouw op een wc-pot,
zorgde voor ophef, maar niet van het soort dat publiek
afschrikt. Leve de ironie: 06 was in 1994 met ruim dertigduizend bezoekers de best bezochte Nederlandse
film van het jaar.
Het maakte veel duidelijk over de op een dieptepunt
belande Nederlandse filmcultuur dat geen film meer
dan dertigduizend bezoekers trok, maar het arthousesucces voor Van Gogh was er niet minder om. De film
kreeg op het Nederlands Film Festival de prijs van de
filmkritiek en Ariane Schluter de juryprijs voor haar rol.
Even was het pais en vree tussen Van Gogh en de critici.
De idylle werd twee jaar later gecontinueerd met Blind
date, een drama over een uit elkaar gedreven stel dat
hun relatie probeert te herstellen door in ontmoetingen
in een café te spelen dat ze elkaar voor het eerst ontmoeten. Lovende recensies en Gouden Kalveren voor
Van Gogh en de acteurs Renée Fokker en Peer Mascini:
het kon niet op! Het kon wel op. Voor iedereen was duidelijk dat Van Goghs kracht lag in kleine acteursfilms,
maar de maker bleef streven naar een grote bioscoophit.
Het leidde tot de eerder genoemde flops, waarna Van
Gogh met Interview (2004), over de verbale strijd van
een arrogante journalist met een soapster, nog één keer
liet zien dat relatiedrama’s op de vierkante centimeter
hem het beste lagen. Zijn postuum uitgebrachte politieke thriller 06/05, over de moord op Pim Fortuyn,
bevestigde dat nog eens: de complotfilm was te onevenwichtig om te overtuigen.
Van Van Goghs werk zullen zijn melancholieke, tragikomische relatiedrama’s Een dagje naar het strand,
Blind date en 06 overleven. En misschien ook zijn ingetogen boekverfilming Terug naar Oegstgeest. De rest
van zijn werk blijft in het verleden steken als curieuze
artefacten van een man die geen raad wist met het
leven. Zoals hij het ruim twintig jaar geleden formuleerde in een interview in de Filmkrant: “Ik heb het
gevoel dat ik, en iedereen om mij heen, allang dood is.
Ik zeg dat zonder een traan weg te pinken. Ik heb dat al
vanaf mijn kindertijd. Ik voel niets, ik ben dood.
Natuurlijk: ik loop rond, ik kus, ik eet, maar mijn ziel is
allang weg.”
EYE in Amsterdam vertoont van 10 oktober t/m 2
november alle dertien speelfilms van Theo van
Gogh | Op 10, 15 en 22 oktober zijn er drie
avonden gewijd aan Van Gogh als filmmaker,
tegen de achtergrond van de Nederlandse
filmcultuur van de jaren tachtig tot 2004

Filmkrant.Live verzorgt Q&A’s bij het Theo van Gogh-overzicht in EYE Amsterdam |

Een dagje naar het strand 10 oktober 19.00 uur | door Ronald Rovers | 06
van der Burg | 06/05 22 oktober 21.30 uur | door Joost Broeren

15 oktober 19.00 uur | door Jos
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winter sleep

Double bill: Araf en Winter Sleep

Tussen vagevuur en winterslaap
Eigenlijk zijn Gouden Palm-winnaar Winter Sleep en het eveneens
Turkse Araf dezelfde film. Ze tonen mensen die in de knel zitten.
Door Dana Linssen
Een man en een vrouw. Dat maakt het hele verschil.
Er is geen schrijver die zo vaak en raak het
knagende verlangen naar een of andere zin
van het bestaan heeft beschreven als Anton
Tsjechov. Voor zijn nieuwste film Winter
Sleep baseerde de Turkse regisseur Nuri Bilge
Ceylan (Uzak, Once Upon a Time in Anatolia)
zich zelfs explictiet op het werk van de Russische negentiende-eeuwse schrijver. Gouden
Palm-winnaar Winter Sleep is een geniaal
portret van een vervelende man, een zelfingenomen acteur en schrijver die grootgrondbezittertje speelt in Anatolië. Hij heeft zich
met zijn veel jongere vrouw en gescheiden
zuster teruggetrokken in het hotel van hun
ouders en wentelt zich in zelfbeklag, terwijl
langzamerhand duidelijk wordt dat deze man
alleen een slachtoffer is van zijn eigen karakterzwakte. Enige vorm van empathie voor zijn
omgeving is hem vreemd.

Ceylan gaat veel verder dan Tsjechov ooit
zou zijn gegaan in de onttakeling van zijn
hoofdpersoon. Tijdens talloze gesprekken op
de lange winteravonden praten de man, zijn
echtgenote en zijn zus in wisselende constellaties over wat de taak van de mens is. Draagt
hij verantwoordelijkheid voor zijn omgeving?
Is hij van nature goed? Kan een goede daad
een andere goede daad uitlokken?
Het is vooral het gevoel van vastzitten en
het mededogen dat de film heeft voor iemand
die zelf geen compassie kent wat de film aan
de het werk van de Rus doet denken. Winter
Sleep zou een vervolg kunnen zijn op het
semi-autobiografische Iklimler, waarin
Ceylan en zijn vrouw Ebru (die ook nu weer
aan het scenario meeschreef) een huwelijkscrisis beleven in een hotelkamer. Maar waar
in die film alles klein en ingehouden was,

kort
Goltzius and the Pelican Company

Peter Greenaway | Seks was niet alleen de drijvende kracht achter video en internet, het blijkt
ook de edele boekdrukkunst naar grotere hoogten
te hebben getild. Ramsey Nasr speelt naughty
boy Hendrick Goltzius, de laat-zestiende-eeuwse
Nederlandse drukker en graveur van erotische
prenten, die de rijke Markgraaf van de Elzas geld
vraagt voor een erotische uitgave van het Oude
Testament. Prima, zegt de mecenas, maar dan
moet jouw theatergroep The Pelican Company

goltzius and the pelican company

aan mijn hof zes avonden incest, overspel en
necrofilie opvoeren. Vintage Greenaway, deze
combi van theater en film.
Te zien vanaf 18 september

gruizelig door het gebruik van dv, is Winter
Sleep episch en groots in zijn esthetiek.
Winter Sleep gaat deze maand in Nederland in distributie min of meer parallel met
een andere Turkse film, Araf van Yesim
Ustaoglu, die al even door het festivalcircuit
toert en prijzen oppikt. Ook Araf gaat over
mensen die klem zitten in hun leven. In het
bijzonder Zehra, een jonge vrouw die in een
wegrestaurant in een verlaten gebied aan de
snelweg tussen Istanbul en Ankara werkt.
Ooit een streek vol industriële bedrijvigheid
hebben de meeste jonge mensen het al lang
verlaten voor de grote stad. Alleen Zehra en
haar maatje Olgun komen niet weg. Ustaoglu
(Journey to the Sun, Waiting for the Clouds) is
een van de weinige vrouwelijke stemmen van
Ceylans generatie in de Turkse cinema. Haar
film is veel ruiger en robuuster dan Winter
Sleep. Nietsontziender. Waar Aydan altijd
nog weg kan dankzij zijn geld, is er voor Zehra
echt geen uitweg. Wat de liefdesrelatie die zij
met een oudere vrachtwagenchauffeur aangaat om te ontsnappen alleen maar pijnlijker

maakt, net als de rest van het verloop van dit
uitgebeende melodrama. Vergeleken bij Araf
is Winter Sleep een film voor watjes. Voor
mensen die bij de haard schuilen, terwijl
anderen werken. De kleine luiden die Ustaoglu’s ‘vagevuur’ (de betekenis van de titel in het
Turks) bevolken zouden waarschijnlijk veel
meer op Tsjechovs sympathie hebben mogen
rekenen.

The Trip to Italy

dige boxtrollen en nu z’n vriendjes moet redden
van de Exterminator. Gebaseerd op kinderboek
Here Be Monsters van Alan Snow. Op filmkrant.nl
is een interview met de makers te lezen.

Michael Winterbottom | “Net als in het in Noord-
Engeland gesitueerde The Trip gaan Steve Coogan
en Rob Brydon weer helemaal los op Michael
Caine (hilarisch). En ook op Robert De Niro (flauw
bij Brydon, akelig raak bij Coogan) en Hugh Grant
(geniaal ingezet door Brydon). We hebben het
allemaal al een keer gezien. En er hartelijk om
gelachen. En ook nu is het leuk. En meer nog dan
in The Trip zorgt de vorderende leeftijd van de
concurrerende komieken voor een existentialistisch-tragische subtekst.” Fritz de Jong op
filmkrant.nl. 
Te zien vanaf 25 september

Araf

Neslihan Atagül | Distributie Contact Film | Te
zien vanaf 23 oktober

Winter Sleep

Turkije, 2014 | Regie

Nuri Bilge Ceylan | 196 minuten | Met Ayberk
Pekcan, Haluk Bilginer| Distributie Cinéart |Te
zien vanaf 25 september
Lees ook het interview van Leo Bankersen met
Yesim Ustaoglu over Araf op

filmkrant.nl



Te zien vanaf 1 oktober

The BoxTrolls

Graham Annable, Anthony Stacchi | Animatie
van de makers van Coraline over een weesjongetje dat ondergronds is opgevoed door goedaar-

Turkije, 2012 | Regie Yesim

Ustaoglu | 120 minuten | Met Özcan Deniz,

the boxtrolls
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Double bill: Le grand cahier en Alphabet

Spel of sadisme

In Le grand cahier wordt een tweeling op zichzelf teruggeworpen, met
gruwelijk resultaat. In de documentaire Alphabet hebben onderwijsexperts meer vertrouwen in het kind, dat we vooral niet te veel moeten
door Mariska Graveland
aanleren.
Als je kinderen vrij laat, wat doen ze dan?
Joost Conijn maakte daarover de documentaire Siddieqa, Firdaus, Abdallah, Soelayman,
Moestafa, Hawwa en Dzoel-kifl, de namen
van zijn buurkinderen die aan de rand van het
havendok in een kraakpand wonen. De kinderen groeien op in totale vrijheid. Ze maken
hutten, strippen een caravan, zwaaien vervaarlijk met een bijl.
Ook in de nieuwe film van Hongaar János
Szász, Le grand cahier (gebaseerd op het
gelijknamige boek van Ágota Kristóf), wordt
een tweeling op zichzelf teruggeworpen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden ze
door hun moeder gedropt bij hun lichtelijk
sadistische oma, waarna de jongens de bui
zien hangen en zichzelf aan een streng regime
onderwerpen. Ze slaan elkaar in het gezicht
om zich te harden tegen pijn, en trainen zich
om met weinig voedsel te overleven. Via de
encyclopedie en de Bijbel leren ze zichzelf
lezen en schrijven. In een opschrijfboekje
noteren ze minutieus alles wat ze meemaken.
Ze zijn gesterkt, voorbereid op het ergste.
Maar er is één ding dat ze niet kunnen verdragen: van elkaar gescheiden worden.
De doordringende blikken van deze tegen
wil en dank gestaalde kinderen spoken lang

alphabet

Master of the Universe

Marc Bauder | Ooit werkte hij in de trading room
van een bank in Frankfurt waar hij soms miljoenen dollars in een middag verdiende. In Marc
Bauders documentaire kijkt Rainer Voss terug op
de jaren waarin de bankbubbel werd opgeblazen,
tot die uiteindelijk barstte. En legt uit waarom
het onwaarschijnlijk is dat banken hun praktijken
Te zien vanaf 2 oktober
veranderen. 

Il conformista

Bernardo Bertolucci | “Marcello Clerici wil normaal zijn. Hij heeft zich altijd een paria gevoeld
sinds hij op dertienjarige leeftijd per ongeluk
iemand vermoordde en in zijn ogen kan alleen een
rigide conformisme z’n lot bezweren. Met de
komst van Mussolini, die groepsdenken en uniformiteit tot norm verheft, krijgt hij de kans om

na, net als het beeld van de opgeprikte,
genummerde dode kevers als symbool voor
de vergaste joden. Ze maken van Le grand
cahier een even uitgebeend als huiveringwekkend inkijkje in sadisme, dat ook de tweeling
niet vreemd is.

Wiskunde-olympiades

Kleine kans dat de kinderen uit Conijns documentaire en uit Le grand cahier het voorbeeld
zijn voor de onderwijsexperts uit Alphabet,
de nieuwe documentaire van Erwin Wagenhofer (We Feed the World, Let’s Make Money).
Zij pleiten voor een totale hervorming van het
onderwijs. Ken Robinson, een van die onderwijsexperts, gebruikt grote woorden. Hij
meent dat de verbeelding van kinderen op
scholen systematisch wordt verwoest. Als
voorbeeld wordt China aangedragen, waar
zelfs kleuters huiswerk krijgen, kinderen uitputtend moeten meedraaien in wiskunde-
olympiades en examenmachines, en sommige jongeren zelfmoord plegen als ze niet
worden toegelaten tot de universiteit.
Een Duitse neurobioloog vindt dat je kinderen niet moet dresseren, maar ze divergent
denken moet aanleren, zodat ze erachter
komen dat er meerdere antwoorden mogelijk
zijn en meerdere interpretaties van een vraag.
Een mens is niet maakbaar en moet je geen
lesstof door de strot duwen.
Kunstenaar Arno Stern gaat hier het verst
in. Zijn zoon ging helemaal niet naar school
en kreeg zelfs geen thuisonderwijs. De – zeer
relaxed ogende – zoon is gitaarbouwer en
prijst zijn jeugd waarin hij zonder concurrentie, stress en hiërarchie kon opgroeien. Mensen worden altijd maar vergeleken en beoordeeld, zegt Stern, en hij draagt zelf het tegengif aan voor de prestatiemaatschappij: door
te spelen kom je dichter bij jezelf. School
daarentegen vernietigt in zijn ogen “alle
krachten en waarden die het kind zelf kan

zich loyaal aan de leider te verklaren en zo weer
door de massa opgenomen en gewaardeerd te
worden. Angst dus als motor van het fascisme.
Maar als dat alles was, zou Il conformista niet
meer zijn dan een platte uitwerking van Alberto
Moravia’s gelijknamige roman. Het zit anders.”
Ronald Rover op filmkrant.nl.
Te zien vanaf 2 oktober

Annabelle

John R. Leonetti | Horror-spinoff van The Conjuring, over een zeldzame pop die via een satanisch
ritueel van een demonische geest wordt voorzien
en vervolgens de boel op stelten zet.
Te zien vanaf 2 oktober

The Riot Club

Lone Scherfig | Twee eerstejaarsstudenten in
Oxford sluiten zich aan bij de beruchte Riot Club,
waar reputaties in een avond gevestigd of vernie-

le grand cahier

ontdekken”. Als onderzoeker naar de tekeningen van oorlogswezen staat hij hoofdschuddend boven een abstracte tekening, die geen
goed kan doen in zijn ogen: “Heel triest dat
dit kind alleen maar aangeleerde vormen
heeft gebruikt en niet meer zelf speelt.” Een
overbelaste gymnasiaste heeft al helemaal
geen tijd meer voor enig plezier buiten school
en klaagt: “School neemt me het belangrijkste af: mijn jeugd.”

Hiaten

Alphabet gebruikt vooral extreme voorbeelden om zijn punt te maken: het onderwijssysteem is te rigide. De wijze waarop dat gebeurt
is opvallend drammerig voor een documentaire die pleit voor divergent denken. De
meeste sprekers zijn overtuigd van hun eigen
gelijk, terwijl er allerlei vragen rijzen tijdens
het kijken. Waren kinderen soms beter af
voordat er een schoolsysteem bestond? Hoe
zit het met Roma-kinderen die geen onderwijs krijgen en daardoor gedoemd zijn tot een
leven in de marge? Wat als je minder geluk
hebt met je ouders dan de zoon van de

begaafde Arno Stern? En wat als er een generatie opgroeit zonder degelijke kennisoverdracht, gaat die kennis dan niet in één klap
verloren?
Er staat veel op het spel als het over onderwijs gaat, en Alphabet poneert zeker prikkelende stellingen over het zelfdenkende vermogen van kinderen. Het is de klassieke
tweestrijd over het doel van onderwijs: kies je
voor de overdracht van de canon om rekenrampen en andere grote hiaten in taal of
geschiedenis te voorkomen, of kies je voor
individuele ontplooiing? In Alphabet is geen
ruimte voor de middenweg: dat je eerst kennis en waarden leert en er later kritisch over
na leert denken.
Le grand cahier

Hongarije/Duits

land/Oostenrijk/Frankrijk, 2013 | Regie János
Szász | Met László Gyémán, András Gyémánt,
Piroska Molnár | Distributie Contact Film | Te
zien vanaf 18 september

Alphabet

Duitsland/Oostenrijk, 2013

| Regie Erwin Wagenhofer | Distributie Imagine |
Te zien vanaf 18 september 

tigd kunnen worden. Zie de recensie van Dana
Linssen op filmkrant.nl.
Te zien vanaf 2 oktober

Gone Girl

David Fincher | Na de verdwijning van zijn vrouw
krijgt Ben Affleck plotseling de schijnwerpers van
de media op zich gericht en wordt steeds meer
aan zijn onschuld getwijfeld.
Te zien vanaf 2 oktober

Trippel Trappel

Albert ’t Hooft en Paco Vink | De huisdieren willen in deze animatiefilm ook Sinterklaas vieren,
dus stellen ze allemaal hun verlanglijstjes op. En
omdat het al bijna pakjesavond is, brengt Fretje,
samen met zijn vrienden Takkie de wandelende
tak en Kari de kanarie, de lijstjes zelf naar Sinterklaas. Dat gaat natuurlijk niet zonder avontuur
dus onderweg beleven ze allerlei dingen. Maar

trippel trappel

zelfs nadat ze op de boot arriveren, is hun plan
niet veilig. Een rat dreigt de boel te verzieken.
Misschien weet Sinterklaas nog een oplossing?
Te zien op het nff en vanaf 8 oktober
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suggestie van eeuwige wederkeer is rechtstreeks verbonden met de voortwoekerende
taak van de informatiedienst: om het blazoen
van de staat schoon te houden neemt die zijn
toevlucht tot zuiveringsmethoden die op hun
beurt weer de noodzaak scheppen de herinnering uit te wissen. Het is een obsessief reinigingsritueel – in de film wordt opvallend
veel gewassen, gebaad en geschrobd – dat
uiteindelijk alle betrokkenen besmeurd achterlaat.
Sasja Koetsier

Manuscripts Don’t Burn

Iran, 2013 | Regie

Mohammad Rasoulof | 125 minuten | crew en cast
anoniem | Distributie Wild Bunch | Te zien vanaf
25 september 

Het leven volgens Nino

manuscripts don’t burn

Manuscripts Don’t Burn

Jacht op verboden schrijvers
In zijn verboden film over een verborgen
geschiedenis verbeeldt Mohammad Ra
soulof de verstikkende greep van het
Iraanse informatieapparaat.
Vlak voor het einde van Manuscripts Don’t
Burn is er een korte uitbarsting van ongecontroleerd geweld. Dat is het moment waarop
de sluier van kalmte waarin de Iraanse
staatsterreur gehuld gaat, afglijdt. Die terreur
wordt in de film verbeeld als een kil en onverschillig systeem dat iedereen, zowel vervolgers als vervolgden, in een wurggreep houdt.
Meer nog dan de ‘verboden’ schrijvers die hij
onschadelijk moet maken, zit huurmoordenaar Khosrow zélf in de tang van het apparaat. Hij heeft dringend geld nodig om de
medische zorg voor zijn zieke zoontje te kunnen betalen. Tegelijk probeert hij richting zijn
collega de indruk te vermijden dat zijn motivatie uitsluitend een financiële is. Maar terwijl die collega zich beroept op de sharia en
daarmee God zelf aan zijn zijde meent te hebben, suggereert Khosrows vrouw dat de
ziekte van hun kind juist Gods straf is voor
zijn broodwinning.
Mohammad Rasoulof weet wat terreur is.
Hij werd in 2011 tegelijk met zijn in Nederland
veel bekendere collega Jafar Panahi gearresteerd en veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Op de aftiteling van Manuscripts Don’t

Hocus Pocus met Alfons Alfrink

Torill Kove | De zevenjarige Alfons Alfrink droomt
van een eigen hondje. Een vrolijk hondje en niet
een of andere cerberus uit de hel. Hij wil er zelfs
voor betalen maar z’n vader vindt ’m daar nog te
jong voor. Misschien kan de oude goochelaar uit
Te zien vanaf 8 oktober
de buurt helpen. 

Sinterklaas & Diego

Roy Poortmans | Sinterklaas is in paniek en even
niet vanwege de huidskleur van de Pieten. De
brieven stapelen zich op en de pakjeslijst wordt
alsmaar langer. Hoe moet hij nu in één avond al
die pakjes bezorgen? Diego komt op het idee om
een fusie aan te gaan met de Kerstman, de
andere pakjesmultinational. Samen met Stuntelpiet en de kinderen Max en Anna vertrekken ze
naar de Noordpool. Het plan lijkt op rolletjes te

Burn ontbreken de namen van cast en crew en
de film moest in het diepste geniep worden
gemaakt. Het kille blauwe ochtendlicht
waarin de film gedrenkt is, misstaat niet bij
het onderwerp maar is misschien ook gewoon
het resultaat van een praktische oplossing
voor dit probleem.
Anders dan in de Iraanse cinema zoals we
die de afgelopen decennia hebben leren kennen, gaat in Manuscripts Don’t Burn de boodschap niet schuil achter poëtische metaforen.
De film put rechtstreeks uit een beruchte episode uit de recente Iraanse geschiedenis: de
zogeheten ‘kettingmoorden’ die gedurende
een periode van tien jaar meer dan tachtig
personen uit de intellectuele elite het zwijgen
oplegden. Vanuit het persoonlijke verhaal
waar de film mee begint, ontstaat een politieke thriller rond een manuscript waarin een
van de overlevenden van een mislukte
busaanslag jaren na dato alsnog uit de school
dreigt te klappen. In de ontwikkeling van
deze intrige raakt het subtiel ingezette,
intieme drama al snel uit zicht. Zo benadrukt
de film weliswaar hoe het staatsapparaat het
individu ontkent, maar hij ziet ook af van de
uitweg die de kunst daarvoor kan bieden. Dat
punt is Rasoulof voorbij.
Het ontbreken van een uitweg uit het web
wordt duidelijk in de eindscène, die weer
terugverwijst naar het begin van de film. Die

lopen tot twee ontsnapte boeven roet in het eten
gooien. (De huidskleur van de Pieten is nog niet
aangepast aan recente inzichten.)
Te zien vanaf 8 oktober

Maya de Bij

Magisch
konijn

‘Ik had een hond besteld,’ klaagt Nino
wanneer hij op zijn verjaardag een konijn
krijgt. Zo voelt het een beetje, deze merk
waardig warrige openingsfilm van het Ci
nekid Festival.
Het leven volgens Nino is het resultaat van een
samenwerking tussen Simone van Dusseldorp (regie) en Urszula Antoniak (scenario).
Van Dusseldorp maakte eerder de onweerstaanbare kinderfilm Kikkerdril (2009) en de
Terlouw-verfilming Briefgeheim (2010).
Antoniak regisseerde Nothing Personal in
2009 en Code Blue in 2011.
Nino (Rohan Timmermans) krijgt op zijn
verjaardag niet alleen het verkeerde huisdier,
hij verliest ook zijn moeder (Rifka Lodeizen)
in een verkeersongeluk. Nino, zijn vader
(Koen de Graeve) en grote broer Lucas (Arend
Bouwmeester) blijven verweesd achter. Alles
is opeens anders. Nino hoeft niet naar school
(“Ik ben psychisch beschadigd”, vertelt hij de

Barend de Voogd

Het leven volgens Nino

Nederland, 2014 | Regie

Simone van Dusseldorp | 85 minuten | Rohan
Timmermans, Koen de Graeve | Distributie A-film
| Te zien op cinekid en vanaf 15 oktober in de
het leven volgens nino

mummie in je bed. Wat doe je dan? Mee naar
school nemen natuurlijk en zeggen dat het je
Egyptische neefje is. Gebaseerd op gelijknamige
boekenreeks van Tosca Menten.
Te zien op het nff en vanaf 9 oktober

Glenn Fraser | 3D-animatie over de kleine
nieuwsgierige bij, die in deze stuifmeelklassieker
niet in de bijenkorf wil blijven, maar de grote
wijde weide wil ontdekken. Als de koninginnenbrij
gestolen wordt, zijn de horzels als aartsvijanden
van de bijen meteen verdacht. Maya besluit
samen met ene Willy het mysterie op te lossen.

bioscoop 

The Hundred-Foot Journey

Lasse Hallström | Helen Mirren bestiert een
sterrenrestaurant in een Frans dorpje en raakt
geïrriteerd als aan de overkant van de straat een
klein Indiaas eettentje opent. De kok blijkt echter
meer te kunnen beroeren dan pittige curry’s.
Te zien vanaf 9 oktober

Johan en de verenkoning

Esben Toft Jacobsen | Animatie over het jonge
konijntje Johan dat met z’n vader op een schip
woont en via briefpost met z’n moeder communiceert. Als het contact verbroken raakt, gaat hij op
reis om haar te vinden.  Te zien vanaf 9 oktober

Te zien vanaf 8 oktober

Dummie de Mummie

Pim van Hoeve | Je heet Goos Guts, je bent doodnormaal en je woont in het saaiste dorp van de
wereld. Op een dag ontdek je ineens een levende

bezorgde overbuurvrouw), vader is in de war
en slikt pillen en Lucas hangt ’s nachts op
straat met schimmige vrienden. En het
konijn? Het konijn Benny begint, net als de
andere dieren in Nino’s omgeving, opeens te
praten.
“Alle dieren, groot en klein, hebben iets te
zeggen.” Is dat de tekst van een magisch
konijn, of van een scenarioschrijfster die de
kinderen in de zaal iets duidelijk probeert te
maken? Anders dan bijvoorbeeld de sprekende eland in Midden in de Winternacht, is
Benny nooit grappig of stout en ook nooit
echt geloofwaardig als ingebeeld troostvriendje. Eerder een vervelende opvoeder:
“Bij ons, als konijnen, is het belangrijk om
altijd je stam bij elkaar te houden.”
De intentie is duidelijk geweest een film te
maken over kinderen en rouwverwerking,
maar daarvoor is de film aan de ene kant te
nadrukkelijk didactisch, terwijl hij aan de
andere kant allerlei vreemde kanten opschiet.
Neem de subplot rond Lucas. Kwaad en verdrietig over de dood van zijn moeder gaat
Lucas iedere nacht op pad om... Tja, wat? De
straat in vrolijke kleuren te verven? Een grap
uit te halen met etalagepoppen? De groep
waarmee Lucas optrekt lijkt meer op vrolijke
straatartiesten uit een Luc Besson-film, dan
op de probleemjongeren die ze blijkens de
dramatische slotakte toch echt hadden moeten voorstellen. Vreemd is ook de sequentie
waarin jeugdzorg het gezin onder toezicht
plaatst. Toezicht betekent kennelijk letterlijk
dat er camera’s in huis worden opgehangen.
Een week lang houden vader en zoons de
schijn op, waarna de sociaal-werker concludeert: “Mooi, dan was dit het wel.”
Met een pratend konijn, een kleine fantast
en een titel als Het leven volgens Nino kunnen
de makers met veel wegkomen, maar hier ga
je als kijker toch niet in mee. Vooral: er wordt
je nooit een momentje gegund om het verdriet van Nino ook daadwerkelijk te voelen.
De stemmingen en ideeën veranderen voortdurend. De film mist de eenvoud en de precisie van het thematisch vergelijkbare Kauwboy.
Nino heeft aan het eind van de film zijn
lesje geleerd: “Vanaf nu moet ik het zeker zelf
doen.” Gaap. Als je het speelse Kikkerdril voor
het gemak even samenvat als ‘het leven volgens Max’, dan zijn de passieve Nino en het
docerende toontje een stap terug voor Van
Dusseldorp.

Dracula Untold
dummie de mummie

Gary Shore | Oorsprongsverhaal van de legendaTe zien vanaf 9 oktober
rische bloedzuiger. 
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Drift

Klem in de
hondstijd
De pijnlijke radeloosheid over een liefde
die nooit meer terug zal keren is het on
derwerp van Drift: een film als een gebro
ken hart.
“Vlak nadat we uit de middagslaap zijn ontwaakt, voelt de dag anders: langzaam en leeg.
De geluiden van de stad klinken aangenaam
vervelend. We spreken niet. Onze tong is dik,
onze geslachtsdelen zwaar. Zodra we weer
grip op de realiteit krijgen, zijn we vergeten
dat dit onze hondstijd was.” Het zijn de woorden van een Roemeense politieman, die met
zijn reflecties de handeling in Drift van fragmentarisch commentaar voorziet.
Centrum van die handeling is een verwilderde man die door desolate landschappen en
industriële ruïnes doolt. Hij zit vast in zijn
hondstijd, een staat van zijn waarin betekenis
ver te zoeken is. In een paar korte scènes
wordt de bron van zijn ontreddering aan het
licht gebracht: het is de rouw om een verloren
geliefde. Een gestorven geliefde. Een geliefde
die hij hielp te sterven.
Hij deelt zijn sprakeloze, zwervende
bestaan met een roedel straathonden, die net
als de vervallen bouwwerken om hen heen
door de mens werden gemaakt en weer ach-

tergelaten, eeuwig terugverlangend naar de
reden van hun bestaan. Die omgeving is tegelijk de weerspiegeling van de mentale toestand van het anonieme hoofdpersonage en
het beginpunt voor een nieuwe connectie met
de wereld.
Performancekunstenaar Dirk Hendrikx
laat hem in woeste, fysieke experimenten zijn
wanhoop bevechten: hij boort zijn hoofd in de
grond, drenkt zich in modder, bedekt zijn
ogen met een zware steen en wandelt blind
over de aarde. Vanwege die nadruk op het
fysieke – van mens én omgeving – zou je Drift
een dansfilm kunnen noemen. Maar misschien legt zo’n label te veel nadruk op de
vorm en leidt het af van de filmische traditie
waarin dit debuut van regisseur Benny Vandendriessche óók te zien valt. Drift brengt in
de eerste plaats een emotie over, en buit daarvoor alle middelen waarover film kan
beschikken uit: dus zijn de landschapsopnamen weids, is de muziek lyrisch en de actie
intens. De film laat je de chaos ervaren voordat die zich uiteindelijk samenvoegt tot een
verhaal dat je kunt navertellen. Het is de
ervaring die voorafgaat aan het begrip. De
betekenis is daar.
Sasja Koetsier

Drift

België, 2013 | Regie Benny Vandendriessche

| 83 minuten | Met Dirk Hendrikx, Lieve
Meeuwssen | Distributie Amstel Film | Te zien
vanaf 9 oktober 

Gemma Bovery

Zij is de
vrouw die
wakker kust
Gemma Bovery, die naam doet een beetje
denken aan… jawel! Quelle chance, hein?

drift

Gemma Bovery, gebaseerd op de gelijknamige
graphic novel van de Britse Posy Simmonds,
begint uitermate sympa. De in een fictief Normandisch dorpje wonende literatuurliefhebber Martin ziet in zijn nieuwe Londense buren
een hedendaagse versie van Emma en Charles
Bovary. Want ze heten Gemma en Charles
Bovery, en dat kan toch geen toeval zijn?
De Emma van Flaubert (die ook al in een

Locke

Steven Knight | Onemanshow van acteur Tom
Hardy die onderweg in zijn auto via de telefoon
potentieel rampzalige problemen met zijn werk,
zijn vrouw en zijn matraisse probeert op te lossen.Te zien vanaf 9 oktober

A Walk Among the Tombstones

Scott Frank | Privédetective Matthew Scudder
krijgt van een drugskoning de opdracht uit te zoeken wie zijn vrouw ontvoerde en vermoordde.
the hundred-foot journey

Hector and the Search for Happiness

Peter Chelsom | Een psychiater reist de wereld
rond op zoek naar het geheim achter geluk. Ook
Te zien vanaf 9 oktober
met Barry Atsma. 

Te zien vanaf 16 oktober

De Club van Sinterklaas 3

Ruud Schuurman | De pieten van De Club van
Sinterklaas zijn verbijsterd als Amerigo, het paard
van Sinterklaas, plotseling blijkt te kunnen praten. Voordat ze de oorzaak kunnen achterhalen

gemma bovery

fictief Normandisch dorpje woonde) had een
sterk, door streekromannetjes nog aangewakkerd verlangen naar romantiek en grandeur, dat dermate gefnuikt werd door de prozaïsche provinciaalse realiteit in het algemeen en haar goeiige maar oersaaie echtgenoot Charles in het bijzonder, dat ze na enkele
avonturen met aanvankelijk grootse en meeslepende maar uiteindelijk tegenvallende
minnaars zelfmoord pleegde.
Een dergelijk lot moet voor de beeldschone, zinnelijke Gemma (Gemma (!) Arterton) natuurlijk koste wat kost vermeden worden, en Martin (Fabrice Luchini) begint haar
een petit peu te stalken. Gemma brengt hem
al snel het hoofd op hol. Dat kan ook haast
niet anders, als zo’n mooi schepsel zo wellustig je brood eet (Martin is behalve literatuurliefhebber ook dorpsbakker), zo opwindend je
deeg kneedt als je haar uitnodigt in de bakkerij, en zulke mooie zomerjurken draagt, in
zulk hemels Frans licht, met daaronder zo’n
zeldzaam welgevormd lichaam. Gemma’s
erotische aantrekkingskracht is behalve betoverend ook met veel humor verbeeld, want
het is maar al te duidelijk met wiens soft-focus blik we naar haar kijken.
Wanneer Gemma (net als de Emma van
Flaubert) een affaire begint met een piepjonge rechtenstudent, is Martin niet alleen
meer dan een beetje op zijn middelbare hart
getrapt, ook ziet hij zich genoodzaakt om in te
grijpen om het haar boven het hoofd hangende noodlot af te weren. Hoewel het voor

Martin helder is dat het leven de kunst imiteert, blijkt zijn inmenging in Gemma’s overspelige liefdesleven allesbehalve gewenst.
Gemma heeft Madame Bovary nooit gelezen,
en wil zélf aan het roer van haar eenentwintigste-eeuwse leven staan, dat anders dan dat
van Emma Bovary helemaal niet van verveling aan elkaar hangt. Martin lijkt ondertussen zonder het door te hebben in zijn eentje
veel meer op Charles (goeiig, ingedut) en
Emma (dromerig, verlangend naar een prins
die haar wakker kust) dan Gemma, die bruist
van levenslust en liefdeszin – Gemma is het
type dat wakker kust, niet het type dat slaapt.
Zo op de helft van het in aanvang veelbelovende verhaal lijkt ironisch genoeg de verbeelding te zijn opgeraakt en vallen de
onwaarschijnlijke en oninteressante ontwikkelingetjes met bakken uit de hemel. Eeuwig
dommage. Toch drie sterren, niet voor de
flimsy komedie die overblijft, maar voor (1) de
schoonheid van Gemma Arterton, (2) de
geweldig acterende Luchini, en (3) de knapperige broden waardoor je zelf wel in een slaperig Frans dorpje zou willen wonen.
Janna Reinsma

Gemma Bovery

Gemma Arterton, Jason Flemyng, Niels Schneider
| Distributie De Filmfreak | Te zien vanaf 16
oktober | Zie voor het interview met Anne
Fontaine

wordt het pratende paard echter gestolen om
mee te doen aan een talentenjacht. Paniek in de
Te zien vanaf 16 oktober
tent. 

The Best of Me

Michael Hoffman | Romantiek met een kolossale
R. Middelbareschoolliefjes Dawson en Amanda
ontmoeten elkaar flink wat jaren later weer wanneer ze allebei terugkeren naar hun geboortestad.
Te zien vanaf 16 oktober

The Judge

David Dobkin | Robert Downey Jr. weer in een iets
serieuzere rol als advocaat Hank Palmer die naar
z’n geboortedorp terugkeert wanneer zijn vader,
een rechter, verdacht wordt van moord.
Te zien vanaf 16 oktober

Twitter @RonaldRovers

frankrijk, 2014 | Regie Anne

Fontaine | 99 minuten | Met Fabrice Luchini,

the judge

filmkrant.nl
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van november moeten
vóór vrijdag 10 oktober (schriftelijk of per e-mail agenda@
filmkrant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet
verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programma
wijzigingen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag
23 oktober.

Alkmaar
k Filmhuis Alkmaar Verdronken
oord 12 | 072-5110136 | filmhuis
alkmaar.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Almelo
k Filmhuis Almelo Elisabethhof 4 |
informatie-reserveren 0546850264 | filmhuisalmelo.nl |
Aanvang: 20.15

The Book Thief vr 31 | Boyhood vr 17 |
Dallas Buyers Club vr 10 | Deux jours,
une nuit vr 3 | La jaula de oro wo 22 |
Marina vr 24 | The Selfish Giant wo 15

Almere
k Corrosia Stad/Theater, Expo &

Film Stadhuisplein 2 | 036-5215929
| corrosia.nl

Fernweh do 2, 20.00 | Marius do 30,
20.00 | The Wolf of Wall Street do
16, 20.00
k Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek Stadhuisplein 101 |

036-5486000 | denieuwebiblio
theek.nl/hetnieuwefilmhuis

De 100-jarige man die uit het raam
klom en verdween za 11, 14.00 |
Boyhood vr 17 en di 21, 19.30 | wo 22,

11.00 | Dorsvloer vol confetti vr 10 en di
14, 19.30 | wo 15, 11.00 | The Homesman
wo 1, 11.00 | Magic in the Moonlight vr 3
en di 7, 19.30 | wo 8, 11.00 | Maps to the
Stars vr 24 en di 28, 19.30 | wo 29, 11.00
| Casla-Film | Vanuit het gezichtspunt
der bruikbaarheid wo 1, 19.30

Alphen a/d Rijn
k Parkfilmhuis Cornelis Geellaan

2 (Park Rijnstroom) | 0172-493737 |
parkfilmhuis.nl | Aanvang: 20.30

Boekenweek | De 100-jarige man die
uit het raam klom en verdween do 18
sep, za 20 sep en ma 22 sep, 20.30 | vr
19 sep, 21.30 | zo 21 sep, 14.30 | di 23
sep, 21.00 | di 30 sep, 13.30 |
The Book Thief vr 19 sep, 19.00 | zo 21
sep en wo 24 sep, 20.30 | di 23 sep,
14.30 | Documentaire Festival | Happily ever After do 25 sep en di 30 sep,
20.30 | za 26 sep, 19.30 | The Missing
Picture vr 26 sep, 21.30 | zo 28 sep en
wo 1, 20.30 | Winter Nomads vr 26 sep,
19.30 | za 27 sep, 21.30 | ma 29 sep,
20.30 | Raadpleeg veder de website
voor het actuele programma

Amersfoort
k Filmtheater De Lieve Vrouw

Lieve Vrouwestraat 13 | 033‑422

6555 | lievevrouw.nl | Programma
wordt wekelijks aangevuld, zie
website

Premières en nieuw | Brozer vanaf do
2 | The Disappearance of Eleanor Rigby: Him & Her vanaf do 30 | Hector and
the Search for Happiness vanaf do 23
| Locke vanaf do 9 | The Tale of Princess Kaguya vanaf do 16 | Under the
Skin vanaf do 30 | Winter Sleep vanaf
do 9 | Nog te zien | Magic in the Moonlight | A Most Wanted Man | The Trip to
Italy | Film & Architectuur | De engel
van Doel do 9, 19.30 | Gay Film Night
| Der Kreis (The Circle) ma 20, 21.00 |
The Hitchcock Touch | The Birds, Psycho en Rear Window elke zo-middag
en ma-avond | CineSingle | The Disappearance of Eleanor Rigby: Him & Her
zo 26, 12.00

Amsterdam
k Cinema111 Arie Biemondstraat

111 | 020-616 9994 | info@lab111.nl
| lab111.nl | Raadpleeg de website
k Cinema De Balie Kleine-Gart
manplantsoen 10 | informatie:
020-5535151 | reservering: 0205535100 | debalie.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele
programma
Alphabet vanaf do 18 sep dagelijks |
Manuscripts Don’t Burn vanaf do 25
sep dagelijks | The Unknown Runner
do 18 sep, 20.00 (met nagesprek met
o.a. de regisseur) | Fullscreen | Eens per
kwartaal de beste clips van de afgelopen maanden, clips van een maker in
focus en een themablok met classics vr
26 sep, 20.00
k Filmhuis Cavia Van Hallstraat

52-1 | 020-6811419 | filmhuiscavia.
nl | Raadpleeg de website voor het
actuele programma
k Cinecenter Lijnbaansgracht 236
| 020-6236615 (vanaf 15.45) | cine
center.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma
A Trip to Italy vanaf do 25 sep

Twee Japanse films: topjaar!
Er is veel te weinig aandacht voor
de Japanse cinema in Nederland,
vindt directeur, programmeur en
organisator Alex Oost van het filmfestival Camera Japan, dat 2 t/m 5
oktober in LantarenVenster Rotterdam en van 10 t/m 12 oktober in
Kriterion Amsterdam zijn negende
editie beleeft. Enigszins sarcastisch stelt Oost dat die dit jaar in
Nederland een topjaar beleeft, omdat met The Wind Rises van Hayao
Myazaki en The Tale of Princess
Kaguya van Isao Takahata maar
liefst twee Japanse films zijn uitgebracht. Door Japan te negeren,
wordt de Nederlandse filmbezoeker volgens hem veel moois onthouden. “Het afgelopen jaar zijn er
ruim vijfhonderd Japanse films gemaakt. De variatie is enorm, van
genrefilms tot kleine artfilms.” Camera Japan laat met ruim dertig
films zien hoe breed het spectrum
is. Het programma bevat speelfilms, anime, documentaires en
korte films. Er is voor elk wat wils:
van romantiek tot samoerai, van
humor tot yakuza en van sciencefiction tot sociale drama’s. Voor
wie niet het hele festival kan bijwonen, heeft Oost vijf tips.
e Unforgiven (Lee Sang-il, 2013) |
“Een remake van Clint Eastwoods

Unforgiven met Ken Watanabe, één
van de bekendste acteurs in Japan.
Het verhaal is verplaatst naar een
Japanse setting. Prachtig gedaan.”
r Uzumase Limelight (Ochiai Ken,
2013) | “De 71-jarige acteur Fukumoto Seizo speelde zijn hele leven
personages in samoeraifilms die
niets anders hoefden te doen dan
spectaculair sneuvelen. In vijftig
jaar is hij meer dan vijftigduizend
keer gestorven! In deze film speelt
hij eindelijk een hoofdrol als een
stuntman, die beroemd is om zijn
sterfscènes.”
t Short Hope (Horiguchi Masaki,
2013) | “Dit debuut kun je vergelijken met het werk van Hirokazu
Kore-eda. De film gaat over een

jongetje dat op zoek gaat naar zijn
biologische vader. Prachtig drama
en een Europese première.”
u Broken Pieces (Tajiri Yuji, 2014)
| “Mooi gefilmd coming-of-agedrama met een driehoeksverhouding. De regisseur maakte vroeger
voornamelijk ‘pink films’.”
i Live (Iguchi Noboru, 2014) |
“Dit is heerlijk over the top en in
geen genre onder te brengen. De
film volgt deelnemers in een marathon waarvan er maar een paar
overleven. Een grappige kruising
tussen Battle Royale (waarin tieners elkaar moeten uitmoorden op
een eilandje) en The Hunger
camerajapan.nl
Games.”

unforgiven

k Eye Filmmuseum IJpromenade 1
| 020-5891400 | eyefilm.nl

Premières | 20.000 Days on Earth
vanaf do 30 | Araf - Somewhere in Be
tween vanaf do 23 | Björk: Biophilia
Live zo 19 (daarna te zien in De Melkweg) | Drift vanaf do 9 (do 9 met Q&A) |
Leviathan vanaf do 23 | Locke vanaf do
9 | Under the Skin vanaf do 16 | Prolongaties (ovb) | 2/11 – Het spel van de
wolf | Above Us All (3D) | Boyhood | Le
grand cahier | Kreuzweg | Magic in the
Moonlight | Sagrada: El misterio de la
creación | Winter Sleep | Heruitbreng
klassieker | Il conformista vanaf do 2 |
Autofilms | verwacht: Duel | En route |
Last Conversation | Films van Andrej Zvjagintsev | verwacht: The Banishment (Izgnanie) | Elena | The Return | Scenario’s van Nick Cave | verwacht: Lawless | The Proposition | The
Hitchcock Touch | The Ring zo 12, 16.00
(Cinema Concert) | Retrospectief Theo
van Gogh vr 10 t/m zo 2 nov | Speelfilms: 06 (wo 15, 19.00 met live muziek en Q&A) | 06/05 (wo 22, 20.30 met
Q&A) | Baby Blue | Blind Date | Charley | Cool! | Een dagje naar het strand
(vr 10, 19.00 met Q&A) | Interview |
Loos | Luger | De pijnbank | Terug naar
Oegstgeest | Vals Licht | Tv-producties: In het belang van de staat + De
nacht van Aalbers | Een prettig gesprek - een selectie van de beste gesprekken | 16 korte films van div. regisseurs n.a.v. de moord | Allerzielen vr 17,
16.30 | Van Goghs favoriete klassiekers |
A Clockwork Orange | Don’t Look Now
| Repulsion | Salò o le 120 giornate di
Sodoma | The Royal Opera House Live
| I due Foscari ma 27, 20.15 | Manon
do 16, 20.15 | Home Movie Day | Amsterdam in Beeld zo 19 | Buddhist Film
Festival Europe vr 3 t/m zo 5 | met o.a.
American Rinpoche | Bringing Tibet
Home | Daughters of Dolma | Femme |
Golden Land of Myanmar | Kurai Kurai
– Verhalen met de wind | Little Tibet 2
| Modern Monks | Monk with a Camera | A Sense of Urgency | Three Marks
of Existence | VARA - a Blessing (openingsfilm) | Zen & the Art of Peacemaking | drie experimentele films van Ellen Zweig en Joris Ivens’ laatste film Het
verhaal van de wind | Cinema Concert
| Maudite soit la guerre zo 26, 16.00 |
The Ring (The Hichcock Touch) zo 12,
16.00 | Cinema Egzotik: Modern Alice
| After Hours + Che? (zie website voor
datum) | EYE on ART | Anthony McCall: Here – Defining Space di 14, 19.3023.00 | Marlene Dumas Goes to the Movies, deel 3 di 28, vanaf 19.30 | Surrealisme: ode aan Luis Buñuel di 7, 19.1521.00 | Takahiko Iimura & Julian Ross:
Artist Talk di 21, 19.15-21.00
k Het Ketelhuis Westergas

fabriekterrein | Pazzanistraat 4
(bioscoop) | Pazzanistraat 27
(filmcafé) | 020-6840090 |
ketelhuis.nl

Premières | Blind vanaf do 23 | Brozer
vanaf do 2 | Infiltrant vanaf do 23 | In
jouw naam vanaf do 9 | Leviathan vanaf do 23 | Pride vanaf do 16 | Wonderbroeders vanaf do 2 | Nog te zien | Alphabet | Bloedlink | Dorsvloer vol confetti | Gett | Nena | Amongst Friends
Extra | Infiltrant ma 6 (voorpremière)
| Psychoanalyse & Film | Elke maand
een film met inleiding en discussie na
afloop wo 8 | Amongst Friends | Sneak
Preview met Personal Touch ma 20 |
Gay Film Night | Der Kreis di 21 | Special | Schatjes wo 22 (Viering van het
30-jarig bestaan van deze film en presentatie van Ruud’s autobiografie ‘De
Bruut’) | VERS Awards | VERS organiseert twee keer per jaar dé wedstrijd
voor aanstormend filmtalent vr 24 |

Deutsches Kino | Love Steaks di 28
k Kriterion Roetersstraat 170 |

020‑6231709 | kriterion.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma
k Melkweg Cinema Lijnbaans
gracht 234a | info en reserveringen:
020-5318181 | melkweg.nl | Aan
vang: 20.00

20.000 Days on Earth do 30 en vr 31 |
Bayonetta: Bloody Fate ma 6 | Björk:
Biophilia Live ma 20 t/m do 23 en zo 26
t/m wo 29 | Geidai Anime Shorts di 7 |
Kathleen Hanna: The Punk Singer di 14
| Roujin Z wo 8 | Short Peace do 9
k The Movies Haarlemmerdijk 161

| 020-638 6016 | themovies.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma
k Rialto Ceintuurbaan 338 | 020‑
6768700 | rialtofilm.nl

Above Us All is een
kalme, bijna hyp
notiserende erva
ring waar je lang
zaam in groeit.
Binnen de rigou
reuze opzet blijkt
veel plaats voor
het alledaagse, de
herkenbare en
aandoenlijke mo
menten rond het
meisje, haar vader
en de mensen om
hen heen. Dat al
les ontroerde me
uiteindelijk meer
dan ik op grond
van het concept
verwachtte.

Premières | Araf vanaf do 23 | Brozer vanaf do 2 | Leviathan vanaf do 23
| A Wolf at the Door vanaf do 30 | Podium | Brozer za 4, 16.00 (maker aanwezig) | Cracking the Frame | Born to
Fly: Elizabeth Strebs vs. Gravity wo 15,
19.30 | Klassiekers | Breakfast at Tiffany’s di 7 en di 14 | Le fabuleux destin
d’ Amélie Poulain zo 19 | Lola Montès
di 21 en di 28 | Filmclub | Leviathan vr
17, 11.00 (met inleiding) | Hallo Servië!
- Servische cinema | Cinema komunisto zo 26, 15.00 | When Day Breaks
zo 26, 17.15 | De Balie@Rialto | A Wolf
at the Door do 30 (met verdieping door
deskundigen)
k Studio/K Timorplein 62 | 020-

6920422 | studio-k.nu | Raadpleeg
de website voor het actuele
programma
k Pathé Tuschinski Reguliersbree
straat 26-34 | 0900-1458 | pathe.
nl | Titels zijn onder voorbehoud,
raadpleeg verder de website

Premières | Fury vanaf do 23 | Gone Girl
vanaf do 2 | The Hundred Foot Journey
vanaf do 9 | Pride vanaf do 16 | Wonderbroeders vanaf do 2 | PAC Festival | met de voorpremières van Mommy, Pride, Under The Skin, Whiplash,
Wild Tales zo 5 t/m vr 10 | Ladies Night
| Pak Van Mijn Hart wo 29 | Ballet | The
Legend of Love zo 26 | Opera | Macbeth za 11 | Le Nozze Di Figaro za 18 |
Opera Encore | Macbeth zo 26 | Theater | Stephen Fry – More Fool Me wo 1 |
Skylight do 23 | Meezingbioscoop The
Sound Of Music wo 29
k Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-2232416 |
uitkijk.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant

Leo Bankersen in de
Filmkrant

Nieuwstraat 377 | 055‑5216346 |
gigant.nl

Bird People do 9 t/m wo 15 | Brozer
do 16 t/m vr 24 | ma 27 t/m wo 29 | Clouds of Sils Maria do 16 t/m wo 29 |
Club Sandwich do 30 en vr 31 | Dorsvloer vol confetti wo 1 t/m wo 22 en di
28 | Fading Gigolo do 2 t/m wo 8 | Het
spel van de wolf zo 26 en ma 27 | Magic in the Moonlight wo 1 t/m wo 15 |
Maps to the Stars wo 1 t/m wo 8 | Pride do 16 t/m vr 31 | Sagrada - el misteri de la creació do 30 en vr 31 | Vochtige
streken do 9 t/m zo 12 en wo 15 | Winter
Sleep do 23 t/m vr 31 | Film gemist?! |
Boyhood zo 5, ma 6, ma 13, ma 20, ma
27, do 30 en vr 31 | OKW Film Special | Still Mine vr 24 | Movies that Matter | The Attack di 14 | Filmclub | Trois
coeurs zo 26 (onbijt vanaf 9:30, aanvang film 10:30) | Nabespreken | Dorsvloer vol confetti ma 6 | Clouds of Sils
Maria ma 20
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Het is de schuld van de conformist
Hoe moet je naar Mussolini’s fascisme kijken? Waarin school de
aantrekkingskracht? De meeste
historici zoeken het in de kracht
van nationalisme en nostalgie naar
het roemruchte Italiaanse verleden. Bernardo Bertolucci’s Il con
formista (1970), die door EYE landelijk in roulatie wordt gebracht,
zoekt het bij Freud. Het fascisme
wordt in deze verfilming van Alberto Moravia’s roman op de psychoanalytische snijtafel gelegd.
Repressie en sublimatie zijn de
sleutelwoorden. De film voert een
jongen van goede komaf op die
worstelt met zijn homoseksuele
gevoelens. Om ‘normaal’ te worden, meldt hij zich bij de fascistische partij. Hij wil bij de massa horen en geen uitzondering zijn. Het
maakt hem tot een gewillig instrument van de partij, die hem inzet
om liquidaties uit te voeren. Een
van de doelwitten is zijn vroegere
antifascistische filosofieprofessor
in Parijs. Il conformista ziet de
wortels van het fascisme in de
hang naar conformisme. Aanpassen, niet opvallen, ook al druist dat

tegen de eigen gevoelens in. In de
tegencultuur van de jaren zestig en
zeventig werd deze analyse omhelsd. Aanpassing aan het kapitalisme was immers ook verderfelijk? Was het kapitalisme niet even
pervers als het fascisme? Lekker
kort door de bocht, maar dat
neemt niet weg dat Il conformista
een briljante klassieker is over repressie, vervreemding en seksuele
verwarring. In de hoofdpersoon zit
veel van Bertolucci’s worsteling
met zichzelf en de wereld. Als zoon
van een beroemde dichter, die geen

Arnhem

Borne

k Focus Filmtheater Korenmarkt

k Filmhuis Borne Marktstraat 23 |

42 | 026‑4424283 | focusarnhem.nl

Premières | Araf vanaf do 23 | The
Disappearance of Eleanor Rigby: Him
& Her vanaf do 30 | Leviathan vanaf do 23 | Locke vanaf do 9 | Pride vanaf do 16 | Wild Tales vanaf do 30 | Verwacht | Jimmy’s Hall vanaf do 2 | Nurig Bilge Ceylan: Filmauteur | Iklimler ma 13, 19.00 | Once Upon a Time
in Anatolia ma 27, 19.00 | Three Monkeys ma 20, 19.00 | Uzak ma 6, 19.00
| Movies that Matter | The Attack wo
15, 19.00 (met zaalgesprek na afloop)
| Boek & Film | Le grand cahier ma 6
en di 7, 19.15 | Cinepremières | Gemma
Bovary zo 5, 16.15 | Voorstelling met
Q&A en inleiding | Greogory Crewdson:
Brief Encounters di 28, 19.15 | Cracking the Frame | Het spel van de wolf
wo 22, 19.15

Assen
k Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-0128560 |
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30

In the Name Of ma 22 sep en di 23 sep
| The Reunion ma 20 en di 21 | Starred
Up ma 6 en di 7 | Tracks ma 29 sep en di
30 sep | The Wind Rises ma 13 en di 14

tijd voor hem had, groeide hij op
met een stevig oedipuscomplex.
Ook in de filmwereld rekende hij af
met vaderfiguren, zoals Jean-Luc
Godard. In Il conformista heeft de
professor die in Parijs vermoord
wordt Godards echte adres en telefoonnummer. Bertolucci laat een
vrouw over de professor – lees:
Godard – zeggen: “Hij is een typische intellectueel: onaangenaam
en impotent.” Akkoord, het zijn insidegrapjes, maar wel leuk.
eyefilm.nl

il conformista

The Selfish Giant wo 17 sep | La vie d’
Adèle wo 24 sep | Themamaand: Muziekfilms | Doe Maar wo 1 | Inside Llewin Davis wo 15 (met muziek) | Over
Canto wo 8 (met muziek) | Sunrise wo 22 (met muziek) | Trilogie Paradies | Paradies: Liebe wo 29 | Paradies: Glaube (16.00-18.00) + Paradies:
Hoffnung (19.00-18.00) met schnitzelbuffet met apfelstrudel op zo 2 nov

sus Filmgeschiedenis | ma 6 en ma
13, 19.20 | Cracking the frame | Gregory Crewdson: Brief Encounters ma 20,
19.20 | Gay Film Night | Der Kreis (The
Circle) di 21, 21.00 | Poolse Filmweek |
do 23 t/m wo 29 met: God bless Montgomery, In de sporen van Generaal
Maczek, Sylwester, Vechten voor geen
vaderland en Vrij gevochten | Filmontbijt | zo 26 (titel wordt t.z.t. bekend gemaakt) | Filmconcert | 7th Heaven ma
27, 19.20 | Boek in beeld | Il conformista ma 27, 19.30 | Blinde muur | vanaf do 30 | Friday movie | The Grand
Budapest Hotel vr 31, 16.00

Breda

Bussum

k Chassé Cinema Claudius Prin

k Filmhuis Bussum Brediusweg 1 |

Premières | Brozer vanaf do 2 | Locke vanaf do 9 | Pride vanaf do 16 | Song
From the Forest vanaf do 30 | Nog te
zien | Clouds of Sils Maria | Le grand
cahier | The Trip to Italy | Winter Sleep
| Cinepremière | Gemma Bovery wo
1 | Filmclub | Verrassingsfilm do 2,
09.30 | vr 3, di 7 en wo 8, 10.30 | Cur-

Bird People do 2 en za 4, 18.45 | vr 3,
16.00 en 21.30 | Bon Dieu! do 2, za 4 en
vr 17, 19.00 | vr 3, 11.00 | zo 5, zo 19 en wo
22, 20.30 | wo 8, 14.45 | vr 10, 16.00 | za
11, 18.45 | zo 12, 15.45 | za 18, 21.15 | ma
20, 14.00 | di 21, 14.15 | Boyhood vr 3 en
zo 5, 15.30 | za 4 en za 11, 21.00 | di 7 en
wo 15, 20.00 | vr 10, 10.45 | ma 13, 20.30

informatie/reserveren 074-265
7200 | kulturhusborne.nl

senlaan 8 | 076-5303131 | chasse.nl

035-6938694 | filmhuisbussum.nl

Capelle a/d IJssel
k Isalatheater Stadsplein 5 | 0104586300 | isalatheater.nl | Aan
vang: 20.00

And So It Goes di 21 | Boyhood di 14 |
The Fault In Our Stars vr 31 en di 4 nov |
Magic In The Moonlight di 7 | The Reunion di 28

Delft
k Filmhuis Lumen Doelenplein 5 |
015‑2140226 | filmhuis-lumen.nl |
Raadpleeg de website voor de
exacte data en tijden

Club Sandwich vanaf do 16 | Dorsvloer
vol confetti vanaf do 2 | Eastern Boys
vanaf do 9 | Heli vanaf do 9 | Jimmy’s

The Attack opent MtM On Tour

Bergen
k Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-5896310 |
cinebergen.nl | Raadpleeg de website voor het actuele programma

Boyhood vr 19 sep, 14.30 en 20.00 | za
20 sep, zo 21 sep, di 23 sep, vr 26 sep en
wo 1, 20.00 | Clouds of Sils Maria do
25 sep en ma 29 sep, 20.00 | vr 26 sep,
14.30 | The Fault in our Stars za 27 sep,
zo 28 sep en di 30 sep, 20.00 | The Reunion do 18 sep en ma 22 sep, 20.00 |
Winter Sleep wo 24 sep, 20.00 (voorpremière) | Special | 3D printen. De
nieuwe bouwmethode?: The Man Who
Prints Houses zo 28 sep, 15.30

| Brozer wo 8, 20.00 | do 9 t/m za 11,
19.00 | zo 12 en zo 26, 16.00 | vr 24, 11.00
| za 25, 21.15 | wo 29, 20.30 | Clouds of
Sils Maria do 2, vr 3 en vr 17, 21.15 | vr
3, 10.45 | zo 5, 16.00 | do 9, vr 10 en za
18, 18.45 | zo 12 en wo 22, 20.00 | di 21,
14.00 | wo 15, 20.30 | do 16, 21.30 | Fading Gigolo do 16, 21.15 | vr 17, 10.45 en
21.30 | za 18 en zo 26, 15.45 | zo 19, 16.00
| do 23, 18.45 | vr 24, 16.00 en 19.00 | za
25, 16.00 en 18.45 | wo 29, 20.00 | Gett,
the Divorce Trial of Viviane Amsalem
do 16, 19.00 | vr 17, 11.00 | za 18, 21.30 | zo
19 en di 21, 19.00 | In jouw naam do 30,
19.00 | vr 31, 11.00 | Kreuzweg do 2 en
za 4, 21.30 | vr 3, 19.00 | zo 5, 20.00 | wo
8, 20.30 | Locke do 23 en za 25, 19.00
| vr 24, 21.30 | ma 27, 20.30 | do 30,
21.30 | The Love Punch do 9, 21.30 | vr
10, 11.00 en 21.30 | za 11, 15.45 | zo 12 en
ma 20, 20.30 | vr 17, 16.00 | za 18, 19.00
| wo 22, 14.30 | Magic in the Moonlight
wo 1, 20.00 | vr 3, 18.45 | za 4, 15.45 |
ma 6, 20.30 | Manuscripts don’t Burn
do 23, 21.15 | vr 24, 18.45 | za 25, 15.45 |
di 28, 20.00 | A Most Wanted Man do
30, 21.15 | vr 31, 10.45 | Sagrada wo 1,
14.45 | The Tale of the Princess Kaguya
do 9, 21.15 | vr 10, 15.45 en 21.15 | za 11,
21.30 | di 14, 20.00 | The Third Side of
the River wo 1, 20.30 | The Trip to Italy do 16, vr 17 en do 30, 18.45 | vr 17 en
zo 19, 15.45 | do 23 en za 25, 21.30 | vr
24, 10.45 en 21.15 | zo 26, 20.30 | wo 29,
14.30 | Sneak Preview | elke di, 20.30 |
Klassieker | The Birds za 11, 16.00 | ma
13, 20.00 | A Hard Day’s Night za 18,
16.00 | ma 20, 20.00 | Il conformista vr
24, 15.45 | zo 26 en ma 27, 20.00 | Psycho za 4, 16.00 | ma 6, 20.00 | Centrum voor Jeugd en Gezin | Boyhood di
7, 20.00 | Dag van de Palliatieve Zorg
| Brozer wo 8, 20.00 | Film met diner |
The Trip to Italy za 25, 21.30

the attack

Het nieuwe Movies that Matter On
Tour-seizoen gaat in oktober 2014
van start met de spannende speel-

film The Attack.De film wordt in
filmtheaters door heel Nederland
vertoond in combinatie met een

advertorial

inleiding of nagesprek. Amin Jaa
fari is een gerespecteerde Palestijnse arts in een ziekenhuis in Tel
Aviv. Hij heeft zich nooit met het
Israëlisch-Palestijnse conflict willen bemoeien, tot er op een dag een
bom afgaat in het centrum van de
stad. Amin behandelt de slachtoffers en keert na een uitputtende
dag terug naar huis, dat hij leeg
aantreft. Wanneer blijkt dat zijn
vrouw is omgekomen bij de aanslag, begint de arts aan een gevaarlijke zoektocht naar de dader. De
film won eerder de Dioraphte
Film- en Literatuurprijs op het
Film By the Sea Festival.
Meer informatie
moviesthatmatter.nl

Hall vanaf do 23 | Maps to the Stars
vanaf do 2 | Het spel van de wolf do 16
| St. Vincent vanaf do 23 | Trip to Italy vanaf do 2 | Videodrome do 2 | Hitchcock retrospectief | The Birds ma 6
| The Man Who Knew Too Much ma 20
| Marnie ma 28 | Vertigo ma 13 | Repeat-serie | Copie Conforme wo 8 (met
inleiding) | Psycho (Hitchcock, 1960 +
Van Sant, 1998, met inleiding) | Movies
that Matter | The Attack do 9 | Deutches Kino | Love Steaks do 23

Den Bosch
k Verkadefabriek Boschdijkstraat
45 | 073-6818160 | verkadefabriek.
nl

De strakke, zorg
vuldig gekozen
beelden stellen je
in staat om in alle
rust te kijken naar
de pijnlijke tafere
len die tot in hun
uiterste conse
quentie worden
doorgevoerd. Ma
ria onderwerpt
zich aan de on
rechtvaardigheid
van haar moeder,
en neemt de ultie
me beslissing om
zich op te offeren
in plaats van voor
zichzelf te kiezen.
Mariska Graveland over
Kreuzweg in de Filmkrant

Premières | 20.000 Days on Earth
vanaf do 23 | Brozer vanaf do 2 | The
Drop vanaf do 30 | Gemma Bovery vanaf do 16 | Infiltrant vanaf do 23 | Leviathan vanaf do 23 | Locke vanaf do 9 |
Pride vanaf do 23 | St. Vincent vanaf do
23 | Wild Tales vanaf do 30 | Filmontbijt | zo 11 ontbijt | 12.00 film | Sneak
Preview | Verrassende voorpremière elke di, 21.15 | Boek & Film | De Meester en Margarita zo 12, 13.00 (met inleiding) | Movies that Matter | The Attack zo 12, 15.00 | Filmcursussen | Film
& Filosofie 2: Eyeopeners wo 1, wo 15 en
wo 29, 19.30 | Film & Architectuur ma
6, 19.30 | Cinema India ma 6, ma 13, ma
20 en ma 27, 19.30 | Alledaagse psychologie in film di 15, 19.45 | Film & Psychiatrie ma 20, 19.45

Den Haag
k Filmhuis Den Haag Spui 191 |

070‑3656030/3459900 | filmhuis
denhaag.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

k Nutshuis

Riviervismarkt 5 | 070-3459090 |
nutshuis.nl

Buffalo 66 wo 22, 20.00 | Bye wo 29,
20.00 | Iklimler (Climates) wo 1, 20.00
| Les plages d’ Agnes wo 8, 20.00 | Tarnation wo 15, 20.00
k Pathé Buitenhof

Buitenhof 20 | 0900-1458 | pathe.
nl | Titels zijn onder voorbehoud,
raadpleeg verder de website

Premières | The Drop vanaf do 30 | Fury
vanaf do 23 | Gone Girl vanaf do 2 | Hector And The Search For Happiness
vanaf do 9 | The Hundred Foot Journey
vanaf do 9 | The Judge vanaf do 16 | Pride vanaf do 16 | Wonderbroeders vanaf do 2 | PAC Festival | met de voorpremières van Mommy, Pride, Under The
Skin, Whiplash, Wild Tales zo 5 t/m vr
10 | Ladies Night | Pak Van Mijn Hart
wo 29 | Ballet | The Legend of Love zo
26 | Opera | Macbeth za 11 | Le Nozze Di
Figaro za 18 | Opera Encore | Macbeth
zo 26 | Theater | Stephen Fry – More
Fool Me wo 1 | Skylight do 23

Den Helder
k Cinema 7skoop Julianaplein 43 |
0223‑610941 | cinema7skoop.nl |
Aanvang: 20.30

The Clouds of Sils Maria do 2 t/m ma 6
| Magic in the Moonlight do 9 t/m ma
13 | Maps to the Stars do 16 t/m ma 20
| The Third Side of the River do 30 t/m
ma 3 nov | Nostalgie op 35mm | Nuova Cinema Paradiso zo 12 | Documentaire Festival | Documentaire aan Zee
do 23 t/m ma 27 met:The Act of Killing
| Faith Connections | Return to Homs |
Sepideh, Reaching for the Stars

34

de Filmkrant 
#369 oktober 2014

Opnieuw filmfestival in Hilversum

God Help the Girl

8 t/m 12 oktober | Het filmfestival
dat Filmtheater Hilversum vorig
jaar organiseerde t.g.v. het eerste
lustrum was zo’n succes, dat het
een jaarlijks gebeuren wordt. Van 8

t/m 12 oktober wordt de tweede
editie gehouden. Opnieuw is het
thema van ongeveer de helft van
het programma: muziek. Als
thuisbasis van de radio-orkesten

Deventer

23, zo 26 en wo 29, 20.30 | vr 17 en za 18,
21.30 | di 21, 14.30 en 17.15 | wo 22, 17.15 |
vr 24 en za 25, 21.45 | di 28, 17.45 | Winter Sleep do 9, vr 10, za 11, di 14, vr 17, za
18, di 21 en wo 22, 19.30 | zo 12 en zo 19,
16.15 | di 14, 10.45 | Klassiekers | Dazed and Confused ma 6, 20.00 | ma 13,
20.30 | Despair ma 20 en ma 27, 20.30 |
Film met live muziek | Go With the Flo
di 7, 20.00 | Ciné Première | Gemma
Bovery di 7, 20.30 | Horrornacht | za
11, 23.59 | Sneak Preview | Verrassende voorpremière di 14, 20.30 | Gay Film
Night | Der Kreis di 28, 20.30
k De Kleine Keizerin/Openbare
Bibliotheek Brink 70 | 0570-675700

k Filmhuis De Keizer Keizerstr 78 |
0570‑618822 | filmhuisdekeizer.nl

Bird People vr 17, 14.00 | zo 19, 16.45
| di 21 en wo 22, 20.30 | Bon Dieu! vr
10, 14.00 | zo 12, 16.45 | wo 15, 17.15 en
20.30 | Boyhood do 2, 20.00 | vr 3 en za
4, 19.30 | zo 5, 16.15 | di 7, 14.00 en 17.15 |
wo 8, 17.15 | Brozer do 2, zo 5, ma 6 en zo
12, 20.30 | vr 3, za 4 en za 11, 19.00 | di 7
en vr 10, 14.30 | wo 8, 20.00 | vr 10, 21.15
| di 14, 17.15 | wo 15, 17.45 | Clouds of Sils
Maria vr 24 en di 28, 14.00 | vr 24 en za
25, 21.30 | zo 26, 16.15 | di 28, 20.00 |
wo 29, 17.15 | Club Sandwich vr 3, 14.30
en 21.15 | zo 5, 20.00 | wo 8, 17.45 | Fading Gigolo vr 3, 14.00 | za 4, 21.15 | zo
5, 16.45 | di 7, 17.45 | wo 8, 20.30 | Kreuzweg vr 24 en di 28, 14.30 | vr 24 en za
25, 19.30 | zo 26, 16.45 | wo 29, 17.45 |
Pride do 16, zo 19, ma 20, do 23, zo 26,
ma 27 en wo 29, 20.00 | vr 17, za 18, vr
24 en za 25, 19.00 | di 21, 14.00 en 17.45
| wo 22, 17.45 | di 28, 17.15 | The Trip to
Italy do 9, zo 12, ma 13 en wo 15, 20.00
| vr 10, 19.00 | za 11, 21.15 | di 14, 11.30 | di
14, 17.45 | Under the Skin do 16, zo 19, do

| 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

Diemen
k Filmtheater De Omval Oud
diemerlaan 104 | 020-6001897 |

advertorial

speelt muziek immers een belangrijke rol in Hilversum.
Te zien zijn onder andere een
live- registratie van Puccini’s opera Turandot (regie Chen Kaige), de
zwijgende film 7th Heaven met live
begeleiding door Kevin Toma en
een groot aantal documentaires en
speelfilms, waaronder de Nederlandse première van God Help the
Girl, het regiedebuut van Stuart
Murdoch, leadzanger van Belle &
Sebastian.
Verder voorpremières van onder andere Pride, Mummy, The Riot
Club, White God en Wild Tales. ’s
Avonds is er live muziek.
Meer informatie
filmtheaterhilversum.nl

theaterdeomval.nl | Aanvang:
20.00

Bon Dieu! do 16 en di 21, 20.00 |
Boyhood do 9 en di 14, 20.00 | Deux
jours, une nuit do 2 en di 7, 20.00 |
Dorsvloer vol confetti wo 17 sep, 20.00
(voorpremière) | Fading Gigolo do 23 en
di 28, 20.00 | Magic in the Moonlight
do 18 sep, di 23 sep en wo 24 sep, 20.00
| Psycho do 30 en di 4 nov, 20.00 | Film
& Ontbijt | Boyhood zo 12, 10.30

Doesburg
k Filmhuis | Het Meulenhuus

Bergstraat 48 | 0313‑482336 | filmhuis-doesburg.nl | Raadpleeg de
site voor het actuele programma

Doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort Hofstraat 2
| 0314-340943 | gruitpoort.nl
Boyhood do 23, za 25, ma 27 en di 28,
20.30 | di 28, 14.00 | Joe do 30 en vr
31, 20.30 | vr 31, 16.00 | Magic in the
Moonlight do 2 en za 4 t/m di 7, 20.30
| za 4, 16.00 | di 7, 14.00 | Una via a Pa-

Naar Pathé voor arthousefilms
Voor de troepen uitlopen en alvast
vijf voorpremières van arthousefilms zien? Dat kan op 5 oktober
voor het elfde jaar bij het PAC Fes
tival in elf Pathé-bioscopen. Dat
PAC de afkorting is van Pathé Alternatieve Cinema laat impliciet
zien dat het bioscoopconcern een
tikkeltje onwennig staat tegenover
arthousefilms – hoezo alternatieve
films? – maar wat maakt het uit.
Voor €27,50 op één dag vijf interessante films zien, die kans krijg je
niet elke dag. De dag begint vrolijk
met de Britse sociale komedie Pride (Matthew Warchus). In de op
feiten gebaseerde film botst in
1984 de machocultuur van stakende mijnwerkers op de homobeweging, die hen in hun strijd tegen
premier Margaret Thatcher wil
steunen. De mijnwerkers willen
geen steun van homo’s, want die
zijn eng. Maar als men elkaar leert
kennen: leve de solidariteit. Xavier
Dolans Mommy, alweer de vijfde
film van de pas 25-jarige productieve jonge Canadees, gaat over de
problematische relatie van een
moeder met haar tienerzoon. Het

leven wordt een stuk vrolijker als
een buurvrouw in hun leven komt.
De voor de competitie van Cannes
geselecteerde Argentijnse absurdistische komedie Wild Tales (Damián Szifron) bevat zes verhalen
over mensen die door de overal
heersende corruptie, economische
en sociale ongelijkheid hun zelfbeheersing verliezen. Ze gaan totaal
door het lint. Het Amerikaanse
drama Whiplash (Damien Chazelle) gaat over een drumleerling, die

Gouda

k Cinema The Movies Nieuwstraat

k Filmhuis Lethmaetstraat 45 |
0182‑522200 | filmhuisgouda.nl

60-62 | info & reserveren: 078720077 (vanaf 11.00) | themovies
dordrecht.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Drachten
k Filmhuis Drachten/De Bios

Noorderdwarsvaart 25/0512543806 (filmhuisdrachten.nl) |
Aanvang: 20.00 | Raadpleeg de site
voor het actuele programma

Eindhoven
k Pathé Eindhoven Dommelstraat
27 | 0900-1458 | pathe.nl | Titels
zijn onder voorbehoud, raadpleeg
verder de website

Premières | Annabelle vanaf do 2 |
Bang Bang vanaf do 2 | The Best Of Me
vanaf do 16 | Dracula Untold vanaf do 9
| The Drop vanaf do 30 | Fury vanaf do
23 | Gone Girl vanaf do 2 | Happy New
Year vanaf do 23 | The Hundred Foot
Journey vanaf do 9 | The Judge vanaf do
16 | Pride vanaf do 16 | A Walk Among
The Tombstones vanaf do 16 | Wonderbroeders vanaf do 2 | PAC Festival
| met de voorpremières van Mommy,
Pride, Under The Skin, Whiplash, Wild
Tales zo 5 t/m vr 10 | Ladies Night | Pak
Van Mijn Hart wo 29 | Opera | Macbeth
za 11 | Le Nozze Di Figaro za 18 | Music |
ID: Where We Are za 11 en zo 12 | Ballet |
The Legend of Love zo 26
k Plaza Futura/Natlab Kastanje

laan 500 | 040‑2946848 | natlab.
nl | Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Brozer vanaf do 2 | The Disappearance of Eleanor Rigby: Him & Her vanaf
do 30 | Hector and the Search for Happiness vanaf do 2 | Locke vanaf do 9 |
Still Life vanaf do 30 | Under the Skin
vanaf do 16
k Filmhuis De Zwarte Doos TU/e

Blue Ruin ma 20 t/m wo 22 | Boyhood
ma 27 t/m wo 29 | Starred Up ma 29
sep t/m wo 1 | The Wind Rises ma 13
t/m wo 15 | Thema: Oorlog | Return to
Homs ma 6 | The Thin Red Line di 7 |
Lezing: Film & Oorlog wo 8

Emmeloord
k Filmhuis Movieskoop Cinema’s
Beursstraat 3 | 0527-699868 |
filmhuisemmeloord.nl | movieskoop.nl
Ida wo 1, 20.30

Emmen
k Filmhuis Emmen Westeinde 70 |
0591-668250 | filmhuisemmen.nl |
Raadpleeg de website 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

pride

k ’t Beest Beestenmarkt 3 | 0113‑
228142 | tbeest.nl | Raadpleeg de
site voor het actuele programma

Dordrecht

terrein | 040-2475348 of 0402474900 (di t/m do) | dezwarte
doos.nl.nl | Aanvang: 20.00

door zijn muziekleraar tot het uiterste wordt gedreven. De film
kreeg op het Sundance Festival zowel van de jury als het publiek de
prijs voor beste film. In de romanverfilming Under the Skin (Jona
than Glazer) is Scarlett Johansson
een buitenaards wezen in het lichaam van een verleidelijke vrouw,
die op zoek is naar eenzame mannen op verlaten Schotse snelwegen. Waarom ze dat doet? Ga de
pathe.nl
film zien.

Goes

lermo do 16 t/m za 18, ma 20 en di 21,
20.30 | vr 17, 16.00 | di 21, 14.00 | Zwei
Leben do 9, za 11, ma 13 en di 14, 20.30
| di 14, 14.00

De camera blijft
tijdens de hele
film een statische
observator en het
decor is kaal: dat
geeft alle ruimte
aan de acteurs,
die daar over het
algemeen uit
stekend raad mee
weten. Indruk
wekkend is Elka
betz in haar be
lichaming van
Viviane, die murw
en strijdbaar
tegelijk de straf
voor haar vrouwzijn ondergaat, als
een hedendaagse
Jeanne d’Arc.
Sasja Koetsier over Gett –
The Divorce Trial of Vivian
Amsalem in de Filmkrant

Begin Again vr 24, 21.45 | za 25 en vr
31, 19.00 | zo 26, 11.00 | di 28, 20.30 |
Boyhood wo 1, ma 6, di 7, zo 12 en wo
22, 20.30 | zo 5 en zo 19, 16.00 | di 28,
14.00 | vr 31, 15.30 | Clouds of Sils Maria do 2, zo 5 en wo 8, 20.30 | vr 3 en za
11, 21.45 | vr 10, 19.00 | zo 12, 11.00 | di 14,
14.00 | Gett: The Divorce Trial of Viviane Amsalem vr 3, 19.00 | za 4, 21.45 | vr
10, 15.30 | ma 13 en wo 15, 20.30 | Kreuzweg vr 17, 19.00 | za 18 en za 25, 21.45 |
zo 19, ma 27 en wo 29, 20.30 | Magic in
the Moonlight vr 3, 15.30 | za 4 en za 11,
19.00 | zo 5, 11.00 | di 7, 14.00 | Maps to
the Stars do 9, di 14 en ma 20, 20.30 |
zo 12, 16.00 | vr 17, 21.45 | za 18, 19.00 | A
Most Wanted Man do 30, 20.30 | vr 31,
21.45 | The Trip to Italy do 16, di 21 en zo
26, 20.30 | vr 17, 15.30 | zo 19, 11.00 | vr
24, 19.00 | The Wind Rises do 23, 20.30
| vr 24, 15.30 | zo 26, 16.00

Groningen
k Groninger Forum Hereplein 73 |
050-3120433 | groningerforum.nl |
Raadpleeg de website voor exacte
data en aanvangstijden

Premières | Brozer vanaf do 16 | Leviathan vanaf do 23 | Locke vanaf do
9 | St. Vincent vanaf do 23 | Wild Tales vanaf do 30 | Docs | Alphabet wo
1 | Master of Universe wo 15 | Regenboogweek | Cloudburst za 4, 16.00 |
Freier Fall za 4, 20.00 | Sarah Prefers
to Run zo 5, 20.00 | The Way He Looks
zo 5, 16.00 | Ciné-club | Bird People ma
6 | L’homme qu’on amait trop ma 20,
19.30 | Italiafilm | La prima cosa bella di 14 (met inleiding) | CinemaDiner
| The Lunchbox wo 22 | Boek en Film |
Keeper of Lost Causes do 30
k Pathé Groningen Gedempte

Zuiderdiep 78 | 0900-1458 | pathe.
nl | Titels zijn onder voorbehoud,
raadpleeg verder de website

Premières | Annabelle vanaf do 2 |
Bang Bang vanaf do 2 | The Best Of Me
vanaf do 16 | Dracula Untold vanaf do 9
| The Drop vanaf do 30 | Fury vanaf do
23 | Gone Girl vamaf do 2 | Happy New
Year vanaf do 23 | The Hundred Foot
Journey vanaf do 9 | The Judge vanaf do
16 | Pride vanaf do 16 | A Walk Among
The Tombstones vanaf do 16 | Wonderbroeders vanaf do 2 | PAC Festival
| met de voorpremières van Mommy,
Pride, Under The Skin, Whiplash, Wild
Tales zo 5 t/m vr 10 | Ladies Night | Pak
Van Mijn Hart wo 29 | Ballet | The Legend of Love zo 26 | Opera | Macbeth
za 11 | Le Nozze Di Figaro za 18 | Theater | Stephen Fry – More Fool Me wo 1 |
Music | ID: Where We Are za 11 en zo 12
k RKZ Bios Emmastraat 15-s101 |

050‑5262482 | rkzbios.nl | Aan
vang: 20.30

Go with the Flo za 11 en ma 13 (za met
Q&A en performance van de makers) |
Helium za 25 en ma 27 | | The Homesman za 27 sep en ma 29 sep | The Tale
of Princess Kaguya za 4 en ma 6 | Camera Japan | Filmfestival za 18 t/m
ma 20 met o.a. Animation Shorts: Geidai Animation Best Selection, Greatful
Dead en Tale of Iya
k Vera Zienema Oosterstraat 44 |

050‑3134681 | vera-groningen.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma

35

de Filmkrant 
#369 oktober 2014

Ander Russisch nieuws

ke zwakheid en vergeving. Zvjagintsevs derde film Elena fileert
een huwelijk, waarin tussen de
echtelieden een diepe kloof gaapt.
Dat wordt een ravijn als volwassen
kinderen uit eerdere huwelijken
opduiken. Zvjagintsevs laatste op
het Bijbelboek Job geïnspireerde
film Leviathan is een satire op Rusland, waarin het individu machteloos is tegenover de staat. Dat
merkt een alledaagse man als hij
het niet pikt dat de burgemeester
hem zijn lapje grond wil afpakken.

Goed nieuws: Andrei Zvjagintsevs
Leviathan, dat in Cannes de prijs
voor beste scenario won, bereikt
Nederland. Goed idee van EYE om
ook zijn drie eerdere films te vertonen. Elf jaar geleden maakte de
Russische filmmaker met The Return een overrompelende entree in
de internationale filmwereld. Het
was nauwelijks te geloven dat de
man die jarenlang met hapsnapwerk bij de televisie de kost had
verdiend, zo’n intens en indringend drama had weten te maken
over twee jongens, die na twaalf
jaar afwezigheid met hun vader
worden geconfronteerd. De man
neemt hen mee op reis naar een
verlaten eilandje, waarin hij hen
hard aanpakt. De film, waarin religieuze symboliek een rol speelde,
stond open voor meerdere interpretaties. Stond de vader voor de
terugkeer van Jezus op aarde? Leverde de film kritiek op de autoritaire Russische opvoeding? Of was
het juist een pleidooi voor discipline? Iedereen kon op The Return,

dat de Gouden Leeuw in Venetië
won, zijn denkbeelden projecteren. Dat Zvjagintsev geen eendagsvlieg was, bewees hij vier jaar later
met The Banishment, een metaforisch drama over een stel dat door
koppigheid en kortzichtigheid
zichzelf uit het paradijs van hun
idyllische gezinsleven verjaagt. De
met religieuze symbolen en verwijzingen opgetuigde film is een
aangrijpend drama over menselij-

Snowpiercer di 30 sep | Deutsches
Kino | Finsterworld di 23 sep

Heerlen

Hoogeveen

k Filmhuis De Spiegel De Bongerd

k Luxor-Theater JT Hoogeveen,

Haarlem
k Filmschuur Lange Begijnestraat
9 | 023-517 3910 | Raadpleeg de site
voor het actuele programma
The Trip to Italy vanaf do 25 sep | Winter Sleep vanaf do 25 sep | The Hitch
cock Touch | Psycho ma 22 sep en ma
29 sep

Hardenberg
k Filmhuis Hardenberg

Badhuisplein 3 | 0523-280353 |
filmhuishardenberg.nl | Aanvang:
20.00
Night Train to Lisbon di 7 en wo 8

Harderwijk
k Filmhuis Harderwijk/

Catharinakapel Klooster 1 | 0341-

419500 | filmhuisharderwijk.nl

Begin Again za 18 en ma 20, 20.15 |
Boyhood za 25 en ma 27, 20.15 | Deux
jours, une nuit zo 19, 20.15 | di 21, 14.00
| Viva la libertà za 11 en ma 13, 20.15 |
The Hitchcock Touch | Rear Window
zo 26, 20.15 | di 28, 14.00 | Specials |
All Quiet on the Western Front za 12,
20.15 | di 14, 14.00 | Wakker in een boze
droom za 4 en ma 6, 20.15 | di 7, 14.00

Heemskerk
k Fh Heemskerk/Gebouw de
Cirkel Cirkel 1 | 0251‑214720 |

filmhuisheemskerk.nl | Aanvang:
20.00

The Grand Budapest Hotel zo 19 | Lucia de B. zo 12 | Mandela: Long Walk
to Freedom zo 5 | The Two Faces of January zo 26

Heerenveen
k Filmhuis Heerenveen/De Bios

Burgemeester Cuperusplein 53 |
0513-654468 | filmhuisheerenveen.
nl | Aanvang: 20.30 | Raadpleeg de
site voor het actuele programma

eyefilm.nl

Nijmegen

vertoning van sept t/m mei

Het diner ma 20 en di 21, 20.00 | La
grande bellezza zo 26, 15.30 | The Road
vr 3, 20.00

k Lux Mariënburg 38-39 | 0900‑
5894636 | lux-nijmegen.nl | Raadpleeg de website voor het actuele
programma

Lisse
k Filmhuis/Cultureel Centrum

’t Poelhuys Vivaldistraat 4 | 0252‑

213458 | filmhuis-lisse.nl | Aan
vang: 20.30

12 Years a Slave di 23 sep | Blancanieves di 7 | The Grand Budapest Hotel
di 21 | A Hard Day’s Night vr 17 | Short
Term 12 di 30 sep | Tracks di 28

Maastricht
k Lumière Bogaardenstraat 40b |
043‑321 4080 | lumiere.nl

the return

18 | 5e verdieping Glaspaleis | 045‑
5772209 | filmhuisdespiegel.nl

Blue Ruin do 16, 20.00 | Borders do 2,
20.00 (met inleiding en Q&A met regisseur) | Boyhood do 23, vr 24 en za
25, 20.00 | zo 26, 14.00 | Clouds of Sils
Maria vr 17 en za 18, 20.00 | zo 19 en ma
20, 14.00 | Dazed and Confused ma 27,
20.00 | Die Frau des Polizisten za 1 nov,
20.00 | zo 2 nov, 14.00 | Jimmy’s Hall
vr 3, za 4 en ma 6, 20.00 | zo 5, 14.00 |
The Rover do 9, 20.00 | Sacro GRA ma
3 nov, 20.00 | We Are What We Are do
30 en vr 31 okt, 20.00 | The Wind Rises ma 20, 20.00 | Zwei Leben za 11 en
ma 13, 20.00

Helmond
k De Cacaofabriek Cacaokade 1 |
0492‑529009 | di t/m do van 9.00
tot 17.00 | filmhuis-helmond.nl |
Raadpleeg de site voor het actuele
programma

Hengelo
k Filmhuis Hengelo Beursstr 44 |
074-2556789 | filmhuishengelo.nl

De 100-jarige man die uit het raam
klom en verdween do 18 sep, 20.15 |
Anna Felici do 9 en vr 10, 20.15 | vr 10
ook 16.00 | Blue Ruin vr 3, za 4 en wo 8,
20.15 | Boyhood do 30 en vr 31, 20.15 |
Deux jours, une nuit vr 17, wo 22 en za
25, 20.15 | vr 24, 16.00 | Die Frau des
Polizisten za 18, do 23, vr 24 en wo 29,
20.15 | Ida vr 19 sep, za 20 sep en wo 24
sep, 20.15 | Night Moves za 11, wo 15 en
do 16, 20.15 | Tom à la ferme vr 26 sep,
za 27 sep en do 2, 20.15 | Tracks do 25
sep en wo 1, 20.15 | vr 26 sep, 16.00 |
Music & Movies | Metropool: Jimi Hendrix do 23, 19.30

Hilversum
k Filmtheater Herenplein 5 | 035‑

6235466 | filmtheaterhilversum.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma

van Echtenplein | 0528-234000 |
filmhuishoogeveen.nl | Raadpleeg
de site voor het actuele programma

Philomena ma 22 sep | The Selfish Giant di 30 sep

Hoorn
k Cinema Oostereiland

20.000 Days on Earth vanaf do 30 |
Araf vanaf do 23 | Brozer vanaf do 2 |
The Disappearance of Eleanor Rigby vanaf do 30 | Leviathan vanaf do 23
| Pride vanaf do 16 | The Riot Club vanaf do 2 | St. Vincent vanaf do 23 | Under
The Skin vanaf do 16 | Wild Tales vanaf
do 30 | Nederlandse Dansdagen | Dans
op Film: Dans zonder dansers za 4,
17.00 en 21.15 | zo 5, 17.00 | WO1 Maastricht | 7th Heaven zo 5, 14.00 (filmconcert) | Boeddhistisch Film Festival | zo 5, 14.00 | Studium Generale |
Feel My Love ma 6, 19.30 | Inequality
For All ma 13, 19.30 | Voor de stilte ma
27, 19.30 | Movies that Matter | The Attack ma 6, 19.30 | Gay & Lesbian Film
Night | Der Kreis di 21, 19.30

Middelburg
k Cinema Middelburg Achter de

Houttuinen 30 | 0118‑613 482 |
cinemamiddelburg.nl | Raadpleeg
de site voor het actuele programma

Bon Dieu! vr 3 | The Reunion vr 31 en za
1 nov | Tracks za 25 | Special | Oerijssel
do 16 (met vooraf een lezing)

Bon Dieu! do 18 sep en wo 1, 20.00 | vr
19 sep, 21.30 | za 20 sep en vr 26 sep,
19.00 | Boyhood do 25 sep en di 30 sep,
20.00 | za 27 sep, 19.00 | A Thousand
Times Goodnight vr 19 sep, 19.00 | za
20 sep en vr 26 sep, 21.30 | ma 29 sep,
20.00 | The Hitchcock Touch | The
Birds zo 28 sep, 15.00 | Psycho zo 21
sep, 15.00 | Gay Film Night | Rosie’s
Son ma 22 sep, 20.00 | De filmkeuze
van Barbara Voit | Italy, Love it or Leave it di 23 sep, 20.00 | Avond van de
Franse film | Casse-tête chinois wo 24
sep, 20.00

Leeuwarden

Middelharnis

k Slieker Film Wilhelminaplein 92

k Fh Middelharnis (Het Diekhuus)

Krententuin 25 | 0229-232296 |
cinemaoostereiland.nl | Raadpleeg
de website voor het actuele programma

Kampen
k Filmhuis Burgwal 84 | reserveren
via website | filmhuiskampen.nl |
Aanvang: 20.30, zondagfilm: 16.00

| reserveringen 058‑2050320
(tijdens kassa-uren) | sliekerfilm.nl
| Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Première | Pride vanaf do 16 | Nog te
zien | Boyhood | Clouds of Sils Maria
| Dorsvloer vol confetti | Maps to the
Stars | A Most Wanted Man | Specials
| Master of the Universe vr 3, 19.30 | za
4 en zo 5, 14.45 | Mistaken for Strangers do 25 en vr 26, 19.15 | Cracking the
Frame | Gregory Crewdson: Brief Encounters zo 19, 14.45

Lelystad
k Filmtheater/Agora Agorabaan
12 | 0320-239239 | agora-lelystad.
nl | Aanvang: 20.15
Boyhood di 28 | The Reunion di 21 |
Una via a Palermo di 7 | The Wind Rises di 14

Leusden
k De Filmtuin De Smidse 1b | 0334953107 | detuininleusden.nl |

Beneden Zandpad 7 | 0187-482400
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl

Alceste à bicyclette do 9 | Avant l’ hiver do 23 | The Master do 16 | Night
Train to Lisbon do 30 | Omar do 2 |
Films op Zaterdag | 12 Years a Slave za
11 | Mannenharten za 25

We hebben het
allemaal al een
keer gezien. En er
hartelijk om gela
chen. En ook nu is
het leuk. En meer
nog dan in The Trip
zorgt de vorderen
de leeftijd van de
concurrerende
komieken voor
een existentialis
tisch-tragische
subtekst. Die ove
rigens voortdu
rend met een
tongue-in-cheek
onderuit wordt
geschoffeld.
Fritz de Jong over The Trip to
Italy in de Filmkrant

Premières | Alphabet vanaf do 18 sep |
Dorsvloer vol confetti vanaf do 18 sep
| Le grand cahier vanaf do 18 | The Trip
to Italy vanaf do 25 sep | Winter Sleep
vanaf do 25 sep | Sneak Preview | Verrassende voorpremière elke di, 22.00 |
FilmOntbijt | elke zo, 11.00 | Filmcursus
| Filmkring do 18 sep en di 23 sep, 12.00 |
Cursus Première ma 29 sep, 19.30 | Van
woord naar beeld | De 100-jarige man
die uit het raam klom en verdween di
23 sep, 19.30 | FilmFlirt | Herdenking
Market Garden | A Bridge too Far zo 28
sep, 12.00 | Retrospectief Alfred Hitchcock | North by Northwest zo 21 sep,
12.00 | Psycho zo 28 sep, 12.00 | Specials | The Two Gentlemen of Verona
za 27 sep, 15.00 | Vikings from the Britisch Museum zo 21 sep, 15.00

Oirschot
k Filmclub/Rabotheater De Enck

De Loop 67 | 0499-572691 | deenck.
nl
La grande bellezza vr 26 sep | What
Maisie Knew di 21

Oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511094 |
filmhuisoldenzaal.nl

De 100-jarige man die uit het raam
klom en verdween di 21 en wo 22,
20.00 | Lucia de B. di 30 sep, 19.30 |
The Selfish Giant di 28, 20.00

Oss
k Cultuurpodium Groene Engel

Kruisstraat 15 | 0412-405504 |
groene-engel.nl | Raadpleeg de site
voor het actuele programma
Deux jours, une nuit zo 28 sep t/m di
30 sep, 20.30 | ma 29 sep ook 16.00 |
The Reunion zo 21 sep t/m di 23 sep,
20.30 | ma 22 sep ook 16.00

Oudenbosch
k Filmtheater Fanfare Pagne
vaartweg 109 (Markland College) |
0165‑314503 | filmtheaterfanfare.
nl

Boyhood do 16, 20.15 | Jimmy’s Hall do
23, 20.15 | Nationale Filmdagen/voorpremières | Dorsvloer vol confetti wo
17 sep | Pijnstillers ma 22 sep, 19.30 |
Halderbergse Culuurmaand: Thema:
Op Reis | La jaula de oro do 2, 20.15 |
Enkeltje hemel do 9, 20.15 (regisseur
aanwezig) | Tracks do 18 sep, 20.15 | A
Weekend in Paris do 25 sep, 20.15

Neerijnen

Purmerend

k Stroomhuis Neerijnen Van

k Filmhuis Purmerend Kerkstraat

Love & Fungi do 23 | The tweeling do 9 |
Film & Eten | Love & Fungi do 23, 18.00
paddenstoelenmaaltijd en 18.30 film
(reserveren noodzakelijk)

Begin Again za 18 en di 21 | Boyhood
vr 24 en za 25 | Diplomatie vr 10 | The
Last Hijack di 28 | De Poel vr 3 en di 7 |
Tom à la ferme vr 17 | A Weekend in Paris za 11 en di 14

Pallandtweg 1 | 06-13473992 |
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang:
19.30

Nieuwegein
k FTN/Wolff Nieuwegein Passage

102 | 030‑6045678 | filmtheater
nieuwegein.tk | Aanvang: 20.15 |
Titels zijn onder voorbehoud

Boyhood di 7 | Magic in the Moonlight
di 14 | A Most Wanted Man di 28

11 | 0299-416506 (reserveringen
via internet) | filmhuispurmerend.
nl | Aanvang: 20.30

Roermond
k ECI Cultuurfabriek ECI 13 |

0475-317171 | ecicultuurfabriek.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma

O.a. verwacht vanaf do 25 sep |

36

de Filmkrant 
#369 oktober 2014

Boyhood | Deux jours, une nuit | We are
the Best | Zwei Leben

Rotterdam
k Lantaren Venster Otto Reuch

linweg 996 (gebouw New Orleans,
Wilhelmina Pier) | 010‑2772277 |
lantarenvenster.nl | Aanvang:
19.30

Premières | 20.000 Days on Earth
vanaf do 30 | Blind vanaf do 23 | Brozer
vanaf do 2 | Gemma Bovery vanaf do 16
| In jouw naam vanaf do 9 | Leviathan
vanaf do 16 | Locke vanaf do 9 | Pride vanaf do 23 | Under the Skin vanaf
do 16 | Wild Tales vanaf do 30 | Camera Japan Festival | do 2 t/m zo 5 oktober (raadpleeg camerajapan.nl en facebook.com/camerajapan voor meer info)
| Sneakpreview | Verrassende voorpremière elke ma, 21.30 | De Rotterdamse Filmclub | vr 3 | Gay Film Night | Der
Kreis (The Circle) di 7, 21.30 | Docs |
Master of the Universe vanaf do 9 | Royal Opera House Live | I due Foscari
ma 27, 20.15 | Manon do 16, 20.15
k Pathé De Kuip Cor Kieboomplein

501 | 0900-1458 | pathe.nl | Titels
zijn onder voorbehoud, raadpleeg
verder de website

Premières | Annabelle vanaf do 2 |
Bang Bang vanaf do 2 | The Best Of Me
vanaf do 16 | Dracula Untold vanaf do 9
| The Drop vanaf do 30 | Fury vanaf do

23 | Gone Girl vamaf do 2 | Happy New
Year vanaf do 23 | Hector And The Search For Happiness vanaf do 9 | The
Hundred Foot Journey vanaf do 9 | The
Judge vanaf do 16 | Pek Yakinda vanaf
do 2 | Pride vanaf do 16 | A Walk Among
The Tombstones vanaf do 16 | Wonderbroeders vanaf do 2 | PAC Festival
| met de voorpremières van Mommy,
Pride, Under The Skin, Whiplash, Wild
Tales zo 5 t/m vr 10 | Ladies Night | Pak
Van Mijn Hart wo 29 | Music | ID: Where We Are za 11 en zo 12

Workshop Filmkritiek De Filmkrant

k Wenneker Cinema Vijgensteeg 2 |

010-4733000 | wennekercinema.nl

The Fault in our Stars do 9, vr 10, vr 17
en za 18, 21.00 | zo 12, 15.00 | Helium do
30 t/m za 1 nov, 20.30 | Jimmy’s Hall do
9 t/m za 11, 20.30 | Sepideh: Reaching
for the Stars do 16 t/m za 18, 20.30 | A
Thousand Times Good Night do 23 t/m

Heli Must See

k Lumen Delft
14 oktober 19.30 uur | Gerlinda Heywegen
The Clouds of Sils Maria Must See

k Gigant Apeldoorn

21 oktober 20.00 uur | Ronald Rovers
Araf Must See
k Rialto Amsterdam
22 oktober | Gerlinda Heywegen
Repeat / Remake – Psycho
k Lumen Delft
22 oktober | Dana Linssen
Leviathan

8, 15 en 29 september, 6, 20 oktober |
zie filmkrant.nl/filmkrantlive | Ronald
Rovers en Dana Linssen

27 oktober 19.15 uur | Ronald Rovers

Despair Must See

9 oktober 20. 00 uur | Dana Linssen
Programma Theo van Gogh
k EYE Amsterdam
Een dagje naar het strand | 10 oktober
19.00 uur| Q&A door Ronald Rovers met
cast & crew
06 | 15 oktober 19.00 uur | Q&A door Jos
van der Burg met cast & crew
06/05 | 22 oktober 21.30 uur | Q&A door
Joost Broeren met cast & crew

Nebraska di 7
k Het Gasthuis Lidwinahof 70
Themafilms | Nederlandse film di 14,
20.00 | Alzheimer di 21, 20.00 | Wereldcinema di 28, 20.00

Sittard

Clouds of Sils Maria do 30 en vr 31 |
Jersey Boys vr 24 | Jimmy’s Hall do 2 en
vr 3 | Sepideh - Reaching for the Stars
do 16 en vr 17 | Zwei Leben do 9 en vr 10

k Concordia Enschede

k De Fabriek Zaandam

Hoofdstraat 145 | 073-5474837 |
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30

Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213162 | filmtheaterdeluxe.nl
| Aanvang: 20.00

k EYE Amsterdam

Cursus Filmverhalen
k Cinema Oostereiland Hoorn
30 september en 7, 14 en 28 oktober
20.00 uur | zie t.z.t. cinemaoostereiland.nl | Dana Linssen en Ronald Rovers

k Filmclub Schijndel/City Theater

k Fth De Luxe/Scagon Theater

Schiedam

Cursus The Hitchcock Touch
k Filmtheater Voorschoten
The Man Who Knew Too Much | 17
oktober 20.00 uur | Sasja Koetsier
Psycho | 24 oktober 20.00 uur | Laura van Zuylen
North by Northwest | 1 november
20.00 uur | Dana Linssen
Rear Window | 7 november 20.00 uur
| Gerlinda Heywegen
The Birds | 14 november 20.00 uur |
Janna Reinsma
The Descendants
k The Movies Dordrecht
7 oktober 19.30 uur | Joost Broeren
Raadpleeg ook de agenda van
uw filmtheater | Voor meer
informatie en boekingen

filmkrant.nl/filmkrant.live

Verbeter de wereld,
word boeddhist!

Schijndel

Schagen

Nog meer over film weten? De Filmkrant komt live in de film
theaters bij u in de buurt. Filmkrantmedewerkers verzorgen
elke maand inleidingen bij Must See-films en inleidingen,
lezingen, Q&A’s en workshops bij andere films uit het actuele
aanbod en filmprogramma’s.
Winter Sleep Must See
k Focus Arnhem
25 september 19.30 uur | Ronald Rovers
k De FilmHallen Amsterdam
26 september 20.00 uur | Dana Linssen
k Filmschuur Haarlem
27 september 14.30 uur | Jos van der
Burg
k The Movies Dordrecht
27 september 19.45 uur | Dana Linssen
k Cinecitta Tilburg
28 september 11.00 uur | Dana Linssen |
lezing oeuvre Nuri Bilge Ceylan
k Concordia Enschede
29 september 19.15 uur | Jos van der
Burg

za 25, 20.30 | Una via a Palermo do 2,
20.30 | za 4, 21.00 | zo 5, 15.00 | Zombie: The Resurrection of Tim Zom vr 3
en za 4, 20.30 | Fotofestival | Als twee
druppels water zo 19, 16.00 | Lucebert
zo 19, 13.00 | Never a Dull Moment zo
19, 14.00 (o.v.b.) | Celluloid Classics |
The Birds zo 26, 15.00

Maar dat dubbel
spel van fictie en
realiteit is nog niet
de helft van de
rijkdom van de
film. (…) Clouds is
een hommage aan
actrices, die
dankzij een bizar
schoonheids
ideaal veel te snel
uitgerangeerd
raken en door de
lens van de came
ra in één jaar ze
ven jaar ouder
worden.
Ronald Rovers over Clouds of
Sils Maria in de Filmkrant

k Filmhuis Het Domein Kapittel
straat 6 | 046-4514384 | filmhuis
hetdomein.nl | Raadpleeg de site
voor het actuele programma

Boyhood vr 26 sep t/m zo 28 sep | Fading Gigolo vr 19 sep t/m zo 21 sep | Joe
ma 22 sep en di 23 sep | The Weight of
Elephants ma 29 sep en di 30 sep

Sneek
k Filmhuis Sneek/CineSneek

Leeuwenburg 12 | 058-2165619 |
filmhuissneek.nl | Aanvang: 20.00 |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma

Soest
k Filmhuis Artishock Steenhoff
straat 46a | 06-43870112 | arti
shock-soest.nl | Aanvang: 20.30

Chimpanzee vr 3, 16.00 | Diplomatie wo 1, 20.35 | Enemy ma 20 en wo
22, 20.15 | The Invisible Woman zo
26, 20.15 | Love Eternal ma 27 en wo
29, 20.15 | The Railway Man ma 13 en
wo 15, 20.15 | Het vonnis ma 6 en wo
8, 20.15

Stadskanaal
k Filmliga Stadskanaal Menis

tenplein 9 | 0599‑610777 | smoky.nl
| Aanvang: 20.15
L’amour est un crime parfait di 30 sep
| Her di 7 | La jaura de oro di 28 | Tracks
di 14 | A Weekend in Paris di 21 | Das
Wochenende di 23 sep

Tilburg
k Cinecitta Willem II straat 29 |
06-83698775 | cinecitta.nl

Premières | The Disappearance of Eleanor Rigby: Him & Her vanaf do 30 |
Leviathan vanaf do 23 | Wild Tales vanaf do 30 | Sneak Preview | Verrassende voorpremière elke ma, 21.00 | Nog te
zien | Boyhood | Clouds of Sils Maria |
Dorsvloer vol confetti | A Most Wanted
Man | The Trip to Italy | Winter Sleep |
Verwacht | Bon Dieu! | Brozer | Mommy | Wiplash | Cine Première | Gemma
Bovary do 2 | Filmspecial | Buster Keaton wo 8, 19.00 | De Meester en Mageritha zo 5, 16.00 (met inleiding) |

Uden
k Filmhuis De Pul Kapelstraat 13 |
0413-265091 | filmpul.com | Raad
pleeg de website voor het actuele
programma
Deux jours, une nuit do 18 sep, 20.00
| Zwei Leben do 25 sep, 20.00 | vr 26
sep, 10.00

vara, a blessing

Nederland is te klein geworden
voor het Boeddhistisch Filmfestival, zodat het nu Buddhist Film
Festival Europe heet. De negende
editie die van 3 t/m 5 oktober in
EYE wordt gehouden, staat in het
teken van transformatie van de
menselijke ontwikkeling. Beter gezegd: de tussenfase in dit proces,
want het thema van het festival is
het Tibetaanse begrip Bardo, dat
deze betekenis heeft. In de huidige
tussenfase ontbreekt het niet aan
mondiale ellende (Oekraïne, ebola,
Irak, vul zelf aan), maar het festival
is niet bedoeld om elkaar in een
depressie te storten. In de woorden
van de organisatoren: “We komen
bij elkaar om onze visie te verruimen en ons innerlijk te wapenen
met nieuwe energie en compassie,
door het contact met mensen die
anders denken, door te luisteren,
door inter-being in de praktijk te
brengen.” Kortom: “Laten we vrij
van oordeel en angst zijn. Want het
zijn juist deze helende ervaringen
die wij met u willen delen door de
films die we geselecteerd hebben.”

Bent u er nog? Een greep uit het
programma. Het festival opent
met Khyentse Norbu, waarin een
danseres klem zit in het Indiase
kastenstelsel. Daughters of Dolma
(Adam Miklos) kijkt vanuit vrouwelijk perspectief naar het boeddhisme. Femme – Women
Healing the World (Emmanuel
Itier) bevat interviews met invloedrijke vrouwen, onder wie natuurlijk Sharon Stone, die ook als
uitvoerend producent op de credits staat. Op het programma staat
ook Joris Ivens’ zwanenzang Het
verhaal van de wind. Van Marjolein
Boonstra is haar speelfilmdebuut
Kurai Kurai te zien, over de levens
van gewone mensen op de steppen
van Oezbekistan. Als het aan de
organistoren ligt staat de wereld er
na het festival een stuk beter voor:
“Moge de activiteiten van het Buddhist Film Festival Europe bijdragen aan het welzijn van alle levende wezens en de verdere ontplooiing van ons potentieel en een compassievollere samenleving.”

Utrecht

Moonlight ma 27 | Maleficent ma 13 |
Tracks ma 6

k ’t Hoogt Hoogt 4 | 030‑2328388 |

hoogt.nl

Nieuwe films | 20.000 Days on Earth
vanaf do 30 | Araf vanaf do 23 | Blind
vanaf do 23 | Brozer vanaf do 2 | Leviathan vanaf do 23 | Movies, Science
and the City | Forks over Knives ma 6,
19.00 | Zin & Zorg in Utrecht | Blackbird di 7, 19.15 | Special | programma
ism IMPAKT festival | do 9, 19.00 | Culturele Zondag | Ne me quitte pas zo
12, 17.00 | Cinema Animale | Mijn lieve
kankerhond en Facing Animals wo 15,
19.00 | Roze Maandag | Der Kreis ma
20, 19.15 | Verwacht Nuri Bilgen Ceylan
films | Clouds of May | Once Upon a
Time in Anatolia | Three Monkeys
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
La jaula de oro ma 20 | Magic in the

bffe.org

Veenendaal
k Filmhuis Veenendaal Kees Stip

plein 72 (Spectrum) | alleen info
0318-582669 | filmhuisveenendaal.
nl | Raadpleeg de website voor het
actuele programma

Venlo
k Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077‑3518183 |
nieuwescene.nl

The Amazing Catfish do 2 t/m zo 5, di
7 en wo 8, 19.15 | za 11, ma 13 en wo 15,
21.00 | Attila Marcel do 30, za 1 nov, ma
3 nov en di 4 nov, 19.15 | Barbara do 30,
za 1 nov, ma 3 nov en di 4 nov, 19.15 | The
Birds vr 31, 22.00 | zo 2 nov, 15.00 | Bon
Dieu! do 25 sep en za 27 sep, 19.00 en
21.30 | vr 26 sep, 14.45, 19.00 en 21.30
| zo 28 sep, 19.00 | ma 29 sep t/m wo 1,
20.00 | vr 3 en wo 8, 21.00 | zo 5, 16.00 |
ma 6, 19.15 | Chef do 2 t/m za 4 en do 9
t/m za 11, 19.00 en 21.30 | zo 5 en zo 12,
16.15 en 19.00 | ma 6 t/m wo 8, en ma 13
t/m wo 15, 20.00 | Deux jours, une nuit
vr 26 sep, 14.30 | za 27 sep en ma 29
sep, 21.05 | di 30 sep, 20.50 | The Double do 16, zo 19, ma 27 t/m wo 29, 19.15 |
vr 17, 21.00 | za 18, ma 20 en do 23, 21.45
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Rialto in oktober

advertorial

wo 15, 20.30 | zo 5, 16.00 | Jimmy’s
Hall do 16, vr 17, di 21, za 25, zo 26 en
wo 29, 20.30 | The Man Who Knew
Too Much zo 5 en zo 12, 20.30 | Starred Up vr 10, di 14, zo 19 en wo 22, 20.30
| The Tale of Princess Kaguya vr 24 en
vr 31, 20.30 | zo 26, 16.00 | Una via a
Palermo za 18, do 23 en di 28, 20.30 |
zo 19, 16.00 | Zwei Leben wo 1, 20.30
| Food4All-Hungry4Justice Festival
| No Land No Food No Life di 7, 20.30
| Tomorrow’s Food do 9, 20.30 | Voices of Transition wo 8, 20.30 | Special
| Panopticon ma 27, 20.30 (met lezing
en discussie)
k Heerenstraattheater Molen

straat 1b | 0317-414029 | heeren
straattheater.nl | Raadpleeg de site
voor het actuele programma

Leviathan

Rialto podium

15 oktober 19.30 uur | Cracking the
Frame Maandelijks kunstfilmpro-

gramma met inleiding | Born to Fly:
Elizabeth Streb vs. Gravity (Catherine Grund, 2014) | Regisseur
Catherine Grund volgde de Amerikaanse choreografe Elizabeth
Streb (1950) een jaar lang terwijl zij
en haar groep zich voorbereiden op
een reeks zeer gedurfde en spectaculaire voorstellingen tijdens de
Olympische Spelen van Londen in
2012. Grund laat zien hoe Streb tot
haar ideeën is gekomen, maar
vooral met welke hartstocht zij en
de dansers deze gestalte geven.
| Encierro: Stierenrennen in Pamplona do 25 sep en vr sep 26, 21.05 | zo 28
sep, di 30 sep en wo 1, 19.15 | Die Frau
des Polizisten vr 24, za 25, zo 2 nov en
wo 5 nov, 19.15 | In the Name Of do 25
sep t/m za 27 sep, 19.15 | wo 1, 20.50 |
Into Great Silence zo 26, 14.00 | Magic
in the Moonlight do 16 t/m za 18 en do
23 t/m za 25, 19.00 en 21.30 | zo 19 en zo
26, 16.15 en 19.00 | ma 20, di 21 en ma
27 t/m wo 29, 20.00 | wo 22, 19.15 | Mijn
avonturen door V. Swchrm za 4, wo 8,
za 11 en wo 15, 16.00 | A Most Wanted
Man do 30 t/m za 1 nov, 19.00 en 21.30 |
zo 2 nov, 19.00 | ma 3 nov t/m wo 5 nov,
20.00 | A Thousand Times Good Night
za 18, ma 20, di 21, do 23 en zo 26, 19.15
| zo 19, 16.00 | ma 27 t/m wo 29, 21.05
| Verboden vlucht wo 22, 20.00 | The
Weight of Elephants do 9 en vr 10, 21.10
| za 11, di 14, wo 15 en vr 17, 19.15 | zo 12,
16.00 | do 16, 21.05 | di 21, 21.45 | Zwei
Leben do 2, za 4, ma 6, di 7 en di 14,
21.00 | do 9, vr 10, zo 12 en ma 13, 19.15 |
The Hitchcock Touch | The Birds vr 31,
22.00 | zo 2 nov, 15.00 | Psycho vr 31,
0.30 (Halloween) | Seniorenmatinee |
The Amazing Catfish vr 10, 14.30 | Attila Marcel vr 31, 14.30 | Chef vr 3 en
vr 10, 14.45 | The Double vr 24, 14.30 |
Magic in the Moonlight vr 17 en vr 24,
14.45 | A Most Wanted Man vr 31, 14.45
| A Thousand Times Good Night vr 17,
14.30 | Zwei Leben vr 3, 14.30

Vlaardingen
k Filmtheater Het Zeepaard Veer

plein 134e (JT Bioscoop, kleine zaal)
| info@hetzeepaard.nl | hetzee
paard.nl (info & reserveren)

Boyhood do 9, 20.30 | zo 12, 16.15 | Dazed and Confused do 2, 20.30 | zo 5,
16.15 | l’ homme qu’on aimat trop do
23, 20.30 | zo 26, 16.15 | Una via a Palermo do 16, 20.30 | zo 19, 16.15

17 oktober 11.00 uur | Rialto Film
club | Leviathan (Andrei Zvjagin

tsev, 2014) | Het vierde seizoen van
de Rialto Filmclub opent met Leviathan. De titel verwijst naar het
mythologische Bijbelse wezen dat
chaos en willekeur symboliseert.
De film vertelt het verhaal van een
Russische burger die zich geconfronteerd ziet met een corrupte
overheid. Vooraf een inleiding, na
afloop: kopje koffie met iets lekkers. Het lidmaatschap (8x) kost
€ 64,–.
Meer informatie
rialtofilm.nl

Vlissingen
k Cine City Spuikomweg 1 | Zie de

Wassenaar
k Filmhuis Langstraat 40 | 0705113397 | obvw.nl/filmhuiswassenaar | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Weesp
k Theater City Of Wesopa Heren
gracht 23 | 0294-458093 | wesopa.
nl | Raadpleeg de website voor het
actuele programma
The Wind Rises do 25 sep | Zwei Leben do 18 sep

Winterswijk
k Filmhuis/Servicetheater

Skopein Meddosestr 4-8 | 0543521515 | filmhuiswinterswijk.nl |
Aanvang: 21.00

bioscoopladder en de agenda in de
dagbladen

Casse-tête chinois di 7 | Joe di 14 |
raadpleeg t.z.t de website voor de titel
van di 28 okt

Wageningen

Woerden

k Filmhuis Movie W Generaal

k AnnexCinema Rosmolenlaan 1 |

Club Sandwich do 30, 20.30 | Deux
jours, une nuit do 2 t/m za 4, za 11 en

Bloedlink vanaf do 25 sep | Dorsvloer

Foulkesweg 42a (’t Venster) |
moview.nl

0348-436510 | annexcinema.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma

Michel Auder was erbij
Michel Auder? Michel wie? Toegegeven: de in 1945 in Frankrijk geboren filmmaker Michel Auder, over
wie De Hallen in Haarlem van 20
september t/m 19 november een
overzichtstentoonstelling presenteert, heeft het nooit tot wereldroem geschopt. Toch verdient hij
meer aandacht, want Auder is vanaf eind jaren zestig, toen hij naar
New York verhuisde, een interessante filmchroniqueur van het leven van zijn New Yorkse kunstenaarsvrienden en zichzelf. Oorspronkelijk beïnvloed door de
Franse Nouvelle Vague ontwikkelde hij een eigen filmgenre dat heen
en weer springt tussen dagboekachtige homevideo en experimentele speelfilm. Auders vroege
Newyorkse carrière speelde zich af
rond de scene van Andy Warhols
Factory. Hij kwam met deze even
geniale als maffe kunstenaarsbende in aanraking doordat zijn toenmalige vrouw Viva één van Warhols
favoriete superstars was. Nadat de
Factory aan drugs, ruzies en jaloezie ten onder was gegaan, legde
Auder, die in de jaren tachtig met
Cindy Sherman trouwde – het hu-

welijk hield tot het einde van de jaren negentig stand – zich toe op
reisverslagen, kunstenaarsportretten, tv-collages en experimentele
speelfilms. Daarin toont hij een opmerkelijk gevoel voor kleine details
in het dagelijks leven; zijn films
verheffen het banale tot het uit-

3300366 | cine-utopiazoetermeer.
nl | Raadpleeg de website voor het
actuele programma

vol confetti vanaf do 18 sep | The Equalizer vanaf do 25 sep | The Maze Runner vanaf do 25 sep | Pijnstillers vanaf do 25 sep

Zutphen

Zaandam

k Filmtheater Luxor Houtmarkt
64 | 0575‑513750 | filmtheaterluxor.
nl | Raadpleeg de website voor het
actuele programma

k Filmtheater De Fabriek Jan

Sijbrandsteeg 12 | 075‑6311993,
reserveren via belbios | de-fabriek.
nl | Raadpleeg de website voor het
actuele programma

Zaltbommel
k Filmtheater Cinemaarten In
Theater de Poorterij Nieuwstraat 3
| reserveren via e-mail cinemaar
ten@planet.nl | Aanvang: 20.15

Deux jours, une nuit di 30 sep | Verrassingsfilm di 23 sep

Zevenaar
k Filmhuis Zevenaar Wittenburg
str 14 | 0316-331527 | reserveringen
0316-344250 (na 19.15) | filmhuis
zevenaar.nl

De 100-jarige man die uit het raam
klom en verdween zo 12 en wo 15, 14.30
| do 9 en di 14, 20.15 | Bon Dieu! ma 6,
do 9, vr 10 en di 14, 14.30 | zo 5, di 7, vr 10
en za 11, 20.15 | Boyhood di 7, 10.30 | wo
8, 14.30 | do 2 t/m za 4, 20.15 | Clouds of
Sils Maria do 30 en vr 31, 20.15 | Deux
jours, une nuit za 18, zo 19, di 21, do 23
en vr 24, 20.15 | L’Homme qu’on aimait
di 21, 10.30 | do 16, vr 17 en ma 20, 20.15
| Magic in the Moonlight di 28, 10.30 |
wo 29 t/m vr 31, 14.30 | zo 26 t/m di 28,
20.15 | No Country for Old Men zo 5,
14.30 | Oorlogsgeheimen do 2, vr 3 en
di 7, 14.30 | wo 1, 20.15 | Rear Window
ma 6 en wo 8, 20.15 | Sagrada-el misteri de la creació ma 27 en di 28, 14.30 |
za 25 en wo 29, 20.15 | Zwei Leben di 14,
10.30 | ma 13, do 16 en vr 17, 14.30 | zo 12,
ma 13 en wo 15, 20.15

Zoetermeer
k Fth Cine Utopia/bioscoop

Utopolis Oostwaarts 70 | 079-

zonderlijke. De tentoonstelling in
De Hallen vertoont een overzicht
van zijn hele carrière: van vroege
experimentele speelfilms tot aan
met een iPhone gemaakt recent
werk. Beneden in De Hallen zijn
Auders videowerken te zien, boven
worden zijn films vertoond. Op 25
september, 20 uur, houdt Xander
Karskens, conservator van De Hallen, een lezing over Auder en zijn
dehallenhaarlem.nl
werk.

Het is een comingof-age-film, maar
eigenlijk ook weer
niet. Want Nena is
niet groen meer,
net zo min als haar
vriendje, dat thuis
ook al het een en
ander te verstou
wen heeft gekre
gen. Door de rusti
ge toon en de na
druk op persona
ges in plaats van
gebeurtenissen,
slalomt Diesing
handig langs de
gebruikelijke ritu
elen van het gen
re, zonder daar te
blijven hangen.
Ronald Rovers over Nena in
de Filmkrant

michel auder

Deux jour, une nuit vr 19 sep, 17.00 | za
20 sep, 21.00 | Faith Connections do
18 sep, vr 19 sep en ma 22 sep, 20.30
| za 20 sep, 18.30 | The Homesman vr
26 sep, 17.00 | za 27 sep, 21.00 | ma 29
sep, 20.30 | In the Name of vr 26 sep en
di 30 sep, 20.30 | Magic in the Moonlight do 25 sep en zo 28 sep, 20.30 | za
27 sep, 18.30 | di 29 sep, 14.30 | Niet
zonder jou zo 28 sep, 15.00 | The Reader wo 17 sep, 14.30 | The Hitchcock
Touch | North by Northwest zo 21 sep,
15.30 | di 23 sep, 20.30 | To Catch a
Thief zo 21 sep, 20.30 | di 22 sep, 14.30
| Checkpoint Cinema | Borders wo 24
sep, 20.30

Zwolle
k Filmtheater Fraterhuis Blij
markt 25 | reserveren via website |
filmtheaterfraterhuis.nl

Alphabet do 23, 14.00 | zo 26, 16.30 |
di 28, 14.30 | Bon Dieu! vr 10 en za 11,
19.00 | za 12, 17.00 | di 14, 16.00 | wo 15,
20.30 | za 18, 16.30 | zo 19 en wo 22,
14.30 | Boyhood do 9 en di 21, 14.00 | vr
10 en za 11, 21.00 | zo 12, 19.30 | ma 13,
di 14 en do 16, 19.45 | zo 19, 11.15 | Brozer do 2, 20.30 | vr 3, za 4 en wo 15, 19.15
| zo 5, zo 12 en di 14, 16.30 | ma 6 en do
9, 19.45 | di 7, 14.30 | wo 8, 19.00 | vr 10
en za 11, 19.30 | ma 13, 16.00 | Dorsvloer
vol confetti vr 3, 15.30 | za 4, 16.30 | zo
5, 17.00 | di 7, 14.00 | wo 8, 14.30 | The
Fault in Our Stars do 16 en vr 17, 16.00 |
za 18, 19.00 | zo 19, 17.00 | ma 20, 19.45
| vr 24, 15.30 | za 25, 16.30 | zo 26, 14.30
| wo 19, 14.00 | Gett - The Divorce Trial of Viviane Amsalem vr 17, 18.45 |
za 18, 18.30 | zo 19, 19.30 | di 21, 19.45
| wo 22, 14.00 | L’homme qu’on aimait trop vr 10, 15.30 | za 11 en wo 15,
16.30 | zo 12, 14.30 | di 14, 19.00 | Leviathan do 23, ma 27 en wo 29, 19.45 | vr
24 en za 25, 21.00 | zo 26, 17.00 | di 28,
14.00 | Locke do 9, ma 13, ma 20 en wo
22, 20.30 | vr 10 en za 11, 21.30 | di 14,
21.15 | wo 15, vr 17 en za 18, 21.00 | do 16,
19.15 | zo 19, 11.45 | Magic in the Moonlight do 2 en ma 20, 14.00 | vr 3 en za
4, 18.00 | zo 5, 11.45 | do 9, 14.30 | zo 12,
11.15 | wo 15, 16.00 | vr 17, 16.30 | A Most
Wanted Man vr 3, 16.00 | zo 5, 14.30
| ma 6, 20.30 | wo 8, 14.00 | St. Vincent do 23 en di 28, 20.30 | vr 24, za 25
en wo 29, 19.00 | zo 26, 20.00 | ma 27,
14.30 | The Third Side of the River vr
24, 19.30 | za 25, 18.15 | zo 26, 11.45 | wo
29, 14.30 | The Trip to Italy do 2 en ma
6, 14.30 | vr 3 en za 4, 21.00 | zo 5, 11.15
en 20.00 | di 7, 20.30 | wo 8, 20.45 | Under the Skin do 16 en wo 29, 21.00 | vr
17, za 18 en vr 24, 21.30 | za 19, 20.00 |
ma 20 en do 23, 14.30 | di 21, 20.30 | wo
22 en di 28, 19.45 | za 25, 20.15 | zo 26,
19.30 | ma 27, 14.00 | Een vlucht regenwulpen vr 24, 16.00 | zo 26, 11.15 | ma
27, 20.30 | Watermark do 16 en zo 19,
16.30 | di 21, 14.30 | Winter Sleep do 2,
di 7 en wo 8, 19.45 | vr 3 en za 4, 20.00
| zo 5, 19.30 | ma 6, 14.00 | Verwacht |
The Disappearance of Eleanor Rigby |
My Old Lady | Samba | Wakolda | Whiplash | 35 jaar Fraterhuis | verrassende voorpremière vr 17, 19.30 | The Hitchcock Touch | Psycho vr 10, 16.00 | zo
12, 20.00 | ma 13, 16.30 | Café Zinnema
| The Damned za 25, 22.30
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Alphabet				
As Above so Below				
Chef				
Clouds of Sils Maria				
Dorsvloer vol confetti				
Gett, the Divorce Trial of Viviane Amsalem				
Le grand cahier				
Into the Storm				
Kreuzweg				
Life of Crime				
A Most Wanted Man				
November Man				
De overgave				
The Prince				
Sin City: A Dame to Kill For				
The Tale of Princess Kaguya				
The Third Side of the River				
Watermark				
What if				
is goed |

is redelijk |

is matig |

is slecht |

is zeer slecht |

k Filmhuis Lumen Casper en Emma
4+ vanaf wo 29 | Kleine Nicolaas gaat
op vakantie 6+ vanaf wo 29 | Minus
cule en de mierenvallei 4+ vanaf do 2 |
Pim en Pom 4+ vanaf do 2 | Cinekid |
Het Internationale Film, Televisie- en
Nieuwe Mediafestival voor de jeugd zo
19 t/m zo 26

Den Bosch
k Verkadefabriek Johan en de
verenkoning 6+ vanaf za 11 | Het leven
volgens Nino 6+ vanaf za 18 | Trippel en
Trappel 4+ vanaf za 11 | Kinderfilm
feest | Films, workshops, etc. in de
herfstvakantie van za 18 t/m zo 26

Den Haag

is niet gezien

Ab Zagt

Algemeen Dagblad

vanaf wo 1 | De club van Sinterklaas &
het pratende paard 4+ vanaf do 16 |
Maya de Bij 4+ vanaf wo 8 | Trippel
Trappel: Dierensinterklaas 4+ vanaf
wo 8

André Waardenburg

Nieuwe Revu/nu.nl

Mark van den Tempel over
A Most Wanted Man in de
Filmkrant

Above Us All				

is zeer goed |

Delft

k Pathé Buitenhof The Boxtrolls 6+

André Nientied

NRC Handelsblad

Dana Linssen

Gawie Keyser

Trouw

De Groene Amsterdammer

geheim van Eleonore 6+ za 4 en zo 5,
13.35 | Kleine Anna & lange oom 4+ za
4 en zo 5, 13.30 | Peuterochtend | De
nieuwe avonturen van het molletje 4+
di 14 en wo 15, 09.45 | Cinekid | Hocus
Pocus met Alfons Alfrink 4+ ma 20.
13.45 | wo 22, 13.00 | Levende bezems
9+ wo 22, 11.30 | vr 24, 13.45 | Mother, I
Love You 10+ ma 20 en vr 24, 11.30 |
Cinekid Workshops | Light Up di 21,
11.00 en 13.00 | Sjef de Superchef do 23,
11.00 en 13.00 | Sprookjesfestival |
Johan en de verenkoning 6+ za 18, zo
19, za 25 en zo 26, 13.30 | ma 20 t/m vr
24, 13.15 | Minuscule en de
mierenvallei 4+ za 18, zo 19, za 25 en zo
26, 13.35 | ma 20 t/m vr 24, 11.15 en
13.30 | De nieuwe avonturen van het
molletje 4+ ma 20 t/m vr 24, 11.00 |
Griezelavond | Dolfje Weerwolfje 6+ di
21, 18.30 | De Griezelbus 8+ di 21, 19.00

Belinda van de Graaf

De Volkskrant

Cinema.nl/VPRO

k Eye Filmmuseum Hocus Pocus

Gerhard Busch

Amsterdam

Bor Beekman

bibliotheek Cinekid | Hocus Pocus
met Alfons Alfrink 4+ ma 13 en do 16,
14.00 | Levende bezems 9+ di 14 en vr
17, 14.00 | Mother, I Love You 10+ wo 15
en za 18, 14.00

met Alfons Alfrink 4+ vanaf wo 8 |
Johan en de verenkoning 6+ vanaf do 9
| Nog te zien | Kleine Anna & lange oom
4+ | Cinekid | za 18 t/m zo 26 dagelijks
met Hocus Pocus met Alfons Alfrink
4+, Johan en de verenkoning 6+,
Levende bezems 9+ en Mother, I Love
You 10+ | Mini App Lab | In de filmfoyer
kun je op één van de vele IPads aan de
slag met de beste creatieve apps 3+ wo
22 t/m vr 24, 13.00-17.00

met Alfons Alfrink 4+ vanaf wo 8
(voorpremière op zo 5) | Johan en de
verenkoning 6+ vanaf za 11 | Het leven
volgens Nino 6+ vanaf wo 15 | Trippel
Trappel: Dierensinterklaas 4+ vanaf
wo 8
k Het Ketelhuis De Boxtrollen 6+
vanaf do 2 | Hocus Pocus met Alfons
Alfrink 4+ vanaf do 9 | Johan en de
verenkoning 6+ vanaf do 9 | Het leven
volgens Nino 6+ vanaf do 16 | Maya de
Bij 4+ vanaf do 9 | Trippel Trappel:
Dierensinterklaas 4+ vanaf do 9 | 25
jaar BosBros | Brammetje Baas 6+ za
4 en zo 5 (Met DVD cadeau bij 2
kaartjes!) | Cinekid | Het Internationale
Film, Televisie- en Nieuwe Mediafestival
voor de jeugd do 9 t/m za 18

Het Parool

k Het nieuwe filmhuis/De nieuwe

the thin red line

Jos van der Burg

Almere

k Focus Filmtheater Kerity en het

lange oom 4+ za 11, zo 12, za 18, zo 19, za
25 en zo 26, 13.30 | wo 29, 14.45 | Kleine
Nicolaas gaat op vakantie 6+ wo 1 en
wo 8, 14.30 | za 4 en zo 5, 13.00 | Pieter
Post: de film 4+ za 4 en zo 5, 13.30 |
Planes 2: Redden en blussen (3D) 5+
za 11, zo 12, za 18, zo 19, za 25 en zo 26,
13.00 | wo 22, 14.45 | Cinekid | Het
Internationale Film, Televisie- en
Nieuwe Mediafestival voor de jeugd ma
13 t/m wo 15, 9.15-16.00

NRC Handelsblad

k Fth De Lieve Vrouw Hocus Pocus

Arnhem

Le Carrés plot zit
een stuk steviger
in elkaar dan die
van Corbijns eer
dere The American, waardoor de
actie tijdens
windstille mo
menten niet als
een pudding in
eenzakt. Corbijn
slaagt erin de
meeste persona
ges hier als echte
mensen en niet als
archetypen neer
te zetten.

k Filmhuis Bussum Kleine Anna &

De Volkskrant

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.

Loenatik te gek 6+ za 4, zo 5 | Cinekid
| Believe 8+ wo 22, do 23, za 25 | Hocus Pocus met Alfons Alfrink 4+ zo 12,
za 18, zo 19, ma 20, di 21, wo 22, do 23,
vr 24 | Kleine Anna & lange oom 4+ zo
12, wo 22, do 23 | Mijn mama is in Amerika en ze heeft Buffalo Bill ontmoet
5+ vr 24, zo 26 | Mother, I Love You 10+
ma 20, di 21 | Cinekid Workshops | 3D
Avatarfabriek 7+ di 21 | Casting 6+ do 23

Bussum

Floortje Smit

Amersfoort

k Filmtheater/Podium Gigant

Alfons Alfrink 4+ vanaf wo 8 | Johan en
de verenkoning 6+ vanaf do 9

Trouw

Jeugdfilm

dezwartedoos.nl

Apeldoorn

k Chassé Cinema Hocus Pocus met

Jann Ruyters

merkelijk veel oog heeft voor de
flora en fauna op het strijdtoneel,
illustreert dat The Thin Red Line
meer een filosofische reflectie op
oorlog is dan een rechttoe-rechtaan oorlogsfilm. Dat geldt niet
voor de documentaire Return to
Homs, de openingsfilm van het
IDFA vorig jaar. De film volgt een
groepje jonge strijders in de hopeloze verdediging van de door het
Syrische leger belegerde stad

6+ vanaf wo 1 | De club van Sinterklaas
& het pratende paard 4+ vanaf do 16 |
Dummie de Mummie 6+ vanaf do 9
k Rialto Verhalen in de herfst |
Hocus Pocus met Alfons Alfrink 4+
vanaf za 11 | Johan en de verenkoning
6+ vanaf za 11 | Het leven volgens Nino
6+ vanaf wo 15

De Filmkrant

Goede timing, zou je cynisch kunnen zeggen over het thema Oorlog
in Filmhuis De Zwarte Doos in
Eindhoven. Het filmhuis besteedt
met twee films (6 en 7 oktober) en
een lezing (8 oktober) aandacht
aan de menselijke activiteit die
sinds mensenheugenis dood en
verderf zaait. Het op de oorlogsroman van James Jones gebaseerde
The Thin Red Line, waarmee Terrence Malick na twintig jaar in
1998 terugkeerde in de filmwereld,
gaat over de slag om het eilandje
Guadalcanal in de Stille Zuidzee
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Een Amerikaans peloton gaat de
strijd aan met de Japanse verdedigers. De film toont een chaotische
en meeslepende strijd, maar Malick stond geen Saving Private
Ryan of Letters from Iwo Jima voor
ogen, de indrukwekkende oorlogsfilms van Steven Spielberg en Clint
Eastwoord. Dat de regisseur op-

Breda

k Pathé Tuschinski The Boxtrolls

Ronald Rovers

Dé oorlogsfilm bestaat niet

Homs. De kijker ziet meedogenloos geweld van het leger, maar de
film roept ook vragen op over het
tegen beter weten in blijven volhouden van de jonge strijders, die
liever omkomen in de strijd dan die
op te geven. The Thin Red Line en
Return to Homs gaan allebei over
oorlog, maar dat is de enige overeenkomst. Over de grote verschillen tussen oorlogsfilms – van pacifistische oproep tot aansporing om
de vijand van de aardbodem te verdrijven - houdt filmdocent Jan
Salden 8 oktober een lezing.
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Deventer

Heemskerk

k Fh de Keizer Casper & Emma 4+ zo
5, wo 8 en wo 22, 14.30 | Kleine Anna &
lange oom 4+ wo 29, 14.30 | Kleine
Nicolaas gaat op vakantie 6+ zo 5 en
wo 8, 14.00 | Het leven volgens Nino 6+
wo 29, 14.00 | Cinekid | Believe 8+ zo
12, 12.00 | vr 17, 14.30 | Casper & Emma
4+ zo 19, 14.30 | Dunderklumpen 4+ zo
12, 14.30 | Hocus Pocus met Alfons
Alfrink 4+ ma 13 en do 16, 14.30 | wo 15,
11.30 | Levende bezems 9+ wo 15, 11.00
| Het leven volgens Nino 6+ zo 12 t/m
do 16, za 18, zo 19 en wo 22, 14.00 | vr 17,
11.00 | Mijn mama is in Amerika en ze
heeft Buffalo Bill ontmoet 5+ di 14 en
wo 15, 14.30 | vr 17, 11.30 | Mother, I Love
You 10+ za 18, 14.30 | Pim & Pom: Het
grote avontuur 4+ zo 12, 12.30

k Fh Heemskerk/Gebouw de

Eindhoven
k Pathé Eindhoven The Boxtrolls 6+
vanaf wo 1 | De club van Sinterklaas &
het pratende paard 4+ vanaf do 16 |
Dummie de Mummie 6+ vanaf do 9 |
Maya de Bij 4+ vanaf wo 8 | Sinterklaas
& Diego: Het geheim van de ring vanaf
wo 8 | Trippel Trappel:
Dierensinterklaas 4+ vanaf wo 8
k Plaza Futura/Natlab Het leven
volgens Nino 6+ vanaf wo 15

Cirkel Casper en Emma 4+ zo 26,

14.00

Hengelo
k Filmhuis Hengelo Minuscule 6+

k Cinecitta Johan en de verenkoning

Maastricht
k Lumière Hocus Pocus met Alfons
Alfrink 4+ vanaf wo 8 | Het leven
volgens Nino 6+ vanaf wo 15 | Cinekid |
Het Internationale Film, Televisie- en
Nieuwe Mediafestival voor de jeugd ma
20 t/m wo 22, vanaf 13.00

Oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De Bond
Pim & Pom: Het grote avontuur 4+ zo
19, 14.30

Oudenbosch

k Filmhuis Cinekid | Believe 8+ do

k Filmtheater Fanfare Kleine

23, 13.30 | Fien & Teun 2+ vr 24, 13.30 |
Hocus Pocus met Alfons Alfrink 4+ zo
19 en za 25, 13.30 | Levende bezems 9+
ma 20, 13.30 | Mijn mama is in
Amerika en ze heeft Buffalo Bill
ontmoet 5+ wo 22 en zo 26, 13.30 | The
Wind Rises 6+ di 21, 13.30 | vr 24, 15.30
| zo 26, 16.00

Nicolaas gaat op vakantie 6+ zo 21
sep, 14.00 | Planes 2: Redden en
blussen 5+ zo 5, 14.00 | Cinekid |
Hocus Pocus met Alfons Alfrink 4+ zo
19, 14.00 | Mother, I Love You 10+ do 23,
14.00

Groningen

k Filmhuis Pluk van de Petteflet 6+

volgens Nino 6+ vanaf do 16 | Cinekid |
Het Internationale Film, Televisie- en
Nieuwe Mediafestival voor de jeugd za
11 t/m vr 17
k Pathé Groningen The Boxtrolls 6+
vanaf wo 1 | De club van Sinterklaas &
het pratende paard 4+ vanaf do 16 |
Dummie de Mummie 6+ vanaf do 9 |
Maya de Bij 4+ vanaf wo 8 | Sinterklaas
& Diego: Het geheim van de ring vanaf
wo 8 | Trippel Trappel: Dierensinter
klaas 4+ vanaf wo 8

6+ vr 3, 16.00 | Heksen bestaan niet 6+
vr 24, 16.00

Leeuwarden
elke wo, vr, za en zo | Cinekid | Het
Internationale Film, Televisie- en
Nieuwe Mediafestival voor de jeugd di
14 t/m zo 19

Purmerend
zo 12

Rotterdam
k Lantaren Venster Het leven
volgens Nino 6+ vanaf wo 15 | Trippel
Trappel: Dierensinterklaas 4+ vanaf
wo 8
k Pathé De Kuip The Boxtrolls 6+
vanaf wo 1 | De club van Sinterklaas &
het pratende paard 4+ vanaf do 16 |
Dummie de Mummie 6+ vanaf do 9 |
Maya de Bij 4+ vanaf wo 8 | Sinterklaas
& Diego: Het geheim van de ring vanaf

darisch omdat de jonge Hedy Lamarr erin is te zien in een van de
eerste naaktscènes uit de filmgeschiedenis. Na Dumas’ beschouwing over het gebruik en de betekenis van close-ups besluit ze de
avond met de vertoning van de ultieme close-up-film Carl Theodor
Dreyers Jeanne d’Arc (1928). In
deze aangrijpende klassieker toont
actrice Maria Falconetti met voornamelijk haar gezicht het lijden
van de tot de brandstapel veroordeelde Jeanne d’Arc. Over zijn verfilming van de rechtszaak, veroordeling en verbranding van Jeanne
d’Arc zei Dreyer: “Ik wilde de ziel
tonen achter de façade van het
menselijk gelaat.” Dat is gelukt, zal
iedereen beamen na het zien van
de film. Dumas presenteert eind
oktober en eind november nog
twee filmavonden. De exacte data

Op 7 oktober verschijnt Deux
jours, une nuit op
dvd en Blu-ray.
Over dit nieuwe
meesterwerk van
de Belgische gebroeders Luc en
Jean-Pierre Dardenne (Rosetta,
L’enfant) schreef
de Filmkrant: “In een performance
die in Cannes onder actrices geen
gelijke kende, speelt Marion Cotillard een jonge moeder die op vrijdagavond te horen krijgt dat ze
maandag ontslagen zal worden.
Tenminste, tenzij haar collega’s afzien van hun bonussen van duizend euro want opgeteld zijn die
precies genoeg voor een jaarsalaris. [...]Als je een stap terug zet en
haar reis in het perspectief zet van
een beroemde reis als de Odyssee
dan krijgt Deux jours, une nuit de
contouren van een klassiek werk.”
Twin Pics stelt voor lezers van de
Filmkrant vijf dvd’s van Deux jours,
une nuit beschikbaar.

6+ vanaf zo 5 | Het leven volgens Nino
6+ vanaf wo 15

Utrecht
k Fth ’t Hoogt Te zien | Johan en de
verenkoning 6+ | Laban maakt er een
potje van 3+ | Cinekid | Het Internatio
nale Film, Televisie- en Nieuwe Media
festival voor de jeugd in de herfst
vakantie

Veendam
k Filmhuis vanBeresteyn Pieter
Post 4+ wo 15, 14.00

Zevenaar
k Filmhuis Zevenaar Heksen
bestaan niet 6+ do 23 en vr 24, 14.30 |
Loenatik, te gek 6+ wo 1, 14.30 | Oor
logsgeheimen 6+ do 2, vr 3 en di 7,
14.30 | Rapunzel 6+ ma 20, di 21 en wo
22, 14.30

Zwolle
k Fth Het Fraterhuis Het leven
volgens Nino 6+ zo 12, 12.00 | wo 15,
14.30 | do 16 t/m zo 19 en zo 26, 14.00 |
za 25, 15.45 | De Kinderboekenweek |
Mees Kees op kamp 6+ za 4, 15.45 | zo
5, 14.00 | Cinekid | Believe 8+ di 14 en
do 16, 14.30 | Hocus Pocus Met Alfons
Alfrink 4+ ma 13 en wo 15, 14.00 |
Levende bezems 9+ zo 12, 14.00 | za 18,
16.00 | Mijn Mama is in Amerika en ze
heeft Buffalo Bill ontmoet 5+ za 11,
15.45 | di 14, 14.00 | Mother, I Love You
10+ ma 13 en vr 17, 14.30 | Animatie
workshops | 3D Avatarfabriek 7+ do 16,
11.15 en 13.30 | Sjef de Superchef 4+di
14, 11.15 | di 14, 13.30

zijn nog onbekend, evenals de onderwerpen die aan bod komen.

laumes moeder weet echter niks
van haar zoons homoseksualiteit,
en zijn agressieve oudere broer
Francis (de beheerder van de boerderij) maakt Tom meteen hardhandig duidelijk dat dat zo moet
blijven.” Homescreen stelt voor lezers van de Filmkrant vijf dvd’s van
Tom à la Ferme beschikbaar.

eyefilm.nl

Jacques Tati de
complete collectie

ecstacy

voor de liefhebber. Tati’s originele
gebruik van geluid en visuele details heeft veel filmmakers geïnspireerd en zijn werk is tot op de dag
van vandaag nog steeds bijzonder
amusant en aantrekkelijk voor
jong en oud. In de serie Cinema
Selection zijn vier van Tati’s beste
films ook los verkrijgbaar, te weten
Jour de fête, Les vacances de Monsieur Hulot, Mon oncle en Playtime. Lumière stelt voor lezers van
de Filmkrant vijf exemplaren beschikbaar van de Jacques Tati de
complete collectie.

10 jaar Louis Hartlooper Complex

Onlangs vierde
Maps is zo grappig
het Louis Hartlooper Complex
en raak dat het
in Utrecht zijn
tiende verjaarverleidelijk is om
dag. Ter gelegenheid van dit jubide film alleen als
leum verscheen
in een zeer besatire te zien.
perkte oplage het boekje Je moet bij
ons blind naar de film kunnen: Jos
Maar er spoken
Stelling over 10 jaar Louis Hartlooper Complex. “De ervaring leert
Tom
à
la
Ferme
ook vreemde
dat ik heel voorzichtig moet zijn bij
Nu op dvd: de
het kijken naar films, want als ik
ondoden in rond.
nieuwe film van
verliefd word op een film kan het
Xavier Dolan (J’ai mijn ondergang zijn. Beter is het
Hoe echt zijn film
tué ma mère, Lau- om uit te gaan van de geur van de
rence Anyways).
film.” Het jubilerende Louis Hartpersonages
De Filmkrant
looper Complex stelt voor lezers
schreef erover:
van de Filmkrant vijf exemplaren
eigenlijk? Of zijn
“Tom op de boer- beschikbaar van Je moet bij ons
derij. Het zou de titel van een vroblind naar de film kunnen.
ze een grote
lijk babyboekje kunnen zijn, maar
de vierde film van Xavier Dolan is
schreeuw om
zeker niet voor de kleintjes. Dolan
We Are What We Are
maakte van het gelijknamige toleven, uit angst
Jim Mickles arneelstuk van Michel Marc Boutistieke horrorchard over zelfhaat en homohaat
om als het zaal
film We Are What
een broeierige thriller. [...] Tom
We Are was vorig
arriveert vanuit Montreal bij de
licht weer aan
jaar in Cannes te
boerderij uit de titel voor de begrazien als onderdeel
van zijn geliefde, Guillaume,
gaat te vervagen? fenis
van de Quinzaine
een van twee boerenzonen. Guil

Dana Linssen over Maps to
the Stars in de Filmkrant

Met Marlene Dumas naar de film
Wie er nog bij wil zijn, moet snel
zijn, want Marlene Dumas staat
met haar expositie The Image as
Burden in het Stedelijk Museum in
Amsterdam in het middelpunt van
de belangstelling. We hebben het
over de drie filmavonden die Dumas in EYE presenteert in het wekelijkse programma EYE on ART,
dat zich richt op de relatie tussen
film en andere kunsten. Onder de
titel Dumas goes to the movies
praat de kunstenares over films die
haar inspireren in leven en werk.
Op 30 september praat ze over
close-ups in haar favoriete films.
Aan bod komen onder meer Jean
Genets korte film Un chant d’
amour (1950), over het verlangen
naar contact en seks van twee
homogevangenen, en Ecstasy
(1933) van de Tsjechische filmmaker Gustav Mac. Deze film is legen-

Deux jours, une nuit

k Filmhuis Artishock Chimpanzee

Tilburg

Gouda

k Groninger Forum Het leven

Soest

wo 15 en vr 17, 14.00

k Slieker Film Casper & Emma 4+

Lezersacties in oktober

wo 8 | Trippel Trappel: Dierensinter
klaas 4+ vanaf wo 8

Watertanden geblazen: Lumière
bracht onlangs
een prachtige
dvd-box uit met
alle digitaal gerestaureerde
films van de Franse grootmeester
Jacques Tati. Oftewel Jour de fête, Les vacances de
M. Hulot, Mon oncle, Playtime,
Trafic en Parade, maar ook zeven
korte films en een schat aan ander
bonusmateriaal. Kortom een must

Jos Stelling over

TIEN JAAR

Louis Hartlooper Complex

uitgave 001 in de Stichting Louis Hartlooper-reeks

des Réalisateurs
en verscheen onlangs op dvd. De
Filmkrant schreef
de film: “Jim Mickles We Are What
We Are getuigt van visie en stijl.
[...] In deze vrije remake van het
Mexicaanse Somos lo que hay
(Jorge Michel Grau, 2010) verplaatst Mickle de setting naar de
dunbevolkte Amerikaanse Catskills. Daar treffen we een afgezonderde familie met zijn eigen, ziekelijke tradities. Een concept waarover de schaduw hangt van Tobe
Hoopers The Texas Chainsaw
Massacre (1974).” Twin Pics stelt
voor lezers van de Filmkrant vijf
dvd’s van We are what we are beschikbaar.

Interesse?

Stuur een email met naam en adres
naar info@filmkrant.nl en geef
daarin aan voor welke actie u belangstelling hebt (meerdere acties
mag ook). Wie het eerst komt, die
het eerst maalt. Winnaars ontvangen bericht. Over de uitslag kan
niet gecorrespondeerd worden.
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Thuiskijken
Lifeforce

Vampieren
van boven

Scarlett Johansson, die in Jonathan Glazers Under the Skin als buiten
aards roofdier huishoudt in Schotland, werd in 1985 voorafgegaan door
Mathilda May, die iets zuidelijker het beest uithing in een film van een
door Mike Lebbing
heel ander kaliber.
Buitenaardse levensvormen die zich op aarde
nestelen om die over te nemen (Invasion of
the Body Snatchers) of hun noodlot hier ontmoeten tijdens een kansloze missie hun eigen
volk te redden (The Man Who Fell to Earth)
kenden we al. Binnen die twee uitersten – de
ene een succesvolle publieksfilm, de andere
een artistiek meesterwerk voor fijnproevers –
bevinden zich nog talloze B-films, vaak minder geslaagd.
In 1985 harkten producenten Yoram Globus en Menahem Golan (die afgelopen augustus overleed) het destijds fenomenale budget
van 25 miljoen dollar bij elkaar voor het ambitieuze scifi-project Lifeforce. De twee illustere zakenmannen waren steenrijk geworden
met hun filmmaatschappij Cannon, die voornamelijk actiefilms op de markt slingerde,
waaronder sommige met Chuck Norris of
Sylvester Stallone. Voor Lifeforce werd de lat
veel hoger gelegd. Naast regisseur Tobe Hooper werden een hoop grote namen gestrikt,
waaronder filmmuzieklegende Henry Mancini, scenarioschrijver Dan O’Bannon (Alien)
en special effects-pionier John Dykstra, die
beroemd werd door de eerste Star Wars-film
uit 1977.
Tijdens een onderzoek naar de komeet van
Halley ontdekken astronauten een enorm
buitenaards ruimteschip, waarin ze naast
fossielen van enorme vleermuizen, drie glazen kisten met mensachtige lichamen aantreffen. Terug op aarde ontwaakt een van de
drie (de ravissante Mathilda May) die poedelnaakt Londen in wandelt, om de levenskracht
van slachtoffers op te zuigen met haar agressieve seksuele verschijning. Die slachtoffers
staan op hun beurt op om als zombies de
plaag te verspreiden. Terwijl Londen in vlammen opgaat en een totale apocalyps dreigt,
proberen astronaut Tom Carlsen (Steve
Railsback) en kolonel Colin Caine (Peter
Firth) het tij te keren.

Coïtus interruptus

U leest het al: Lifeforce heeft niet het kunstzinnige, ambivalente en prikkelende van
Under the Skin. Het grootste deel van het
budget werd besteed aan de visuele effecten

van Dykstra, en toegegeven, die mogen er
beslist zijn. Vooral de lange psychedelische
openingsscène, die aan Alien doet denken,
maakt indruk: de astronauten reizen door
een enorm en bizar vormgegeven ruimteschip met een organische structuur. De
grootste troef van regisseur Tobe Hooper is
de betoverende May, die afwisselend aantrekkelijk en afstotelijk is als het buitenaardse seksmonster dat op de aftiteling
‘Space Girl’ wordt gedoopt. May wandelt
rond in een film die ze niet had verdiend,
maar dat ze toch zo’n indruk maakt mag een

De Grote Oorlog, deel 7

Les croix
de bois

Omdat het dit jaar honderd jaar geleden
is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, be
steden we in dit herdenkingsjaar maan
delijks aandacht aan een klassieke film
over de Grote Oorlog.
Het krachtige openingsbeeld van Les croix de
bois (Wooden Crosses, 1932) windt er geen
doekjes om: dit is een film over zinloze opoffering. Regisseur Raymond Bernard laat een
shot van een bataljon soldaten overvloeien in
een onmetelijke rij witte kruizen: dit is hoe zij
zullen eindigen.
Zoals zovele films over WO I begint het
verhaal met een jongeman die zich aanmeldt
bij het leger. De patriottische rechtenstudent
Gilbert zit vol optimisme. De Eerste Slag bij
de Marne verliep immers voorspoedig;
Frankrijk zal de Duitsers in een mum van tijd
verslaan. Het regime waar hij in 1915 terechtkomt, zit vol geharde militairen die beter
weten en ze spotten een beetje met hem en
zijn brandschone uniform. Met wat modder
maken ze zijn nieuwe veldfles vies, zodat een

prestatie van formaat heten.
Lifeforce flopte gigantisch en een paar jaar
later was Cannon bankroet. Inmiddels heeft
de film cultstatus verworven door de soms
hilarische mix van ambitieuze production
value, existentialistische pretenties en quasiwetenschappelijke dialogen. Railsback, ooit
goed op dreef als Charles Manson in de
tv-film Helter Skelter (1976), krijgt de hoofdprijs voor het indrukwekkende aantal
gezichtsuitdrukkingen waarmee hij zijn
hoogdravende teksten oplepelt.
Het is een ervaring op zich om zo’n getalenteerde filmmaker als Hooper, die met The
Funhouse en vooral The Texas Chainsaw Massacre twee genreklassiekers op zijn naam
heeft staan, zo hulpeloos te zien worstelen
met deze materie. Wanneer Railsback en May
tijdens de climax een rigoureuze coïtus inter-

ruptus ondergaan, weet je als kijker niet meer
of je moet lachen of je hoofd moet schudden.
De aparte status van de film wordt geïllustreerd door de verschillende versies die er
intussen van Lifeforce in omloop zijn. De liefhebber kan niet om de ‘Steelbook Limited
Edition’ van Arrow heen. Er zijn twee verschillende versies van de film te zien, waarbij
de beeldcomposities in Cinemascope haarscherp en kleurrijk tot hun recht komen.
May is geen Johansson, Hooper is zeker
geen Glazer maar dat het voor een vampier
van boven op aarde uiteindelijk niet goed toeven is, staat in beide films vast.

scherpschutter de weerkaatsing van het blinkende metaal minder goed ziet. Veel tijd voor
deze en andere nuttige tips is er niet, ze moeten alweer de loopgraven in.
Les croix de bois is de verfilming van de
memoires van Roland Dorgerès, in het Nederlands vertaald als Houten kruisen, in 2004
uitgegeven in de reeks Oorlogsdomein van de
Arbeiderspers. De verfilming werd in 1931
grootscheeps aangepakt, als het Franse antwoord op All Quiet on the Western Front
(1930). De rolbezetting bestaat geheel uit
echte oorlogsveteranen en dat merk je aan
alles. Vooral de galgenhumor en het cynisme
komen zeer authentiek over. Iemand die niet
op wacht wil staan, wordt onomwonden een
“dikke klootzak” genoemd en angst wordt in
het bijzijn van anderen nooit getoond. Nuchter becommentariëren ze de gebeurtenissen:
“Dit is geen slag maar een slachting”, ver-

zucht er één na een avond lang beschoten te
zijn met mitrailleurs en granaten. Les croix de
bois laat bovendien overtuigend zien hoe
optimisme en patriotisme langzaam omslaan
in hun tegendeel.
In een sterke scène leest Gilbert, na net
weer een aanval van de Duitsers overleefd te
hebben, een brief van zijn verloofde waarin zij
zich beklaagt bij een dansfeest haar hak te
hebben gebroken. Een andere botsing van
twee werelden vindt plaats als het regiment
een kerkdienst bezoekt en iedereen uit volle
borst het Ave Maria zingt, waarna de camera
afbuigt en achterin de kerk een door wat
lakens en planken verborgen noodhospitaaltje laat zien met soldaten zonder ledematen
in bedden.
De sleutelscène zit precies in het midden:
een kwartier lang durende, oorverdovende en
niet-aflatende aanval die eindigt op een
kapotgeschoten kerkhof. De overlevenden
zijn de oorlog meer dan moe en berusten in
hun lot: “Of we krijgen een oorlogskruisje, of
we eindigen als houten kruis.” Dan heeft de
oorlog nog drie jaar te gaan.

Lifeforce

Groot-Brittannië/

Verenigde staten, 1985 | Regie Tobe Hooper | Op
blu-ray (import, Arrow) 

André Waardenburg

Les croix de bois

Frankrijk, 1932 | Regie

Raymond Bernard | Op import-dvd, r1 (Criterion
Eclipse, samen met Bernards Les misérables) |
Op 12 november verschijnt in Frankrijk een
gerestaur eerde versie op regio 2-dvd 
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In a World...

Recht van
spreken
locke

Locke

Tom Hardy’s onemanshow
Hij houdt zich netjes aan de snelheids
limiet, maar van binnen kolkt en zoeft het
bij het titelpersonage van Locke, een
eenmansspel voor Tom Hardy.
Een bouwplaats, het eind van de werkdag.
Voorman Ivan Locke (Tom Hardy) verwisselt
zijn bouwlaarzen voor normale schoenen en
stapt in zijn auto. Regisseur/scenarist Steven
Knight neemt in de eerste minuten van Locke
even de tijd om het interieur van de BMW te
verkennen: de comfortabele bekleding, het
display van de boordcomputer die automatisch verbinding maakt met Lockes telefoon,
de bedieningsknopjes op het stuur. Niet voor
niets: de volgende anderhalf uur plaatst hij
ons in die auto. In Locke zijn we even opgesloten als het titelpersonage dat onderweg is
naar zijn noodlot.
Via die boordcomputer belt Locke (Tom
Hardy) gaande de rit heel wat af. Naar zijn
vrouw en kinderen, om zich te verontschuldigen dat hij niet thuis komt. Naar zijn baas, om
uit te leggen waarom hij de volgende dag niet
aanwezig zal zijn bij de grootste betonstorting
van Europa, een immense operatie waarvoor
hij hoofdelijk verantwoordelijk is. Naar zijn
medewerker Donal, die het over moet nemen
en die Locke zo goed en zo kwaad als het gaat
instrueert. En naar de paniekerige Bethan,
met wie hij blijkbaar ooit een affaire had – de
enige fout in het keurige leven van deze
betrouwbare man.

Hoogtepunten uit het in
ternationale aanbod voor
thuiskijkers, geselecteerd
door Boudisque (boudis
que.nl). Het beste uit het
Nederlandse aanbod vind
u vanaf nu wekelijks op
filmkrant.nl

Hardy draagt de film, zelfs door een maskerende baard, een verkoudheid en een
onverklaarbaar maar passend Welsh accent
heen. Die verkoudheid is overigens echt:
Hardy was tijdens de slechts zes dagen
durende opnames ziek. Iedere avond namen
Knight en zijn crew de film twee keer integraal op, met Hardy in de auto en de rest van
de cast, die alleen te horen is, samen telefonerend vanuit een hotelkamer.
Knight heeft de opbouw van dit personage
en wat we van hem te weten komen knap
geconstrueerd. Maar hij vliegt ook her en der
uit de bocht. Lockes monologen tegen zijn
onzichtbare dode vader op de achterbank zijn
tenenkrommend (maar gelukkig schaars). En
soms slaat Knight ons al te hardnekkig om de
oren met zijn metaforen. Bijvoorbeeld wanneer Locke een tirade houdt over hoe beton
de bedding van het gebouw is, en ieder klein
scheurtje fataal kan zijn, terwijl hij zelf de
bodem onder zijn leven ziet wegvallen.
Maar dat zijn uitzonderingen, en zelfs die
momenten weet Hardy met zijn ingetogen,
stoïcijnse spel te verkopen.

Veel is er het afgelopen jaar gepraat over
de male gaze. Over hoe er in films naar
vrouwen wordt gekeken, en over welke
kansen vrouwen in de filmindustrie krij
gen. In a World... benadert dat onderwerp
vanuit een andere invalshoek, en vraagt
wie er in onze maatschappij recht van
spreken heeft.
Comédienne Lake Bell kiest in haar regiedebuut een obscure filmniche als setting: die
van de voice over-acteurs. Ze schetst een
wereld van bokkige oudgedienden en bronstige rijzende sterren die zichzelf heel wat
vinden met hun baritonstemmen. Na het
overlijden van Don Lafontaine, de ‘geestelijk
eigenaar’ van de beroemde trailerzin “In a
world...”, azen ze allemaal op zijn troon.
Carol (gespeeld door Bell zelf) is dochter
van de geëigende troonopvolger, Sam Sotto
(Fred Melamed), en kijkt het allemaal van de
zijlijn aan. Als vrouw ziet ze geen plaats voor
zichzelf in deze mannenclub, mede dankzij de
seksistische denkbeelden van haar vader over
hoe de industrie in elkaar steekt, en neemt ze
genoegen met klusjes als dialectcoach. Tot ze

in de running blijkt voor de trailer van een
Hunger Games-achtige serie blockbusters,
waarvoor die beroemde zin “In a world” weer
uit de kast kan worden gehaald.
Daaromheen bouwt Bell, in klassieke sitcomstijl, een reeks B-verhaaltjes die de
hoofdlijn thematisch ondersteunen. Over
Carols affaire met Gustav Werner (Ken
Marino), kroonprins onder de stemmensprekers, en de heimelijke verliefdheid die de
schuchtere geluidsman Louis (Demetri Martin) voor haar koestert. Over het uitgebloeide
huwelijk van Carols zus Dani (Michaela
Watkins) en haar man Moe (Rob Corddry), die
beiden voorzichtig buiten de deur snuffelen.
Over Sotto, die een jonge blondine aan de
haak heeft geslagen en binnenkort een oeuvreprijs zal ontvangen. Telkens weer leiden
die verhaaltjes terug naar: wie krijgt het
woord, wie mag en durft er iets te zeggen, en
naar wie wordt geluisterd.
Eerlijk is eerlijk: al die bijlijnen leiden soms
af van de hoofdzaak. Maar Bell houdt de vaart
er gelukkig goed in. En het knapste van In a
World... is dat het onvermijdelijke happy end
wat zwarte randjes meekrijgt. Want wat zegt
dat eigenlijk nog als je alleen omdat je een
vrouw bent geselecteerd wordt? En hoe zelfstandig ben je als je toch weer de goedkeuring
van je vader nodig hebt?
Joost Broeren

In a World

Verenigde Staten, 2013 | Regie Lake

Bell | Op dvd/blu-ray (20th Century Fox) 

Joost Broeren

Locke

GROOT-BRINTANNIË, 2013 | Regie Steven

Knigth | Te zien vanaf 9 oktober in de bioscoop
(September Film Distribution) en op import-dvd
of blu-ray, r2/B (Lionsgate) 

F for Fake

De laatste voltooide film van
Orson Welles – hierna volgden
enkel nog documentaires over
hoe andere projecten níet lukten. Maar deze overdenking van
wat echt is in de kunst en wat
niet, en of dat eigenlijk wel uitmaakt, is de perfecte zwanenzang voor Welles’ verknipte carrière.
Blu-ray, r1 | Criterion

Fedora

Met zijn een-na-laatste film
knipoogde Billy Wilder naar zijn
eigen Sunset Blvd., bijna drie
decennia eerder gemaakt.
Opnieuw probeert een louche
Hollywood-type een gevierd
actrice te bewegen uit haar
pensioen te komen, en opnieuw
zijn de gevolgen desastreus.
Messcherp en melancholisch.
dvd/blu-ray, r1/A | Olive Films

in a world...

Fargo, seizoen 1

Een Nederlandse release staat
voorlopig niet gepland voor
deze gelauwerde tv-serie, die
de gelijknamige film van de
gebroeders Coen niet hervertelt, maar remixt. Een nieuw
verhaal, nieuwe personages,
maar dezelfde locatie en toon,
en boordevol knipoogjes naar
het origineel.

I clowns

Een ‘tussendoortje’ van Fellini,
gemaakt voor de Italiaanse
televisie, deze semi-docu over
clowns. Schijnbaar gemaakt ter
afwisseling op het maken van
de grootse bioscoopwerken van
zijn Satyricon (1969) en Roma
(1972), maar daarmee niet minder persoonlijk of lyrisch.

The Vanishing

Jammer dat Criterion George
Sluizers eigen Amerikaanse
remake van Spoorloos (1988)
niet heeft toegevoegd aan deze
release – de ideale double bill.
Maar toch: een nieuwe 4K-scan
van deze Nederklassieker,
inclusief nieuwe interviews met
Sluizer en hoofdrolspeelster
Johanna ter Steege.

dvd/blu-ray, r1/A of 2/B |

dvd+blu-ray, r2/B | Eureka!

dvd/blu-ray, r1/A |

20th Centrury Fox

Masters of Cinema

criterion
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Juliette Binoche

Haar ware gezicht

Ter gelegenheid van de release van Clouds of
Sils Maria van Olivier Assayas zijn op het online
platform MUBI drie andere films te zien waarin
Juliette Binoche een actrice speelt. ‘Is there
door Mariska Graveland
anyone out there?’

De filmgeschiedenis zit er vol mee: actrices die actrices
spelen. Vaak smelt het imago van de actrice samen met
haar acterende personage, of schuurt het er op zijn
minst tegenaan. In Clouds of Sils Maria speelt Juliette
Binoche daar een subtiel spel mee. Haar personage
Maria Enders is zich ervan bewust dat ze zal worden
weggevaagd door de jongere concurrentie. De aanstormende actrice Jo-Ann Ellis zal de rol spelen waar Maria
ooit beroemd mee werd. Maria zal de oudere rol op zich
nemen. Jo-Anne bewondert haar daarvoor: “It’s a way of
dealing with time”, zegt Jo-Anne tegen haar in een
opmerking die even complimenteus als vilein is.
Olivier Assayas’ Clouds of Sils Maria is niet de eerste
film waarin Binoche (50) haar vak binnenstebuiten keert.
Ze speelde ook al (stem)actrices in Michael Hanekes
Code inconnu, Abel Ferrara’s Mary en Hou Hsiao-hsiens
Le voyage du ballon rouge, de drie films die nu bij MUBI
te zien zijn in een Binoche-special. In Code inconnu
speelt Binoche, die recent nog in Godzilla te zien was,
een actrice die in actiethrillers speelt. In Le voyage du
ballon rouge is ze te zien als de altijd gehaaste maar liefhebbende moeder en stemactrice bij een poppentheater.
En in Mary speelt ze een innerlijk verscheurde actrice die
na haar intense rol als Maria Magadalena in een provocerende film over Jezus, besluit om alles achter zich te
laten en naar Jeruzalem te reizen.
Binoche is een actrice die niet schroomt om regisseurs te benaderen met wie ze graag een film wil maken,
zoals Haneke en Bruno Dumont (Camille Claudel 1915).
Ze heeft ook als enige de Best Actress Award in alle drie
de grote Europese filmfestivals gewonnen: Cannes met
Certified Copy, Venetië met Trois couleurs: Blue en Berlijn met The English Patient, waarvoor ze ook een Oscar
voor beste vrouwelijke bijrol kreeg uitgereikt. Zoetsappige rollen als in Chocolat zijn in de minderheid. Haar
melancholieke, open blik die zomaar kan veranderen in
een andere emotie, leent zich meer voor een van de
meest huiveringwekkende film-in-filmscènes uit Code
inconnu. Ze zit opgesloten in een kale ruimte waar ze
volgens een mannenstem niet levend uit zal komen. Hij
sommeert haar om haar ‘ware gezicht’ te laten zien.
Geen leugens en trucjes maar een oprechte expressie.
“Wat moet ik doen?” roept ze uiteindelijk vertwijfeld,
waarmee ze de hele miscommunicatie, het escalerend
geweld en de onmacht van de personages in Code
inconnu samenvat. Binnen luttele momenten verandert
haar gezicht van openheid naar onbegrip naar wanhoop.

Redeloosheid

Volgend jaar is Juliette Binoche te zien in de rol van Antigone onder regie van Ivo van Hove, in een samenwerking
tussen Toneelgroep Amsterdam, Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg en de Londense Barbican. De klassieke
tragedie van Sophocles heeft de explosiviteit van een

MUBI en De Filmkrant
presenteren samen een
toegewijd programma
code inconnu

kernbom, aldus Van Hove, omdat Antigone hardnekkig
‘nee’ blijft zeggen tegen de wereld van de politiek, tegen
de wetten van het land. Het gevolg is dat ze een hele staat
vernietigt. Van de vertwijfeling uit Code inconnu is bij
Antigone niets te merken, maar beide werken zijn doordrenkt van de redeloosheid van sommige wetten en
sociale contacten, die in Code inconnu worden verbeeld
in de escalerende spanningen op straat, in huiskamers en
in de metro. Binoche die door blijft strijken terwijl ze
hoort dat een buurmeisje mishandeld wordt, een politieman die een donkere jongen ten onrechte oppakt. De
oorlogen zijn hier persoonlijk, niet tussen staten. Ontsnappen aan de vertwijfeling door te vluchten, zoals
Marie in Mary doet, is bij Haneke geen optie. Je bent ook
elders alleen tussen de anderen. “Is there anyone out
there?” roept Binoche dan ook in Code inconnu terwijl ze
alleen op het toneel staat en de verduisterde zaal in kijkt.
Het meest troostende beeld uit de drie films is de rode
ballon die meedeint op de Parijse luchtgolven in Le
voyage du ballon rouge – soms lijkt hij wanhopig tegen de
metrodeuren aan te bonzen op zoek naar contact, soms
gaat hij zijn eigen luchtige gang en brengt daarmee een
beetje vreugde bij de mensen die de moeite nemen om
omhoog te kijken.

Vanaf oktober presenteert de online
video-on-demand filmdienst MUBI met
trots een speciaal toegewijd programma
in samenwerking met De Filmkrant, het
grootst onafhankelijke Nederlandse
filmblad.
Als onderdeel van het reguliere programma op
MUBI wordt elke week de Filmkrant-film van de
week getoond. Een bijzondere, interessante film
die door de redactie van de Filmkrant in een
nieuw licht besproken wordt. Bovendien kun je
elke maand een breder opiniërend artikel lezen
over het Filmkrant-aanbod op MUBI in het
maandblad zelf.
De eerste maand zal actrice Juliette Binoche
centraal staan. Met de release van Clouds of Sils
Maria (Olivier Assayas) staat Binoche weer op
de (film)planken. MUBI en De Filmkrant vieren dit
met een speciale selectie van films waarin Binoche indrukwekkende optredens te zien geeft.
de films zijn een week te zien op

mubi.com:

26 september Code inconnu (Michael Haneke,
2000) | 3 oktober Mary (Abel Ferrara, 2005) |
10 oktober Le voyage du ballon rouge (Hou
Hsiao-hsien, 2007)
Zie

filmkrant.nl voor de recensies

D e F i l m k ra nt steunt het

European
Film
Awards

People’s Choice Award
De European Film Academy nodigt u uit te stemmen voor
de PEOPLE’S CHOICE AWARD 2014 voor uw favoriete
Europese film van het jaar. Doe mee en win een reis voor
twee personen naar Riga en toegangskaarten voor de
European Film Awards!
GENOMINEERD ZIJN:

jij toch ook?

De European Film Academy verenigt
3.000 Europese filmprofessionals met
als gemeenschappelijk doel de promotie van de Europese filmcultuur. De
winnaar van de People’s Choice Award
zal door de European Film Academy en
EFA Productions bekend gemaakt worden tijdens de awardsceremonie op 13
december.

IEDEREEN!
KAN HET

Alle stemmen moeten uitgebracht zijn
voor 1 november 2014. Verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen is
Ernst & Young GmbH, waar ook op verzoek het officiële verkiezingsreglement
verkrijgbaar is.

sms BIO naar 4333 en doneer 1 euro
www.stichtingbio.nl

LEES HETG!
VANDAA

Nederlands Fonds voor de Film.

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

DE 27th EUROPEAN FILM AWARDS
13 december 2014
Live online bij
www.europeanfilmawards.eu

hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

BEAUTY AND THE BEAST
IDA
NYMPHOMANIAC
PHILOMENA
THE 100-YEAR-OLD MAN
WHO CLIMBED OUT OF THE
WINDOW AND DISAPPEARED
TWO DAYS, ONE NIGHT

Bi o Va ka nt i e oord

NTR, HET NEDERLANDS FILMFONDS,
HET MEDIAFONDS EN COBO ORGANISEREN
VOOR DE 15 e KEER KORT!

vier

Nieuwe en gevestigde regisseurs en scenaristen uit Nederland en
Vlaanderen krijgen de kans om korte fictiefilms te maken. KORT!
bestaat uit tien korte fictiefilms met een lengte tussen de 5 en 10
minuten, waarvoor een budget van maximaal € 73.500 per film
beschikbaar is. Ook animatiefilmprojecten kunnen aan KORT!
deelnemen. Deze krijgen een langere productieperiode (van maximaal
18 maanden). KORT! is een onderdeel van het Deltaplan Talent.

CONTACTGEGEVENS
Nederlands Filmfonds
Jolijn van Rees
Pijnackerstraat 5
1072 JS Amsterdam
020-5707678
j.van.rees@filmfonds.nl
NTR Televisie
Redactie NTR
Postbus 29000
1202 MA Hilversum
035-6774555
drama@ntr.nl
Voor meer informatie
kijk op kort.ntr.nl en
greenfilmmaking.com

Een aanvraag kan uitsluitend gedaan worden door een ervaren, in
Nederland gevestigde producent. Elke producent mag maximaal drie
projecten indienen. Een regisseur komt in aanmerking voor maximaal
één realiseringsbijdrage. Van regisseurs wordt, naast een relevante
opleiding, verlangd dat zij minimaal één gerealiseerde (korte) fictiefilm
op hun naam hebben staan. Regisseurs die reeds drie keer een KORT!
hebben gemaakt kunnen zich vijf jaar na de laatste deelname weer
opnieuw aanmelden.
De selectie vindt plaats op basis van uitgeschreven scenario’s.
Scenario’s met Nederlandstalige dialogen en narratieve films met een
eigentijds onderwerp voor een volwassen publiek hebben de voorkeur.
Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de filmische potentie van het
scenario en de creativiteit en durf van de maker(s). Een regievisie is een
vereiste.
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KORT! gaat in vervolg op de vorige edities verder met het duurzaam
produceren van film. Alle geselecteerde deelnemers aan KORT!
verplichten zich daarom tot duurzaam produceren.

Nu iN oNze
wiNkels!

Aanmelden kan door uiterlijk dinsdag 18 november 2014 vóór 17:00 uur
een volledig ingevulde digitale versie van het aanmeldingsformulier
met bijlagen via www.filmfonds.nl en drie ondertekende en ingebonden
papieren exemplaren met bijlagen bij het Nederlands Filmfonds in te
dienen.
De uitslag wordt half januari 2015 bekend gemaakt. De première van
de films is voorzien op het Nederlands Film Festival 2015 (m.u.v. de
geselecteerde animatiefilm(s) die mogelijk een jaar later in première
gaan). De films zijn bestemd voor vertoning in de bioscoop, via internet
en op televisie via de NTR. Mocht het project geselecteerd worden dan
staat woensdag 21 januari 2015 het kennismakingsgesprek gepland.

adv_Kort_2015_filmkrant.indd 1

Het blad van/voor muziekliefhebbers

28-08-2014 08:58

No Risk Disc:

ROYAL BLOOD

www.platomania.eu • www.sounds-venlo.nl
www.kroese-online.nl • www.platenhuis-het-oor.nl
www.velvetmusic.nl • www.waterput.nl
www.de-drvkkery.nl
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Kijken waar geen film te zien is
De gekte heeft zich pas echt de laatste jaren ontwikkeld:
dat verlangen, inherent aan verschillende vormen van
filmliefde, om de herinnering aan een gekoesterde film te
vergelijken met de plekken en locaties waar die is opgenomen. Dat varieert van het specialistische toerisme van
de ‘Vertigo-reis’ door San Francisco en de Before Sunrise-wandeling door Wenen, tot de forensische studie van
Roland-François Lack op zijn ‘Cine-Tourist’ website
(thecinetourist.net), en de populaire serie boeken World
Film Locations gepubliceerd door Intellect in Groot-
Brittannië – en laten we niet Filmkrants eigen Dana
Linssen vergeten (lolajournal.com/2/letter_23) die per
trein en te voet onversaagd op zoek ging naar de geest
van Chantal Akermans heldin Jeanne Dielman op 23,
Quai du Commerce, Bruxelles …
De minst reflectieve van deze exercities wijst gewoon
naar een plek en roept: “Hé, dat is de straathoek waar
James Stewart stilstond en naar een torenklok keek”, of
wat dan ook. De meer complexe gaan op zoek naar iets
vreemders en spookachtigers: zoals het bewijs voor een
‘creatieve geografie’ waarin losse plekken van een stad in
de montage slim met elkaar verbonden zijn, of waarin de
kunstmatigheid van studiodecors samensmelt met een
actueel en gestileerd fragment uit de realiteit.
Ik herinner me, als een soort richtingaanwijzer voor
die zoektocht, een opmerking die de briljante
monoloog-kunstenaar Spalding Gray maakte in zijn
performance Swimming to Cambodia (voor het nageslacht vastgelegd door Jonathan Demme in 1987), over

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

delijk weg en duikt…
Maar het publiek in die schuur ziet niks – dat lacht
alleen maar, gekscherend. Ze hebben geen beelden van
acteren aan boord van een helikopter zonder deuren tij- Hitchcocks film, geen bijbehorende soundtrack, zelfs
dens een scène voor The Killing Fields (1984): aangezien geen herinnering aan het origineel om zich te oriënteren.
de filmcamera “de ruimte erotiseert” waar hij op gericht Het enige wat ze zien is onbegrijpelijke, minimalistische
is, zei Gray, kon hem daarboven in de lucht niks overko- performance-kunst.
men – het deed er niet toe of de helikopter neerstortte of
Hoe kwamen Kusturica en schrijver David Atkins op
dat hij simpelweg het grote niets in stapte, het was alledie scène? Mijn beste gok is dat die voortkwam uit een
maal prima, omdat het filmen een beschermend schild
paar van Hitchcocks eigen opmerkingen over acteren –
om hem heen vormde…
dat het regisseren van acteurs een kwestie is van zeggen
Voor mij zit een van de beste lessen uit de filmtheorie dat iemand stil moet staan, naar links moet kijken,
– als het gaat over ruimte, omgeving, verlangen, acteren, bewegen, etc – gemixt met wat elementaire Kuleshov
montage, de hele rambam – in een scène in Emir Kustu- over hoe je met montage verhalen maakt: cut van Cary
rica’s onsterfelijk bizarre Arizona Dream (1993). Tranen kijkend naar het vliegtuig, en voilà! Je hebt fictie. Maar
springen in je ogen als je het verzamelde gezelschap ziet
die ‘scène’ vindt, letterlijk, nergens in een bestaande,
dat daar in een schuur aan een tafel zit: Faye Dunaway,
integrale ruimte plaats.
Johnny Depp, Lily Taylor en Paulina Porizkova, en kijk
De scène in Arizona Dream gaat over de visie, het
opzij naar het in elkaar geflanste podium waar, voor een
geheugen en de ervaring van cinefilie op een veel dieper
talentenjacht, Vincent Gallo begint met z’n mime-imniveau. Want de hele tijd hoort en ziet Gallo, net als een
pressie van Cary Grant.
kind, de film afdraaien, majestueus, in z’n hoofd: hij
Doel van deze re-enactment is de beroemde ‘cropheeft alleen een paar kamerplanten nodig als props om
dustin’ where there ain’t no crops’-scène uit Hitchcocks zichzelf in die velden te zien, wegduikend voor dat
North By Northwest (1958), waarin Cary alleen staat te
magisch mysterieuze vliegtuig. In zijn hoofd verandert
wachten op een enorm veld waar geen enkel geluid
die kleine kunstmatige ruimte van het podium in de
klinkt, totdat hij plotseling wordt lastiggevallen door
grootse Technicolor-illusie die Hitchcock heeft
een sproeivliegtuig dat hem beschiet en probeert te ver- gemaakt. De acteren-plus-montage-les is voor de
gassen. Gallo doet precies wat Grant in die scène doet:
enthousiaste cinefiel niet nodig: het enige wat bestaat is
hij staat, wacht, kijkt op z’n horloge, vlucht dan uiteinde ingebeelde supra-realiteit van de gekoesterde film. 
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Buikslotermeerplein 4,
1025 EV Amsterdam,
dinsdag 15 juli 2014,
12.17 uur

Het is een opgewonden gedoe bij de achteruitgang van Bowling/Pool Noord aan het
Buikslotermeerplein. De deur vliegt open:
Ayoub (Elasri), Oussama (Addi), Frankie
(Jorik Scholten, beter bekend als rapper Lil’
Kleine) en Achraf (Meziani) komen naar buiten gerend. Een van de jongens struikelt
bijna.
Ze hebben ingebroken en zijn betrapt door
de eigenaar. Luid schreeuwend lopen ze richting het donkere viaduct. Op bowlingschoenen, hun eigen schoenen hebben ze in de paniek achtergelaten in het bowlingcentrum.
Het schreeuwen gaat gewoon door nadat
regisseur Sam de Jong ‘cut’ heeft geroepen
en uitlegt dat hij heel blij is met zijn dolly
shot. De jonge, debuterende acteurs hebben
écht ruzie. Sterker: ze gaan bijna met elkaar
op de vuist en moeten door de crew uit elkaar worden getrokken.
“Hun vriendschap komt onder druk te
staan gedurende de film, dus het is wel echt
iets tussen hen dat ook in het scenario
stond”, legt De Jong even later uit, terwijl zijn
acteurs hangen, klieren, roken en telefoneren. “Ayoub en Jorik hebben lang strijd gevoerd over wie de hoogste status had, dus
wie het meest onverschrokken was en bo-

venop de apenrots zat. Dat heeft ons veel tijd
en energie gekost, dus ik hoop maar dat we er
iets van terugzien in de film.”
Op een mooie ochtend in juli vinden in
Amsterdam-Noord opnamen plaats van
Prins, het speelfilmdebuut van Sam de Jong,
geproduceerd door het Amsterdamse productiebedrijf en fotografieagentschap 100%
Halal in coproductie met het internationale
VICE Media. In Prins draait het om de
zeventienjarige Ayoub, die tot over zijn oren
verliefd is op Laura (Sigrid ten Napel). Helaas
is Laura al bezet. Terwijl hij op verschillende
manieren probeert haar hart te veroveren,
komt hij Kalpa (Freddy Tratlehner, alias Vjèze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig) tegen, een zware crimineel met een paarse
Lamborghini Diablo. Onder invloed van Kalpa begint Ayoubs wereld uit elkaar te vallen.
De Jong studeerde in 2012 af aan de Film
academie met Magnesium, die werd be
kroond met de Tuschinski Award én de Prijs

van de KNF. Vervolgens maakte hij de korte
film Marc Jacobs, over een Marokkaans jochie uit Amsterdam-Noord, dat voor het
eerst naar Marokko op vakantie gaat en
daarom graag een zonnebril wil. Op straat
koopt hij er een van Marc Jacobs; al zijn
vrienden hebben een Ray Ban…
Marc Jacobs, die eerder dit jaar was geselecteerd voor de prestigieuze kortfilmcompetitie van de Berlinale, dingt op het Nederlands Film Festival mee naar het Gouden
Kalf voor Beste Kortfilm. Hetzelfde geldt
voor Malaguti Phantom, De Jongs in Noord
opgenomen Kort!-je over een buitenbeentje
dat aansluiting probeert te vinden bij de
stoere jongens en meiden. In Utrecht is ook
nog een derde proeve van De Jongs talent te
zien, namelijk Laatste keer, zijn ruige clip
voor het rapduo The Opposites.
Jan Pieter Ekker
foto bob bronshoff

V.l.n.r.: focus-puller Michael Hobdell, DoP Paul Özgür,
clapper-loader Zeb Ngobese, Oussama Addi, regisseur Sam
de Jong, Jorik scholten en Achraf Meziani. De fraaie
graffiti-tag ‘Vanilla Ice groet Brainpower’ onder het
viaduct hoort niet bij de film. Sterker: hij komt niet eens
in de film.

Prins Nederland, 2014 | Scenario en regie Sam de
jong | Productie 100% Halal | In coproductie
met Vice Media Benelux | Uitvoerend producent
Christine Anderton | Camera Paul Özgür | Mon
tage Mieneke Kramer | Production design Sanne
Schat | Kleding Nedda Nagel | Make-up Linde
lotte Vermeer | Muziek Palmb omen | Met Ayoub
Elasri, Oussama Addi, Jorik Scholten, Achraf
Meziani, Sigrid ten Napel, Freddy Tratlehner,
Elsie de Brauw | kleur, 80 minuten | Distrib u
tie A-film Benelux | Te zien vanaf voorjaar 2015

Volgende maand Stray Dogs 20.000 Days
De Filmkrant #370

verschijnt op donderdag 23 oktober

on Earth Mommy Blind Pride Whiplash
The Disappearance of Eleanor Rigby Wild Tales Sunset Boulevard
Bande de filles The Special Need The Salvation
Samba Pak van mijn hart Stonehearst Asylum
Horns Dumb And Dumber To The Drop Wakolda

Love, Rosie
St. Vincent
Interstellar

Qissa - The Tale Of A Lonely Ghost Violet Jessabelle The Hunger
Games: Mockingjay - part 1 Song from the Forest Trois coeurs

BILL NIGHY IMELDA STAUNTON DOMINIC WEST PADDY CONSIDINE

“DON’T TRY TO RESIST. LIKE BILLY ELLIOT AND
THE FULL MONTY, PRIDE WILL MAKE YOU CHEER!”
JORDAN HOFFMAN

WINNAAR QUEER PALM
FILMFESTIVAL VAN CANNES 2014

BASED ON THE INSPIRATIONAL TRUE STORY
ANDREW SCOTT GEORGE MACKAY JOSEPH GILGUN BEN SCHNETZER

WWW.LUMIERE.BE

16 OKTOBER IN DE BIOSCOOP

