AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

MEN & CHICKEN FRANKENSTEIN IN DENEMARKEN DEMOLITION JAKE GYLLENHAAL MET SLOOPHAMER
TRUMBO BEROEPSVERBOD VOOR HOLLYWOOD HARDCORE HENRY EERSTE FIRST PERSON SHOOTER FILM
KOLLEKTIVET THOMAS VINTERBERG KEERT TERUG NAAR DE COMMUNE PETER VAN BUEREN INTERVIEW

#386 APRIL 2016

ÉVOLUTION
SPROOKJE UIT EEN WERELD
ZONDER VADERS

NEXT TO HER
MOOOV FILM DISTRIBUTION en FILMISREAL presenteren

3 VOORPREMIERES
in aanwezigheid van regisseur Asaf Korman en actrice Liron Ben-Shlush
AMSTERDAM maandag 18 april 19.15uur Ketelhuis
DEN HAAG
dinsdag
19 april 19.00uur Filmhuis Den Haag
ROTTERDAM woensdag 20 april 18.45uur Lantaren/Venster

VANAF DO. 28 APRIL IN DE FILMTHEATERS

films facing the world
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REDACTIONEEL Tijdens het afge-

lopen Movies that Matter-festival was de Roemeense filmcritica Irina Nistor te gast. Ze is de
hoofdpersoon van de onderhoudende geënsce
neerde documentaire Chuck Norris vs. Communism, die laat zien hoe in de jaren tachtig dankzij
de opkomst van de illegale videomarkt het geïsoleerde Roemenië kennis maakte met films
over wat er verder in de wereld gebeurde en zo
uiteindelijk dictator Ceaucescu ten val kon
brengen. Historisch gezien vanzelfsprekend met
grote stappen snel thuis, maar filmisch om van
te smullen.
Het gaat natuurlijk om de gedachte erachter.
Dat al die Roemenen die zich heimelijk en
groepsgewijs rondom die verboden videospeler
schaarden, alleen al door te kijken naar Westerse films een daad van verzet pleegden.
Nistor werkte bij de staatstelevisie als vertaalster toen ze op een dag benaderd werd met
de vraag of ze iemand kon helpen met het vertalen van wat films. Voor de prijs van een reep
chocola begon ze avond aan avond filmvertalingen in te spreken. Een eenmansnasynchronisatieleger. Waarschijnlijk wel 5000 in totaal.
Omdat het publiek haar stem kende van de
schaarse uurtjes televisie waarin ook wel eens
een Westerse film werd uitgezonden (denk: The
Sound of Music, maar dan zonder verwijzingen
naar het klooster, want religie was verboden),
werd ze al gauw bestempeld tot “de stem van
Roemenië” en later natuurlijk “de stem van de
revolutie”. In Den Haag vertelde ze dat ze in het
vliegtuig naar Nederland nog door een stewardess werd aangesproken met de opmerking dat
ze “de stem van haar jeugd” was.
Ik was eerlijk gezegd een beetje star struck
door onze ontmoeting. Nistor is een enorme
cinefiel en diva tegelijkertijd. Hoewel ze destijds
heel goed wist waar ze mee bezig was, kan ze
nog steeds oprecht zeggen dat de kans om al
die buitenlandse films te zien haar voornaamste motivatie was. Heerlijk en herkenbaar
enthousiasme.
Dat het illegaal en een heldendaad was, is
ook iets wat later door de context van de
geschiedenis is gebleken.
De film werkt zo goed omdat het voor een
Westers publiek hilarisch is om te denken dat
tweederangs actieheld Chuck Norris met zijn
knokfilms in Roemenië een subversief symbool
kon worden. Nistors bewondering is echter volkomen authentiek. Ze was “zo opgelucht” toen
ze later hoorde “dat hij in werkelijkheid ook een
anticommunist was”.
Ik vond het meest inspirerende van de film
dat filmkijken een vorm van protest, activisme
en daarmee engagement kan zijn. Misschien
weten we het nog niet op het moment dat we
kijken. Misschien maakt de geschiedenis pas
uit voor welke films dat geldt. Maar het feit dat
we kijken naar alles wat voorhanden is, aan de
ene kant open en nieuwsgierig, aan de andere
kant vol bewustzijn en onderscheidingsvermogen, kan dus het verschil maken. Je zou zelfs
kunnen zeggen dat het kijken nog belangrijker is
dan de films zelf. Toch beginnen we deze
maand, zoals elke maand, eerst weer even bij
die films.
DANA LINSSEN

@DANALINSSEN

DROMEN EN NACHTMERRIES
OP HET IMAGINE FILM FESTIVAL
DAS CABINET DES DR CALIGARI IN 4K
4 10
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Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang Son of Saul op dvd

Word nu abonnee van de Filmkrant en
ontvang als welkomstgeschenk het veelbekroonde Son of Saul, winnaar van onder meer de Gouden Palm en de Oscar
voor Beste niet-Engelstalige film. Bent u
zelf al abonnee en brengt u een nieuwe
abonnee aan? Dan ontvangt u allebei het
welkomstgeschenk. *
Oktober 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul
Ausländer behoort tot het ‘Sonderkommando’,
een groep joden die gedwongen de nazi’s helpt
bij hun machinale uitroeiingspraktijken. Saul
werkt in het crematorium, waar hij in het lijk van
een jongetje zijn zoon denkt te herkennen. Hij
besluit het onmogelijke te proberen: het lichaam
van het jongetje te redden van de vlammen en
een rabbi te vinden om hem een Joodse
begrafenis te geven.
“De Hongaarse debutant Lászlo Nemes
maakt diepe indruk met het in Cannes met de
Grand Prix bekroonde Son of Saul”, schreef de
Filmkrant. “Met dit gedurfde speelfilmdebuut
(...) levert Nemes een essentiële bijdrage aan
het discours over het collectieve geheugen van
de Holocaust: de foto’s, films en geschriften die
samen een beeld vormen van het onvoorstel
bare. De camera focust enkel op Saul, alleen zijn
gezicht is scherp, terwijl de schimmen en
silhouetten van de massavernietiging hem
omringen. (...) Nemes, een protegé van Béla Tarr,
laat zijn publiek uitsluitend zien wat noodzake
lijk is. Maar de soundtrack laat niets aan de
verbeelding over.”
* Stort € 35,- (meer mag ook, dan steunt u de
Filmkrant extra als donateur) op rekeningnum
mer NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. Stichting
Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe abonnee’
en uw adresgegevens. Deze aanbieding is geldig
tot 28 april. Met dank aan Twin Pics.

MEN & CHICKEN
Het moet kloppen. Anders: what the fuck? k 12

Niet te missen
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Men & Chicken 4 12
2 Évolution 4 24
3 The Land of the Enlightened 4 16
4 Kollektivet 4 18
5 Hardcore Henry 4 15

TRUMBO

Amerikaanse heksenjacht 4 6
HARDCORE HENRY

4 15
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ARTIKELEN

4 10 Imagine Film Festival

De beste monsters lijken op ons

4 14 Film en terrorisme Dit heb ik

eerder gezien 4 15 Hardcore Henry en de first person shooter
4 28 Het nieuwe eten Crimineel in de supermarkt 4 42 Filmjournalist
Peter van Bueren ‘Ik geloof niet dat ik iets essentieels gemist heb’

TOMORROW

4 28

RUBRIEKEN

4 4 Niet te missen 4 5 Nieuws
filmkrant.nl 4 5 Het nieuwe
kijken Ebele Wybenga over
oorlogsfilm zonder strijd 4 11 Op ooghoogte Marc Cousins over
Diaghilev 4 27 Typex tekent Andy 4 28 Kort Alle andere films
4 32 Agenda plus evenementen, pers en sterren 4 42 Thuiskijken
Transit Havana, The Modular Body 4 45 World Wide Angle Adrian
Martin over waarde 4 46 Actie! Op de set van De zevende hemel

INTERVIEWS

4 9 Alex Pitstra over Bezness
as Usual ‘Ik zit in een spagaat’

4 12 Anders Thomas Jensen

over Men & Chicken ‘Het moet kloppen. Anders: what the fuck?!’

4 16 Pieter-Jan de Pue over The land of the Enlightened ‘Die kinderen
kun je gerust beschouwen als mini-volwassenen’ 4 18 Thomas

Vinterberg over Kollektivet ‘Seks hadden ze aan de andere kant van de
straat’ 4 21 Jean-Marc Vallée over Demolition ‘Het genot van een
spijker in je voet’ 4 22 Guillaume Senez over Keeper ‘De situatie van
een tienervader is ook complex’ 4 23 Rebecca Daly over Mammal
Moederzorg en dierlijke lust

filmkrant.nl
4 Premières tegelijk in bioscoop en thuis

Een film gelijktijdig uitbrengen in de bioscoop
en via VOD. Daarmee hoopt Herrie Film & TV
het bezoekersaantal voor kleinere arthousefilms met een kwart te kunnen verhogen.
Filmthuis ging in maart van start en biedt iedere twee weken via de websites van de deelnemende filmtheaters een nieuwe premièrefilm aan. Dertien filmtheaters doen mee. De
selectie van films ligt in handen van de distributeurs en de filmtheaters. Voorwaarde is wel
dat de film ook in de zaal draait. “Het gaat nog
niet om grote crossover films”, zegt Anke van
Diejen, samen met Noortje van de Sande eigenaar van Herrie. Wij mikken vooral op de
kleinere film die voor de VOD-release weinig
of geen marketingbudget heeft. Ook de
Nederlandse artistieke film krijgt een belangrijke plek.” Zie ook pagina 40.

OORLOGSFILM
ZONDER STRIJD
Ooit anderhalf uur doorgebracht in een Afghaans
mijnenveld? Ik wel, toen ik naar de Britse film
Kajaki keek. Nog nooit was ik op zo’n fysiek
ongemakkelijke manier een oorlogsfilm ingetrokken. Het waargebeurde verhaal is simpel,
gruwelijk en wordt met minimale opsmuk vertelt. Een groep Britse soldaten belandt tijdens
een doorsnee patrouille door een zanderige vallei
in de Afghaanse provincie Helmand in een mijnenveld. De mijnen stammen nog uit de vorige
oorlog, het conflict tussen de Russen en de Talibaan in de jaren tachtig. Er is strikt genomen
geen vijand om te verslaan, behalve de onbekende hoeveelheid kriskras verspreide, door zand
en gruis bedekte volkomen zinloze Sovjetmijnen.
Vanaf het moment dat de eerste soldaat zijn
been verliest maak je de situatie real-time mee.
Je zit als kijker als het ware ook gevangen in de
vallei. De camera wijkt nauwelijks van de schouder van de soldaten die geen stap meer kunnen
verzetten zonder ledematen en leven te riskeren.
De eerste helikopter die verschijnt om de gewonden te evacueren kan niet landen en doet zoveel
zand opwaaien dat er nog een mijn ontploft en er
weer een slachtoffer valt. Binnen de kortste
keren is iedere beweging zenuwslopend.

4 Vue zet in op eSports

Vue (voorheen JT Bioscopen) gaat een exclusieve samenwerking aan met DreamHack,
het grootste gamefestival ter wereld. Daar
mee zet de bioscoopketen stevig in op ‘big
screen entertainment’ dat niet per se film is.
Op 17 april vindt het eerste gametoernooi
plaats, Counter Strike: Global Offensive. Vue
verwacht makkelijk acht zalen te vullen. De
laatste jaren is eSport, zoals professioneel
competitief gamen officieel heet, steeds populairder geworden als kijksport. Vooral via
YouTube-kanalen van succesvolle gamers
worden toernooien gevolgd. Met eSports wil
Vue, de tweede bioscoopketen van Neder
land, zich onderscheiden van de concurrentie en een nieuw, jonger publiek aan zich
binden.

4 Makkelijker films kiezen

Het filmaanbod is groot – om niet te zeggen:
enorm – en dat maakt de kans op een teleurstellende misser evenredig groot. Reden voor
Thomas van Wageningen om een gepersonaliseerd adviesalgoritme te ontwikkelen.
Vier jaar heeft de ontwikkeling van Veboli
geduurd, en op 11 mei gaat de site live. Van
Wageningen: “Het is de bedoeling om het
systeem ook te gebruiken voor de beoordeling
van literatuur en muziek. Maar film komt
eerst.” Lidmaatschap van Veboli is gratis.

KAJAKI

4 New York Film Academy in Amsterdam
ALEX PITSTRA (R)
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RECENSIES

4 13 Men & Chicken Een monster
film van Frankenstein 4 17 The

Land of the Enlightened Kaal
geplukt paradijs 4 19 Kollektivet Jaloezie laat zich niet wegredeneren
4 25 Évolution In een vreemd kustdorp zonder vaders 4 29 El clan
IJskoude patriarch Next to Her Obsessieve zusterliefde 4 30 Monsieur
Chocolat Donkere piste Land of Mine – Under Sandet Duister oorlogs
verleden Denemarken A Haunting History Het verdriet van Zuid-Soedan
4 31 The Prosecutor, The Defender, The Father and His Son Het
tribunaal van menselijk en onmenselijk 4 Free in Deed De armen, de
verslaafden en de verstotenen

COLOFON

Anderhalf jaar later dan gepland opende de
New York Film Academy in maart de deuren
van haar Amsterdamse vestiging in de Beurs
van Berlage. De opening werd verricht door
de Amerikaanse acteur Matthew Modine. De
filmschool wil in de toekomst meer grote namen uit Hollywood naar Amsterdam halen
voor masterclasses. Creative director Devin
Crowley: “Op andere locaties worden gastlessen gegeven door Kevin Spacey en Steven
Spielberg. Als filmmakers en acteurs in
Europa zijn voor opnames zullen wij ze benaderen om een masterclass te geven.”


EDO DIJKSTERHUIS

De medische noodpakketten, met morfine en
bandjes (tourniquettes) waarmee je armen en
benen kunt afbinden, raken in hoog tempo op.
In de spannendste scene werpt de legerarts
eerst zijn rugzak vooruit en vervolgens zichzelf
op zijn rugzak, tot hij de gewonden heeft
bereikt. Alleen de galgenhumor van de soldaten,
de volkomen natuurlijke banter van jongens van
begin twintig onder elkaar, sleept je door de film
heen. Op het hoogtepunt van de ellende blijkt
dat iedereen de verjaardag van soldaat Dave
Prosser vergeten is en klinkt Happy Birthday
unisono uit doodsbange kelen. Een zwaargewonde sergeant die zegt te verlangen naar een
‘cold brew’. Aan het einde, voor de aftiteling uit,
zie je hun echte gezichten. Vergeleken met
pompeuze Amerikaanse oorlogsfilms als Zero
Dark Thirty en American Sniper is het ingetogen
Kajaki een verademing. Juist door het gebrek
aan heldenpathos of sentimentaliteit leef je
intens met de Britten mee.
EBELE WYBENGA
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De heksenjacht van Joseph McCarthy begin jaren vijftig op (vermeende) communisten kwam niet
uit de lucht vallen. Trumbo laat zien dat Hollywood al in 1947 gezuiverd werd van on-Amerikaanse
DOOR JOS VAN DER BURG
invloeden. De werkelijkheid was alleen ingewikkelder dan deze film laat zien.

Trumbo
Het oogt als een absurdistisch en surrealistisch kamerspel. In 1947 werd Bertolt Brecht, die in 1933 Hitler-Duitsland ontvluchtte, waarna hij vijf jaar in Denemarken en vanaf 1941 in de Verenigde Staten woonde,
door het House Un-American Activities Committee
(HUAC) ondervraagd over zijn politieke sympathieën.
Braaf beantwoordde de (toneel)schrijver, die het kapitalisme als de wortel van het kwaad zag, de vraag die
iedereen voor het comité moest beantwoorden: was hij
lid, of geweest, van de communistische partij? Brecht
antwoordde ontkennend. Maar zo makkelijk lieten de
communistenjagers het er niet bij zitten: Brecht had
toch “zeer revolutionaire gedichten, toneelstukken en
andere schrijfsels” geschreven? Ja, dat was waar, erkende Brecht, maar dat werk was volgens hem uitsluitend tegen Hitler gericht. Daar kon toch niemand tegen
zijn? Komisch wordt het als de communistische rattenvangers Brecht met een artikel denken klem te zetten,
waarna hij hen er fijntjes op wijst dat die tekst geen
artikel is, maar een passage uit zijn toneelstuk Private
Life of the Master Race. Nog geven de communistische
poortwachters het niet op en vragen ze of het klopt dat
veel van Brechts werk gebaseerd is op de ideeën van
Lenin en Marx. De in het kat-en-muisspel bedreven
schrijver antwoordt dat schrijvers van historische to-

neelstukken zich natuurlijk ook in Marx’ ideeën moet
verdiepen. Als laatste troef toveren de communistische
vuurvreters Brechts gedicht Praise of Learning uit de
hoge hoed, dat arbeiders aanspoort om zoveel mogelijk
kennis op te doen als voorbereiding op de toekomstige
machtsovername. Brecht praat zich eruit met de opmerking dat de voorgelezen Engelse vertaling van het
gedicht niet klopt met het Duitse origineel. Wie materiaal zoekt voor een tragikomisch theaterstuk over de
Amerikaanse communistenjacht kan terecht bij deze
transcriptie van Brechts verhoor. Titelsuggestie: Jagen
op spoken.

Verraders

Voor de VS was Jozef Stalin na de oorlog het grote
spook. Na het verslaan van Hitler viel de alliantie tussen de Verenigde Staten en Rusland snel uit elkaar. Onderling wantrouwen speelde in de oorlog al een grote
rol, maar werd in toom gehouden door het gezamenlijke doel. Na de oorlog veranderde dat wantrouwen in
vijandschap, die uitmondde in de Koude Oorlog. Plot-

seling waren Amerikaanse communisten, die tijdens
de oorlog als aanhangers van een bondgenoot werden
gezien, met de vijand heulende verraders. Wilden zij de
geesten rijp maken voor uitlevering van de Verenigde
Staten aan Stalin? De door rechtse Amerikanen aangewakkerde communistenangst kreeg snel een hysterisch
karakter. In die paranoïde sfeer richtte men de pijlen
niet alleen op de ongeveer zeventigduizend leden van
de communistische partij (op een bevolking van honderdvijftig miljoen), maar ook op hun sympathisanten.
Tienduizenden ambtenaren, leraren en andere overheidsfunctionarissen werden gescreend op hun politieke loyaliteit. Honderden werden zonder opgaaf van
redenen ontslagen. Een groter aantal nam zogenaamd
vrijwillig ontslag. De anticommunistische campagne
werd gedreven door communistenangst, maar was ook
een afrekening door conservatief Amerika met de erfenis van Roosevelts New Deal. Het ingrijpen en stimuleren van de economie in de jaren dertig door de overheid
was de aanhangers van het pure kapitalisme al jaren een
doorn in het oog. HUAC-voorzitter J. Parnell Thomas
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of hij lid was (geweest) van de communistische partij.
In de ogen van principiële Hollywoodmedewerkers,
die weigerden om deze vraag te beantwoorden, was hij
een lafaard. “Mijn beroep is niet held, maar schrijver”,
was Brechts gevatte, maar niet helemaal overtuigende verdediging. Over iemand die schrijver én held
was, gaat Trumbo, de speelfilm over Dalton Trumbo
(1905–1976), een gerenommeerde Hollywoodscenarist,
die in 1943 lid was geworden van de communistische
partij. In zijn HUAC-verhoor weigerde hij, evenals
negen andere creatieve Hollywoodgeesten, de vraag
naar het communistische partijlidmaatschap te beantwoorden. Deze ‘Hollywood Ten’ stelden dat de vraag in
strijd was met de Amerikaanse grondwet, die vrijheid
van meningsuiting, religie en vereniging garandeert.
Het leverde Trumbo, en de negen andere weigeraars,
een jaar gevangenisstraf op wegens minachting van het
Congres. Boven op deze straf kwam nog een straf, want
deze mannen kwamen in Hollywood op een zwarte lijst
te staan, die hen uitsloot van werk. Ze waren bepaald
niet de enigen, want op de lijst stonden ongeveer honderdvijftig namen. Daarnaast was er nog een ‘grijze
lijst’ met 350 namen van (vermeende) communistische
sympathisanten. Ook deze mensen kwamen jarenlang
niet meer aan werk.

Communistische gelovige

noemde Roosevelts New Deal “sabotage van het kapitalistische systeem”. Het stimuleren van de cultuur, dat
ook een aspect was van de New Deal, leverde volgens
hem voornamelijk “openlijke propaganda voor het
communisme of de New Deal” op.

Rijpe appel

Parnell Thomas en zijn medestanders keken met argusogen naar Hollywood, volgens hen een broeinest
van communistische sympathieën. Ze verdachten
Hollywood ervan de geesten rijp te maken voor communistische ideeën, zodat de VS als een rijpe appel in
Stalins schoot zouden vallen. Veel aanleiding voor die
opvatting was er niet. Zeker, er werkten communisten
in Hollywood en mensen met liberale ideeën, maar
communistische propagandafilms waren er niet. De
invloed van communisten op de filmproductie was
nihil. Het verhinderde niet dat honderden acteurs,
scenaristen, regisseurs en andere filmmedewerkers onder ede werden verhoord over hun politieke ideeën. In
elk verhoor was de sleutelvraag of men lid was, of was

geweest, van de communistische partij. Wie er bevestigend op antwoordde, kon het verder schudden in Hollywood, omdat de grote studio’s zich uit overtuiging
of, wat vaker het geval was, uit opportunisme, achter
de communistenjagers schaarden. Brecht hoefde niet
bang te zijn om verstoten te worden, omdat de politieke
kloof tussen hem en Hollywood al zo groot was, dat hij
er toch niets van de grond kreeg. Al in 1942 had hij zijn
opvattingen over Hollywood als kapitalistische steunpilaar verwoord in de serie gedichten Hollywood Elegies
(Gold in their mountains/Oil on their coast/Dreaming
in celluloid/Profits them most). Dat het HUAC-verhoor
hem diep kwetste, blijkt uit zijn vertrek de dag erna uit
de Verenigde Staten. Brecht keerde terug naar Europa
en zette nooit meer voet op Amerikaanse bodem.

Zwarte lijst

Het HUAC-verhoor was voor Brecht onder meer vernederend geweest omdat hij er geen heldenrol in speelde. Zijn gevatheid en ironische behendigheid ten spijt,
had hij wel braaf antwoord gegeven op de sleutelvraag

Dalton Trumbo was een atypisch voorbeeld van de
desastreuze persoonlijke gevolgen van de communistenjacht, omdat Hollywood hem als briljant scenarist
niet kwijt wilde. De studio’s lieten hem na zijn vrijlating onder pseudoniemen scenario’s schrijven. Of ze
verschenen onder de naam van andere scenaristen. Het
levert in Trumbo een grappige scène op, waarin hij in
1954 met zijn gezin thuis voor de televisie zijn script
van Roman Holiday de Oscar ziet winnen. Niemand
weet dat hij de scenarist is, want op de credits staat
Ian McLellan Hunter, die de Oscar in ontvangst neemt.
De ironie wil dat een paar jaar later ook Hunter op de
zwarte lijst in Hollywood belandde. Drie jaar na Roman
Holiday won Trumbo met The Brave One weer een Oscar en ook die kon hij niet zelf ophalen.
Er zit een geweldig verhaal in het leven van Dalton
Trumbo, maar de makers van Trumbo volstaan met een
heiligenleven, dat het de hedendaagse kijker makkelijk
maakt. Hij hoeft alleen ach en oh te roepen over de bizarre heksenjacht. De film portretteert Trumbo als een
gezellige gezinsman en politieke liberaal en niet als de
diehard communist die hij lange tijd was. Verborgen
blijft dat de scenarist in 1939 het Molotov-Ribbentroppact verdedigde, waarin Duitsland en Rusland
Polen verdeelden. Ook komen we niet te weten dat hij
Stalin “een van de democratische leiders in de wereld”
noemde. Evenmin horen we iets over zijn pogingen om
in Hollywood verfilmingen te torpederen van anticommunistische boeken, zoals Arthur Koestlers Nacht in de
middag. Trumbo was geen heilige, maar lange tijd een
communistische gelovige. De stalinist, naïeveling en
held verdient een film met meer lef dan het schoongeboende Trumbo. Evenals de kijker.
Trumbo 11111

VERENIGDE STATEN, 2015 |

REGIE JAY ROACH | 124 MINUTEN | MET BRYAN CRAN
STON, JAMES DUMONT | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM
DISTRIBUTION | TE ZIEN VANAF 7 APRIL 
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In zijn jonge jaren verdiende de Tunesische
vader van Alex Pitstra aan Europese toeristes
door hen het hof te maken. In zijn documentaire
Bezness as Usual zoekt hij zijn vader na jaren
weer op. Pitstra: ‘Ik stel harde vragen die nodig
zijn om te bepalen hoe ik mij tot hem wil
DOOR BERI SHALMASHI
verhouden.’
De Groningse filmmaker Alex Pitstra reconstrueert in
Bezness as Usual zijn identiteit op basis van zijn geboortenaam, Karim Alexander Ben Hassen. Hij bezoekt
in zijn eerste lange documentaire meerdere malen
zijn Tunesische vader Mohsen, die volgens zijn Friese
moeder nog geen stuiver heeft bijgedragen aan Alex
zijn jeugd. Zij lijkt dan ook niet bepaald gelukkig met
het feit dat haar zoon plotseling zoveel tijd met hem
doorbrengt, en zo weinig met haar. Dat dit Pitstra op
zijn beurt ontzettend raakt, blijkt uit een intieme scène
waarin zijn moeder hem de jarenlange afstand kwalijk
neemt. Pitstra stelt echter dat hij altijd zo loyaal naar
haar is geweest dat hij zich van haar los heeft moeten
wrikken om dichter bij zijn vader, maar vooral ook bij
zichzelf te komen.
Mohsen Ben Hassen deed ‘bezness’ toen hij jong
was, hij was een playboy die aanpapte met Europese meisjes die hij ontmoette tijdens hun vakantie in
Sousse. Haast als bijproduct van zijn professionele
vakantieliefdes verwekte Alex’ vader kinderen bij Alex’
moeder, en toen die relatie stukliep ook bij een andere
vrouw uit Zwitserland, de moeder van zijn halfzus Jasmin. Alex overtuigt Jasmin zich eveneens met Mohsen
te herenigen, maar die verhouding blijkt ingewikkelder, zowel voor vader als dochter. Alex Pitstra: “Toch
herken ik in Jasmin iets, ook ik was mijn hele jeugd een
eenling. Het heeft mij en de film erg geholpen dat zij
ook is teruggegaan. Ik voelde me er prettig bij dat ik de
camera ook op haar kon richten, maar merkte meer en
meer dat ik het verhaal het beste kon vangen als ik zelf
veel voor de camera verscheen.”

Hybride

In zijn debuutfilm Die Welt zocht Pitstra ook al naar
zijn zelfbeeld, maar toen door juist een verhaal te vertellen dat tegengesteld was aan dat van hemzelf, over
een Tunesische jongen die onderweg is naar Europa. In
Bezness as Usual zoekt Alex zonder omwegen de confrontatie met zijn vader. “Ik stel harde vragen die nodig
zijn om te bepalen hoe ik mij tot hem wil verhouden, en
daarmee ook hoe ik mijn eigen verhaal kan begrijpen.”
Sindsdien erkent hij ook meer zijn Tunesische achtergrond. “Toch blijft het een spagaat. Als ik daar ben,
ben ik Karim, als ik hier ben, ben ik Alex. Ik wil een
verbinding vinden, iets wat er precies tussenin past,
maar dat bestaat niet.” Is film dat dan niet? “Voor mij
is dat misschien wel film ja, dit is de manier geweest
om ermee om te gaan, om ook mijn hybride identiteit te
bevestigen. Als ik geen filmmaker was geweest, zou ik
alsnog een medium nodig hebben gehad om daar mee
om te gaan – misschien had ik dan wel geschreven, al
was het maar in een simpel dagboek, voor mezelf.”

Gabber

Met zijn films heeft Pitstra ook zelf een brugfunctie
voor anderen. “Ik vind het als filmmaker een ontzettend interessant thema, de cultuurverschillen, hoe we
de ander denken te begrijpen en hoe dat botst met de

Alex Pitstra over Bezness as Usual
werkelijkheid. Ik merk uit de reacties op mijn werk dat
anderen hun eigen verhaal erin herkennen.”
Hij hoopt dat de huidige trend en zoektocht naar diversiteit in de Nederlandse filmwereld hem niet in een
hokje duwt. “Ik zou net zo lief een film maken over de
tijd dat ik een gabber was, of in een klein Gronings dorp
willen filmen. Maar als ik tegen iets aanloop dat gaat over
diversiteit, of identiteitsontwikkeling, dan vind ik dat
gelijk interessant. Ik ben nu een half-Tunesische jongen,
wat ik daarvoor mijn hele leven niet ben geweest.”
“Natuurlijk is het heel anders, opgroeien als een jongen met een ‘moeilijke achternaam’ of ‘gewoon Pitstra’.’
Toen Pitstra zestien was heeft zijn moeder hem geholpen officieel van zijn vaders achternaam af te komen, en
daarmee ook van een zichtbaar stuk van zijn Arabische
identiteit. “‘Daar heb je niks aan’, zei zij. Ik denk ook dat

het waar is, in onze maatschappij. Tegelijkertijd heb ik
er na de première van Die Welt wel mee gespeeld. Dat ik
me op festivals in de Arabische wereld presenteerde als
Karim Alexander, om mijn link met Tunesië te benadrukken. Maar dat was ik niet. Ik ben toch gewoon Alex.
“De film gaat in essentie over de emancipatie van
mijzelf ten opzichte van mijn ouders. Meer nog dan een
coming of age, is het een coming of identity waarin ik
in eerste instantie naar buiten toe sla, en naar anderen
wijs, en mij uiteindelijk ook wel realiseer dat ik zelf degene ben die stappen richting mijn ouders moet zetten,
om dichter bij mijzelf te komen.”
Bezness as Usual

NEDERLAND, 2016 | REGIE ALEX

PITSTRA | 80 MINUTEN | DISTRIBUTIE HERRIE | TE ZIEN
VANAF 23 APRIL 
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Imagine Film Festival
Geen fantastische film kan zonder vormgeving. Van kille ruimte
schepen in Project-M tot de sexy zingende zeemeerminnen in
The Lure. Het Imagine Film Festival wijdt er een speciaal
programma aan. Over gebouwde monsters en monsterlijke
DOOR MARISKA GRAVELAND
gebouwen.
Architecten en genrefilmmakers lijken wel wat op elkaar. Ze creëren nieuwe werelden op de tekentafel. Bij
architecten moet het ontwerp uiteindelijk voldoen aan
de natuurwetten. Filmmakers kunnen zich veel meer
vrijheden permitteren.
Toch verzinnen ze vaak futuristische werelden die
sterk aan de onze doen denken. Mensen kunnen zich
blijkbaar moeilijk een wezenlijk andere wereld voorstellen. Je moet jezelf erin kunnen zien rondlopen, zoals de creature designer van The Lord of the Rings zegt in
een documentaire: “De beste monsters zijn bijna menselijk maar houden zich niet aan onze regels. Wij herkennen hun anders-zijn.” De Franse documentaire over
‘creature design’, Creature Designers: The Frankenstein
Complex, wordt vertoond op het Imagine Film Festival,
dat het programma Building Dreams and Nightmares
wijdt aan architectuur en design. De architect jaagt de
droom na, de filmmaker toont de nachtmerrie.
Zoals in Embers, te zien op Imagine, waarin een
aantal Amerikanen moet zien te overleven na een kern-

ramp. Hun geheugen hapert, elke keer als ze wakker
worden zijn ze alles weer vergeten. Een liefdeskoppel
moet elkaar elke dag weer opnieuw leren kennen. Hun
falende geheugen lijkt op de ruïne waarin het stel zich
schuilhoudt. Elders zit een Spaanse vrouw opgesloten
in een bunker, die van binnen stijlvol is ingericht, maar
het kille design is een gevangenis geworden, zonder een
spoortje vreugde. Weer ergens anders probeert een man
zijn geheugen te trainen en ontdekt ironisch genoeg dat
hij ooit het boek Reason and Rationality heeft geschreven maar zijn eigen rede en rationaliteit is verloren.
In de Canadese sf-film Project-M voltrekt zich ook
een kernramp. Maar dan ver van de personages vandaan. Vier astronauten draaien in een duizenddaagse
testmissie rond de aarde als ze de ene kernexplosie na
de andere zien op de planeet. Elk contact met de aarde
is verbroken. Ze zijn vergeten in de ruimte. De koude
witte ruimtecapsule is een onwerkelijke wereld vergeleken met wat zich op aarde moet afspelen. De gevolgen
van de kernramp krijgen we niet te zien (daarvoor moet

je het complementaire Embers kijken), want Project-M
richt zich op het drama dat zich in de afgesloten ruimte
voltrekt rond de wanhopige astronauten, die heen en
weer worden geslingerd tussen hun herinneringen aan
het aardse leven en hun uitzichtloze situatie in het onverschillige ruimtevacuüm.

Perfecte affaire

Ook in de Amerikaanse film Creative Control is met
grote zorgvuldigheid een kille wereld opgetrokken
waarin geen plek is voor emoties. De alcoholzuchtige
David werkt in het steriele kantoor van een reclamebureau aan een marketingplan om een nieuwe augmented-realitybril op de markt te brengen – eindelijk een
klus waarover hij creative control heeft. Thuis klaagt
zijn vriendin, een yoga-instructeur, over een gebrek
aan intimiteit, terwijl David zijn oogje heeft laten vallen op Sophie, de meest begeerde collega op kantoor.
David (gespeeld door debuterend regisseur Benjamin
Dickinson) besluit om met een testversie van de bril
een gefantaseerde avatar van de mooie Sophie te creëren, zodat hij met haar de perfecte affaire kan beleven.
Handige bijkomstigheid is dat hij zo geen emotionele
band met haar hoeft aan te gaan. In zijn zelfdestructieve roes beginnen werkelijkheid en fantasie te vervagen,
verbeeld door een wereld waarin transparante computer- en telefoonschermen het voor het zeggen hebben.
Sprekend design, letterlijk.
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DIAGHILEV

Mark Cousins (The Story of Film, A Story
of Children and Film) schrijft maandelijks
over films en beeldassociaties. Deze
maand: de noodzaak van de Svengali.

Experiment in onzekerheid

THE LURE

Building Dreams and Nightmares ruimt ook plek in
voor de sobere sf-film Synchronicity, die er heel eighties uitziet met de hoekige lay-out van de begintitels
en synthipop op de geluidsband. Ze geven sfeer aan
deze duistere vertelling over een natuurkundige die
een opening in het tijdruimtecontinuüm heeft gevonden. Maar deze ‘topologische anomalie’ ontglipt hem,
mede door toedoen van een femme fatale die hem het
ontwerp wil ontfutselen. Zijn ‘experiment in onzekerheid’ krijgt zo ook een interessante variant in de liefde.
De buitenissige J.G. Ballard-verfilming High-Rise
past ook goed in het programma. Ben Wheatleys zwarte komedie speelt zich geheel af in een Brits futuristisch appartementencomplex à la Cronenbergs
Shivers waar de decadente bewoners feestend ten onder gaan – ontsnapping uit dit monsterlijke gebouw
lijkt onmogelijk.
De gekste film uit het programma is The Lure, een
Poolse musical met horrortrekjes die zich afspeelt in
een nachtclub in retro-Oostblokstijl. In de kleedkamers duiken op een dag twee poedelnaakte vrouwen
op die in een zeemeermin kunnen veranderen. Maar
dat niet alleen. Het blijken ook vampiers die in zeeschuim veranderen als ze niet op tijd de nek van een
jongeman weten te vinden. En ze kunnen ook verdienstelijk zingen. Ze blijken uiteindelijk de kwaadsten
niet, en weten zelfs liefde op te vatten voor hun slachtoffers. Want de beste monsters lijken op ons.

Imagine

Mijn nieuwe film I Am Belfast wordt binnenkort
uitgebracht, eerst in Groot-Brittannië en vervolgens in andere landen. Dat is altijd een zorgwekkend moment voor een filmmaker. Je hebt
de film geschreven, gedraaid en opnieuw vorm
gegeven in de montagekamer. Je kent hem door
en door, en laat hem dan zien aan mensen die er
niets van af weten. Zullen ze lachen waar je
daarop hoopt? Zullen ze geëmotioneerd raken
door het slot?
Wat mij opvalt is dat we films niet zomaar de
wereld in gooien. Het ontwerp voor de poster
probeert mensen al duidelijk te maken wat voor
film het is, net als de trailer. Tegenwoordig hebben we ook vines, GIFjes, tweets, making-of
video’s, enzovoorts om de aandacht te trekken.
Dat zou je marketing kunnen noemen, maar ik
heb meer en meer het gevoel dat we eigenlijk
proberen om een ruimte te creëren waarin de
film begrepen kan worden. Als het gaat om een
standaard genrefilm - of dat nou horror of romcom is - dan bestaat die ruimte al: we weten
wat dat soort films zijn en hoe ze werken. Maar
voor andersoortige films (mijn film is een ‘ma
gisch-realistisch portret van een stad’) moeten
we die andere soort onder woorden brengen.
Ik moet dat als regisseur doen, door interviews over de film te geven, en mijn distributeur
en producenten moeten het op hun manier
doen. Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe
meer ik me realiseer dat we iemand als deze
man nodig hebben:

14 T/M 24 APRIL IN EYE, AMSTERDAM |
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Building
Dreams and
Nightmares
Het programma Building Dreams and Night
mares op het Imagine Film Festival in EYE
besteedt aandacht aan de prominente rol die
architectuur en vormgeving in fantastische
films spelen. Naast filmvertoningen zijn er
evenementen, waaronder het symposium De
Toekomst van de Stad met Winy Maas en
Liam Young, een filmconcert van Das
Cabinet des Dr. Caligari, live begeleid door
Monomyth, een masterclass met Alex van
Warmerdam en de tentoonstelling over architectuurfotografie ‘And… Action!’
Contemporary Architectural Photography.
Voor het themaprogramma vroeg Imagine
vierdejaars studenten van de HKU om een
virtual reality-ervaring te ontwikkelen. Het
resultaat is Snapshot, een interactieve ervaring in een ruimteschip, die gedurende het
hele festival gratis is te ondergaan.

PROJECT-M

Films in het programma
Creative Control

BENJAMIN DICKINSON

(VERENIGDE STATEN, 2015)

Creature Designers: The Frankenstein Complex
GILLES PENSO, ALEXANDRE PONSET (FRANKRIJK, 2015)

Embers CLAIRE CARRÉ (VERENIGDE STATEN, 2015)
High-Rise BEN WHEATLEY (GROOT-BRITTANNIË, 2015)
The Lure AGNIESZKA SMOCZYNSKA (POLEN, 2015)
Project-M ERIC PICCOLI (CANADA, 2014)

Synchronicity

JACOB GENTRY

(VERENIGDE STATEN, 2015)

Midnight Special

JEFF NICHOLS

(VERENIGDE STATEN, 2016)

Ghost in the Shell – The New Movie

KAZUCHIKA KISE, KAZUYA NOMURA (JAPAN, 2015)

Escape From New York

JOHN CARPENTER

(VERENIGDE STATEN, 1981)

Gattaca

Sergej Diaghilev. Hij was criticus, oprichter van
het dansgezelschap Ballet Russes, impressario
en curator. Hij was gepassioneerd en ondernemend. Hij overzag niet alleen de productie van
geweldige dans en muziek, hij vormde de pu
blieke smaak. Hij definieerde wat de nieuwe
kunst moest zijn, en produceerde het. Die volgorde is belangrijk: hij voelde de geest van zijn
tijd aan, en trachtte vervolgens om die te kristalliseren in dans.
Ik vind dat geweldig, en in de cinema kunnen
we er van leren. Om eerst een noodzaak te creëren en er dan in te voorzien, dat is geïntegreerd
denken. In de kunst deed Andy Warhol iets vergelijkbaars. Hij definieerde hoe de ster van de
toekomst eruit moest zien, en hoe kunst zich
moest verhouden tot commercie en consumentisme, en maakte vervolgens kunst die daaraan
voldeed.
Cinema heeft zijn Diaghilevs nodig, zijn Warhols, zijn impressario’s en Svengali’s.

ANDREW NICCOL (VERENIGDE STATEN, 1997)

MARK COUSINS
@MARKCOUSINSFILM
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Anders Thomas Jensen over Men & Chicken

‘HET MOET KLOPPEN.
ANDERS: WHAT
FUCK?!’
Anders ThomasTHE
Jensen over
Men & Chicken
Anders Thomas Jensen (Adam’s Apples, 2005) denkt hardop mee
over de regels achter zijn zonderlinge Men & Chicken. ‘Het is de
mathematica van het scenario.’ Volgende maand in de bioscopen,
DOOR KEES DRIESSEN
deze maand alvast op het Imagine-festival.
Elke komedie volgt regels, bewust of onbewust. En die
bepalen – afhankelijk van kijker, land en cultuur – of
de film grappig is. Dus ook Men & Chicken van de Deen
Anders Thomas Jensen, waarin twee geestelijk gemankeerde halfbroers vanuit de stad naar een eiland trekken op zoek naar hun biologische vader, en daar drie
even gemankeerde halfbroers treffen. De film tart grenzen van geweld en banaliteit – de terugkerende aandrang tot masturbatie bepaalt min of meer het ritme
van de vertelling. Tegelijkertijd is Men & Chicken een
onvoorspelbare en steeds curieuzere komedie waarin
bekende Deense acteurs als Mads Mikkelsen, Nikolaj
Lie Kaas en David Dencik zich lekker kunnen uitleven.

Hanteert u regels voor uw komedies? “Nee, niet echt.
Ik weet wat u bedoelt, maar zo gestructureerd werk ik
niet. Ik weet zeker dat ik onbewust regels hanteer, maar
ik maak ze niet expliciet. Wel hebben we veel gesproken
over de mate van realisme. Omdat de film zo extreem
vreemd is, met personages die zich op het randje bevinden van waar je je nog mee kunt identificeren. Daarom
moesten we ervoor zorgen dat onze personages wel
echte emoties hadden. Dat kostte de meeste tijd om uit
te zoeken.”
Kunt u een voorbeeld noemen waar u dacht: dit wordt
te vreemd, dit moet wat realistischer? “Heel veel dingen. Bijvoorbeeld de burgemeester. Die had zijn eigen,

nogal absurde verhaal. Maar in de montage werd duidelijk dat daardoor ons universum kantelde. We hadden
een sterker anker in de werkelijkheid nodig, naast onze
vijf broers, en dus moest de burgemeester zich normaler gaan gedragen. Want anders was gewoon iedereen
geschift in de film. De burgemeester had sommige van
de grappigste scènes, maar die moesten er daarom uit.”
In het verhaal gebruikt u de regel dat de burgemeester
de gestoorde broers niet wil laten opsluiten, omdat het
inwonertal van zijn eilandje dan onder de wettelijke
grens zou vallen en de gemeente zou worden opgeheven. Bestaat zoiets echt? “Dat is vagelijk geworteld in
de werkelijkheid. Dat je op een gegeven moment niet
meer genoeg inwoners hebt voor een school en zo. Ik
was heel blij toen ik die regel bedacht had, want ik had
een motivatie nodig voor wat de burgemeester doet.
Het is natuurlijk een debiele motivatie, maar het is toch
een soort logica. Het is de mathematica van het scenario: zelfs in een universum als dit – of juist in een universum als dit – heb je zulke dingen nodig. De som moet
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kloppen. Want anders denk je alleen maar: what the
fuck is dit? Waarom kijk ik hiernaar?”
Voor mij was bij het masturberen van Mads Mikkelsens personage na een tijdje de grap er wel af. Is het
misschien in Denemarken een groter taboe? Dat het
daardoor langer grappig blijft? “Ik begrijp wat u bedoelt. In Denemarken raakten sommige mensen ook
geïrriteerd omdat ze het gevoel hadden dat ze moesten
lachen terwijl ze het niet leuk meer vonden. Het punt
is, ik heb het nooit grappig bedoeld. Mads huilt nota
bene terwijl hij masturbeert. Hij lijdt echt onder die
aandrang. Weet u wat interessant is aan masturbatie
in films? Als een vrouw het doet, is het uit lust. Als een
man het doet, is hij meteen zielig. Hij heeft direct een
lage status, omdat hij kennelijk geen vrouw kan scoren. Wat natuurlijk onzin is, omdat iedereen masturbeert.”
Behalve masturberen hebben de broers nog andere
onbedwingbare neigingen. Dat maakt ze pathetisch,
omdat het niet hun keuze is. Ze kunnen zich niet beheersen. En dus zijn ze niet echt slecht, als ze elkaar
slaan. En daardoor kunnen we nog steeds om ze geven, nietwaar? “Inderdaad, dat is zo.”
Bent u het ermee eens dat het cruciaal voor de komedie is dat ze deze zelfcontrole missen? Want als ze
deze zelfde, nare dingen zouden doen omdat ze het
echt zouden willen, zou het niet leuk meer zijn. “Dat
klopt, dat is deels ook het idee achter de film. De vader
die hen nooit heeft geleerd hoe ze moeten leven, die is
feitelijk de bad guy. Zij zijn in zekere zin onschuldig.
Zij volgen hun instinct.”
Zo zijn er toch een paar regels. “En er is nog een bewuste regel: alleen de twee broers uit de stad bloeden.
Dat zijn de meer realistische personages. De drie
broers op het eiland zijn immuun voor het vechten.
Maar Mads bloedt. En David bloedt.”
5

Een monsterfilm van Frankenstein
Wat kwam eerst, de kip of het ei? Anders
Thomas Jensen geeft een even ranzig als
filosofisch geladen antwoord in zijn langverwachte vierde film Men & Chicken.
Maar liefst tien jaar duurde het na het succes
van culthit Adam’s Apples (2005) voor
Anders Thomas Jensen met een nieuwe film
kwam. In de tussentijd hield hij het bij zijn
‘day job’ als scenarist, waar hij vooral bekendheid kreeg als schrijver van Susanne
Biers naturalistische drama’s. Met Men &
Chicken (Mænd & høns) pakt hij de absurdistische, allegorische en opruiende toon van
zijn eerdere films weer op.
In de openingsminuten maakt Jensen direct duidelijk hoe hij met zijn personages om
zal gaan. De vader van broers Gabriel en Elias
ligt op sterven, maar beiden missen het moment van heengaan. Elias (Mads Mikkelsen)

is in een restaurant op een gedoemd afspraakje, waar hij zich heeft teruggetrokken
op het toilet om zich af te trekken. Gabriel
(David Dencik) is wel in het ziekenhuis, maar
mist zijn vaders sterven vanwege een opkomende braakneiging. Dat kokhalzen wordt,
net als Elias’ onstuitbare seksuele honger,
één van de terugkerende smakeloze grapjes
in Men & Chicken. Wanneer de puzzelstukjes
aan het slot van de film eenmaal op hun
plaats vallen, krijgen die ranzige details onverwachte diepgang. De anarchistische
chaos is door Jensen zorgvuldig gecreëerd
voor dit verhaal over mislukt ouderschap en
de waarde van elk leven.
Het begint ermee dat die stervende vader
na zijn dood helemaal niet de vader van
Gabriel en Elias blijkt te zijn. In een hilarisch
knullig gefilmde videoboodschap vertelt hij
dat ze geadopteerd zijn en dat een obscure

wetenschapper hun biologische vader is. Het
leidt de twee broers naar het piepkleine eiland Ork, waar ze in een vervallen sanatorium stuiten op nog drie broers: Franz (Søren
Malling), Josef (Nicolas Bro) en Gregor
(Nikolaj Lie Kaas). Vader is ziek en mag niet
gestoord worden, krijgen Gabriel en Elias te
horen, wanneer ze zich eenmaal door het
vijandige pantser van hun familieleden heen
hebben gevochten.
Vaders afwezigheid en het raadselachtige
feit dat al hun moeders in het kraambed
overleden, zijn de mysteries die de ruggengraat van Jensens vertelling vormen. Die
krijgt vlees om de botten door de absurde
omgangsvormen van de broers, die alle vijf
duidelijk een opvoedende hand hebben gemist. Tafelmanieren zijn ver te zoeken, regelmatig gaan de vijf elkaar te lijf (waarbij
rondslingerende opgezette dieren als wapen

worden ingezet) en ze lezen elkaar nog steeds
verhaaltjes voor het slapengaan voor. De vijf
acteurs – soms nauwelijks herkenbaar onder
dikke lagen grime, waaronder een hazenlip
die hun familieband bevestigt – leven zich
met een bijna sardonisch genoegen uit als
verwilderde manjongens.
Net als die personages blijkt Men &
Chicken een wild genetisch experiment. Ver
uiteenlopende genres (grove komedie,
sprookjesachtige horror en filosofische artfilm) worden aan elkaar genaaid, als een cinematografisch monster van Frankenstein.
Tot ieders verrassing vormen ze samen een
zeer levensvatbare film.
JOOST BROEREN

Men & Chicken

111231

DENEMARKEN/DUITSLAND, 2015 |

REGIE ANDERS THOMAS JENSEN | 104 MINUTEN | MET
MADS MIKKELSEN, DAVID DENCIK | DISTRIBUTIE
IMAGINE | TE ZIEN OP HET IMAGINE FILM FESTIVAL EN
VANAF 5 MEI 
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perverse fantasieën waarover we in de bioscoop veilig
konden griezelen – en toen waren ze zomaar opeens
werkelijkheid.
Na 9/11 gebeurt het vaker dat we in het beschrijven
van de werkelijkheid onze toevlucht zoeken tot het filmische. Alsof er een stiekeme omkering in de tijdruimte heeft plaatsgevonden. Alsof het virtuele vanaf dat
moment altijd aan het actuele voorafgaat. Het was ook
het moment waarop in de filmproductie het gebruik
van digitale special effects in de vorm van CGI een
enorme vlucht nam. Alsof we in film de virtuele wereld
nodig hadden om de echte wereld te kunnen suggereren. Alsof “echt” niet meer echt genoeg was. Niet voor
niets het thema van twee sleutelfilms uit die periode:
The Matrix-trilogie en Avatar.

Hypnose

LONDON HAS FALLEN

DIT HEB IK
EERDER GEZIEN

Film en terrorisme

In West-Europa kennen we elke ramp , elk
drama, eerst en voornamelijk uit de film. Een
kleine overpeinzing over film en terrorisme
naar aanleiding van de aanslagen in Brussel.

DOOR DANA LINSSEN

Je weet nooit echt hoe lege straten eruit zien, totdat
je er doorheen bent gelopen. Dinsdag 22 maart liep ik
door lege straten die ik tot dan toe alleen uit films kende. Uit de recente terrorisme-apocalypsfilm London
Has Fallen, waarin beveiligingsman Gerhard Butler
president van de Verenigde Staten Aaron Eckhart uit de
handen van terroristen moest zien te houden. De noodtoestand wordt afgekondigd, de stad gaat op slot, de
straten zijn uitgestorven. Gewone burgers zijn achter
de deuren van hun huizen verbannen, en daarmee onzichtbaar. Ze hadden er net zo goed niet meer kunnen
zijn. Dit is een wereld die hen niet meer aangaat, lijkt
de film onbewust te willen verkondigen. Een surrealistisch beeld, als het niet zo unheimlich en angstaanjagend was. Een virtuele game-werkelijkheid waarin
omwille van de efficiëntie niemand zomaar even een
hondje uitlaat, maar waarin iedereen die zich op straat
bevindt nut heeft voor de plot en daarmee een potentieel gevaar is voor het leven van alledag. Het zijn niet
de terroristen die de openbare ruimte hebben gekaapt,
maar de overheden en veiligheidsdiensten.
Dat je als scenarioschrijver zo je verhaal opbouwt is
begrijpelijk. Geen tijd te verliezen aan subplots en nuance. De wetten van de actiefilm denderen voort. Maar
er gaat – zelfs binnen die filmwerkelijkheid – een kille
doelmatigheid van uit.

Lockdown

22 maart jongstleden ging Brussel in lockdown na
terroristische aanslagen. Ik arriveerde daar voor een
bespreking ergens tussen het moment waarop de bommen op vliegveld Zaventem afgingen en daarna die op
metrostation Maalbeek. Een onwerkelijk tijdsframe.
Op weg van Brussel Noord naar mijn afspraak was alles
hetzelfde en niets hetzelfde. Mensen zijn mensen, ook
als hun gezichten gespannen zijn en ze onafgebroken
op hun telefoons kijken. Ochtendspits is ochtendspits,
ook als politieauto’s, ambulances, brandweerwagens en
legervoertuigen af en aan rijden en de sirenes onafgebroken klinken. Later op de dag waren het alleen hulpverleners, politie en leger. De stad was leeg, maar niet
uitgestorven. Er werden nog honden uitgelaten. Het
was vreemd en bekend tegelijkertijd. Uncanny. Waar
had ik dat eerder gezien? In die film die me een paar
weken eerder het zweet in de handen had bezorgd. Was
Brussel gevallen?

Leven in een virtuele werkelijkheid

Na de aanslagen op de Twin Towers in 2001 gebeurde
er iets vergelijkbaars. De uniciteit en de omvang van
de ramp waren zo groot en tot dan toe ondenkbaar,
dat veel mensen eerst de vergelijking met film trokken
– ‘net als in de film’, ‘dit kan alleen maar in films’ –
voordat ze de brute realiteit tot zich door konden lieten
dringen. Onder andere de Sloveense psychoanalytische
filosoof Slavoj Zizek omschreef destijds hoe we de
catastrofe al in talloze rampenfilms gedroomd en gefantaseerd hadden. Bezwerende oprispingen van ons
onderbewuste, projecties van onze duisterste, meest

Als films de dromen, het collectieve onderbewuste van
onze tijd zijn, dan doet wat Zizek zegt denken aan wat
de Duitse filmcriticus Siegfried Kracauer schreef in zijn
boek Von Caligari zu Hitler (1947), waarin hij de films
van de Weimar-periode analyseerde als vooruitschaduwingen van het Derde Rijk. Wie later deze maand de
4K restauratie van Das Cabinet des Dr. Caligari (Robert
Wiene, 1920) op het Imagine Film Festival gaat bekijken kan met de ogen van nu herkennen wat Krakauer
bedoelde. Het beroemde verhaal over de louche dokter
Caligari die met zijn slaapwandelaar Cesare kermissen
en jaarmarkten bezoekt en hem ondertussen als willoos moordwapen gebruikt, bevat alle elementen waar
Kracauer ons op attent wilde maken: Caligari als een
tirannieke figuur die anderen door middel van schijn en
hypnose aan zich wil onderwerpen en die de “sociale
chaos” van de kermis tot zijn werkterrein heeft gemaakt. In plaats van “de eerste horrorfilm” is Caligari
in die optiek een visionaire allegorie die de mechanismen van sociale ontreddering van het Duitsland na de
Eerste Wereldoorlog oproept, een samenleving die er
onbewust naar verlangt de verantwoordelijkheden voor
hun daden in een externe, tirannieke hand te leggen.
Deden schrijvers Hans Manovitch en Carl Mayer en regisseur Robert Wiene dat expres? Doet dat ertoe? Vaak
zijn films net kinderen en dronkaards: ze flappen er van
alles uit wat hun makers niet zo bedoeld hadden, of
waar ze zich niet zo bewust van waren.

Hypnotiseerbaar

Juist bij massavermaak als London Has Fallen is er een
aantal traditionele posities die je kunt innemen als het
over de link tussen film en de werkelijkheid gaat. Daarbij wordt vooral gekeken naar de invloed die films zouden kunnen hebben. Kort door de bocht: pas op! Films
beïnvloeden het gedrag van onschuldigen. Waarmee
we er in principe vanuit gaan dat het filmpubliek net
zo makkelijk te hypnotiseren is als Cesare en we onze
(psychologisch-morele) principes alleen opzij zetten
als het om veel geld verdienen met grote blockbusters
gaat.
De andere positie stelt dat films een uitstekende
speelplaats zijn om onze angsten en verlangens te
exploreren en uit te drijven. Het blijft een duivels dilemma: kunst en moraal hebben een lastig huwelijk,
voor je het weet rent de censor er als echtbreker achteraan. Tegelijk zijn films – of het filmische in bredere
zin – nog steeds het belangrijkste massamedium en
referentiekader van onze tijd. Is er nog ruimte om vanuit de werkelijkheid terug te kijken naar film?
5
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First person shooter STEEDS

MENSELIJKER, STEEDS
ONPERSOONLIJKER

Hardcore Henry wordt geafficheerd als de
eerste echte first person shooter-film.
Een testosterontrip met in de bijsluiter een
disclaimer voor epileptische aanvallen.
DOOR RONALD ROVERS
Een virtuele bespreking.
Hardcore Henry is de eerste echte first person shooter-film en daarom bij voorbaat een cultsensatie. Al
klinkt de marketingclaim dat de film ‘alles’ zal veranderen nogal hysterisch. Maar dat is des marketings.
Zelfs spelers van Tom Clancy’s The Division, de fps du
jour voor pc en consoles, zouden de ijzige stilte van
postapocalyptisch New York even achter zich moeten
laten om deze trip mee te maken. Door te maken, past
trouwens beter, want het is intens. Een disclaimer voor
eventuele epileptische aanvallen zou niet onverstandig
zijn, net als bij games gebeurt, want Hardcore Henry is
een brute, bloederige ADHD-trip. Het is anderhalf uur
rennen onder stroboscopisch flitsend licht dat nooit
op donker gaat. Na de première in Toronto werd de film
opnieuw gemonteerd en was daardoor niet op tijd te
zien. Wat volgt is dus virtueel.
Voor de heidenen, een first person shooter of fps is
een perspectief waarbij je door de ogen van het personage kijkt. Het enige wat je van jezelf ziet is het wapen in je
hand, je primaire contact met de wereld. Het fps-perspectief is bekend geworden dankzij games, maar lang
voordat ID software het in november 1991 met Catacomb 3D in de gamewereld introduceerde, sloeg homo
sapiens er al in de eerste persoon op los. Logisch dat film
het nu weer teruggeeft aan de mens. Ook in films is er al
eerder mee gespeeld. Film noir-klassiekers als Detour en
The Lady in the Lake, Michael Powells Peeping Tom, C’est
arrivé pres de chez vous, The Diving Bell and the Butterfly
en Enter the Void gebruikten het – de vernieuwing kwam
dus uit de artfilm – en pas nog gebruikte Grimsby met
Sacha Baron Cohen het perspectief een halve minuut zoals het in games wordt toegepast: met duizend bommen
en granaten. Maniac van Franck Khalfoun uit 2012 met
Elijah Wood ging een stap verder, die was helemaal vanuit het eerstepersoonsperspectief gefilmd. Maar dat is
geen shooter en net als al die eerdere films heeft die niet
de snelheid en intensiteit van Hardcore Henry.

Cyborg

Niets is de mens zo eigen als het eerstepersoonsperspectief. Voor Descartes was het de enige filosofische
zekerheid. Toch kwam niemand in de begindagen van
de film op het idee om er een verhaal mee te vertellen.
Tuurlijk, er waren technische beperkingen. Camera’s
waren tot het begin van de eenentwintigste eeuw te
groot om geloofwaardig vanuit de eerste persoon te
kunnen filmen. Nu heb je de GoPro, een type camera
dat online een heel subgenre van eerstepersoonssensatiefilms heeft opgeleverd. Maar die aarzeling van
filmmakers is ook om een andere reden begrijpelijk.
Dóór iemands ogen kijken betekent dat je niet náár iemand kunt kijken. Emoties van een personage worden
niet zichtbaar en zijn dus ook niet voelbaar. Het maakt
dus ook niet uit wie het personage speelt. Voor Henry
werden twaalf acteurs en stuntmannen gebruikt. Dat
maakt het eerstepersoonsperspectief paradoxaal ge-

HARDCORE HENRY

noeg tot een onpersoonlijk, gezichtsloos medium.
Niet dat muziekvideo Wunderkind, zoals Variety
regisseur Ilya Naishuller doopte, hele filosofische ambities had. Hardcore Henry is precies de trip die het wil
zijn. Dat wil zeggen: nauwelijks achtergrond, nauwelijks verhaal. Je wordt wakker in wat een laboratorium
lijkt en krijgt door een mooie vrouw – ook in games nog
altijd de overheersende esthetische keuze – nieuwe ledematen aangeschroefd. Want Henry is een cyborg met
superkrachten. Voordat z’n stem geactiveerd wordt –
praten doet ’ie dus niet, exit dialogen – wordt de kamer
bestormd door de albinoblonde Akan die samen met
een legertje commando’s ongevraagd Henry’s vrouw
ontvoert. Het startschot voor een opgefokte, ultragewelddadige testosteronrit die zowel jacht als achtervolging is, waarin het gevaar Henry tot de laatste seconde
van alle kanten blijft bespringen. Wie de nuance zoekt,
kan beter thuisblijven. Vrouwen zijn verleidelijke serpenten, mannen hebben spieren en zware artillerie.

Horror

Games hebben die modus al achter zich gelaten. De
beste tenminste. Jarenlang snakte de game-industrie
naar het spektakel en de intensiteit die je in films zag.
Nu weten de gamestudio’s dat die koers beperkt en
vertraagt. Games als The Witcher 3 en Fallout 4 geven
werelden om in te verdwalen, niet om in van A naar B te
rennen. Personages worden dankzij betere technologie
steeds menselijker, onbetrouwbaarder ook, uitspraken
en gezichtsuitdrukkingen meer ambigu, waardoor het

game-narratief in korte tijd rijker, gelaagder en afwisselender is geworden. Het fps-perspectief is daar een
relikwie. Wel een heel lucratief relikwie.
Maar ook dat is geen bezwaar tegen Hardcore Henry.
Net als Maniac moest deze film gemaakt worden. Voor
een kunst die van kijken uitgaat, was dat essentieel.
Mensen die denken dat het snel verveelt om door kamers en gangen te rennen, non-player characters te
elimineren en van bruggen te springen, vergeten dat
al jaren zalen gevuld worden met bezoekers die op een
groot scherm meekijken met hoe anderen games spelen. De Nederlandse bioscoopketen Vue (ex-JT Bioscopen) gaat samen met ’s werelds grootste gamefestival
DreamHack vanaf gametoernooien live naar zalen
streamen. Daar is een markt voor.
Gaat het fps-perspectief boeiende films opleveren?
Wel als makers origineel durven zijn. Je kunt je voorstellen dat het personage/de kijker niet schietend en
schreeuwend de wereld over trekt, maar zoals in de
game L.A. Noire als een rechercheur misdaden oplost.
Dat door het eerstepersoonsperspectief de sfeer en de
intensiteit van het narratief vergroot worden, al dan
niet gecombineerd met virtual reality. Wie wil weten
hoe intens dat kan zijn, moet online maar even de demoversie van horrorgame P.T. doorlopen. Wel eerst de
lichten uitdoen.
Hardcore Henry WERD NIET OP TIJD AAN DE PERS
VOORVERTOOND | TE ZIEN VANAF 21 APRIL EN OP
IMAGINE FILM FESTIVAL 
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Pieter-Jan De Pue over
The Land of the Enlightened

Je filmdebuut opnemen in
Afghanistan: het klinkt hard
core en dat is het ook. Acht jaar
werkte Pieter-Jan De Pue aan
de film die hem het onbegrip
van zijn eigen familie, het einde
van zijn relatie en een geweld
dadige confrontatie met de
Taliban opleverde. Maar ook:
een plek in de IFFR Tigercom
petitie en de speciale juryprijs
voor Beste Cinematografie op
DOOR SASJA KOETSIER
Sundance.

‘DIE KINDEREN
KUN JE GERUST
BESCHOUWEN
ALS MINIVOLWASSENEN’
FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN APRIL EEN INTRODUCTIE BIJ The Land of the
Enlightened | FILMSCHUUR HAARLEM, 9 APRIL 16.45 UUR | DOOR SASJA
KOETSIER
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Hoewel weinigen vandaag de dag de Afghanen ergens
om zullen benijden, wonen ze volgens de legende
waarmee The Land of the Enlightened opent in Gods eigen tuin. Een genereus gebaar van de Almachtige, maar
ook een vergiftigd geschenk. Want – zo verklaart diezelfde legende – vanwege zijn natuurlijke schoonheid
en rijkdommen verkeert het land haast voortdurend
in oorlog. Die oorlog vormt samen met het prachtige
berglandschap de achtergrond waartegen de Belgische
filmmaker-fotograaf Pieter-Jan De Pue het leven en de
dromen van diverse groepen Afghaanse kinderen en
een peloton Amerikaanse soldaten in hypnotiserend
mooie, en soms verontrustende scènes vastlegt.

ook hun dromen en toekomstperspectieven. En daarbij
filmde De Pue embedded bij de Amerikaans troepen
zelf, die op een bergtop een kamp hebben opgeslagen.
Ook enkele soldaten houden er levendige fantasieën
op na van wat zich afspeelt buiten hun post, die zij
natuurlijk niet konden verlaten. “Er was één soldaat
die de hele tijd lollig aan het doen was. En een ander
met een gitaar, en samen waren die constant een soort
voordrachten aan het doen. Dus dat zijn we maar gaan
filmen; het was er gewoon. In de montage was dat heel
dankbaar, omdat we het konden plaatsen tegenover
die wereld van de kinderen – die zij niet kenden, maar
die eigenlijk hetzelfde deden. Ook zij waren aan het
dromen, aan het nadenken: ‘Wat gaan de Amerikanen
doen? Wanneer gaan ze weg? Wanneer is het aan ons?
Wanneer grijpen wij de macht?’”

Raketwerper

Zijn Sundance-prijs voor Beste Cinematografie – De
Pue hanteerde goeddeels zelf de camera – heeft hij nog
maar net een paar dagen op zak wanneer we hem spreken op het International Film Festival Rotterdam, waar
de film opnieuw volop in de aandacht staat. De première
op Sundance was de gelukkige afsluiting van een reeks
opofferingen, onderlinge strubbelingen en frustraties –
de hoofdproducent was er op zeker moment van overtuigd dat hij failliet zou gaan, De Pue’s familie verweet
hem dat hij veel te veel risico’s nam en zijn vriendin
beëindigde hun relatie. In totaal nam de productie van
de film bijna acht jaar in beslag. “Dat we er zo lang mee
bezig zijn geweest, heeft verschillende redenen”, legt De
Pue uit. “Afghanistan is een moeilijk land om een film
te maken; alles gaat er zeer traag, en mensen begrijpen
niet wat je van plan bent. Ze zijn niet bekend met filmmaken, dus als je een camera tevoorschijn haalt, kan dat
voor hen net zo goed een raketwerper zijn. Er was een
scène die we onmogelijk in de realiteit konden filmen,
namelijk wanneer een karavaan met munitiekisten
wordt afgeladen. Dat moesten we dus in scène zetten,
met kisten die we heel precies hadden nagemaakt. En
hoewel de politie had gezien dat ze leeg waren, was het
voor hen nog steeds volkomen onwaarschijnlijk dat we
iets anders waren dan wapensmokkelaars. Het onderscheid tussen realiteit en fictie is heel vaag.”

Theedrinken

De regio waar dit alles zich afspeelt, het noordoosten
van Afghanistan, leerde De Pue kennen tijdens zijn
werk als fotograaf voor verschillende humanitaire
organisaties. “Tijdens het maken van die reportages
stuitte ik op de verhalen van kinderen die overleven
door schroot en explosieven te verzamelen, of door mee

Hinderlaag
te helpen bij de ontginning van edelstenen, het telen
van opium, de smokkel van wapens. Ik ontdekte een
rode draad: veel explosieven gaan naar een mijn, waar
ze worden gebruikt om lapis lazuli te ontginnen, die
edelstenen worden naar Tadzjikistan gesmokkeld, en
daar komen wapens voor terug. Op elk van die niveaus
zijn er groepen kinderen bij betrokken.” Een voordeel
van die lange productieperiode was dat De Pue telkens
wanneer hij terug was in Afghanistan de kinderen weer
opzocht. “We dronken thee, ik legde het scenario uit,
we bedachten hoe we dat zouden gaan filmen. Het vertrouwen van mensen win je door daar fysiek aanwezig
te zijn. Doordat ik de cultuur en de taal kende, kon ik
rechtstreeks met de kinderen communiceren. Dat was
een voorwaarde om de film op zo’n intieme manier te
kunnen draaien.” Hoewel lang niet alle kinderen wees
waren, zijn hun ouders nergens in de film te bekennen.
“Kinderen zijn daar al op jonge leeftijd zeer zelfstandig,
je kunt ze gerust beschouwen als een soort mini-volwassenen. Dat maakte dat ik echt hún verhaal wilde
vertellen. Op een leeftijd van twaalf, dertien, veertien
jaar handelen ze als mensen van 25 of 30. De helft van
die jongens in de film was al getrouwd.”

Fantasieën

“Veel kinderen zijn bezig met gedachten over hoe Afghanistan eruit zal zien als de Amerikanen vertrokken
zijn”, vertelt de Pue. Hij filmde dan ook niet alleen de
realiteit waarin de kinderen leven, maar visualiseert

Kaalgeplukt paradijs
In een hybride vertelling, ergens tussen
poëtische film, documentaire en mythisch oorsprongsverhaal in, geeft de
Vlaamse debutant Pieter-Jan De Pue een
state of the nation van het uitgeputte
Afghanistan.
Toen God het land verdeelde onder de volkeren van de aarde, was de al te bescheiden
Afghaan als laatste aan de beurt. Beleefd had
hij iedereen voor laten gaan, waardoor er
geen land meer overbleef. God verontschuldigde zich en bedacht een oplossing: het
stuk aarde dat hij voor zichzelf had gereserveerd, het mooiste stukje van de planeet, gaf
hij aan het Afghaanse volk.
The Land of the Enlightened begint met die
mythe, verteld in voice-over. Maar in beeld

zien we een heel ander Afghanistan dan de
rijkdom die God het volk ooit schonk. Ach
tereenvolgende overheersers, bezetters en
zelfverklaarde bevrijders hebben het land
uitgeput. Van Dzjengis Khan tot de internationale troepenmacht en de ISIS-strijders
die erna kwamen. De tuin is kaalgeplukt. Dat
biedt weinig perspectief voor het Afghaanse
volk na het vertrek van de Amerikaanse troepenmacht. Want ook dat is een beginpunt
voor de film: een groep jongens, nog niet
eens tieners, luistert op de radio naar een
speech van Obama, die het aanstaande vertrek van zijn manschappen aankondigt.
Die dubbelzinnige opening, met één been
in het sprookjesachtige en één been in de
journalistiek, is tekenend voor dit regiedebuut van de Vlaamse fotograaf Pieter-Jan De

De Pue had al vijf jaar aan de film gewerkt toen hij in
2013 met zijn crew door de Taliban werd overvallen.
“We waren te zichtbaar”, analyseert hij achteraf. “Op
dat moment waren we met vier Europeanen plus een
Afghaanse crew van rond de twaalf, iedereen wist waar
we heen gingen en wat we van plan waren. De Taliban
hadden op een bepaald moment gewoon een hinderlaag
voor ons opgezet, en daar zijn we ingereden. Gelukkig
zijn er geen doden gevallen, maar wel gewonden, en
al het materieel was kapot. De productie wilde daarna
het filmen eigenlijk helemaal stopzetten, maar na alle
energie die ik erin had gestopt wilde ik niet zomaar opgeven. Ik moest het verhaal voor een deel herschrijven
en een nieuwe aanpak bedenken: meer low-profile, met
een heel kleine en meer flexibele crew, die per locatie
wisselde. En met verschillende plannen voor verschillende omstandigheden. Om zo te werken kost veel tijd;
dus het laatste opnameblok duurde zeven maanden.
Aangezien de verzekering geen Europeanen meer wilde
dekken, ging ik van start met alleen Afghanen, die ik
eerst volledig moest opleiden en trainen om met camera’s, lenzen en geluidsmateriaal te kunnen werken.
Omdat ik op 16mm wilde draaien was het bovendien
evident dat ik dan zelf het camerawerk zou doen. Het
was moeilijk, maar het was de enige mogelijkheid om
de film nog te kunnen draaien.” Het bleek uiteindelijk
een gouden greep te zijn. De Pue: “Ik heb het met veel
liefde gedaan. Maar nu wil ik een klassieke fictiefilm
gaan maken. Ga ik dan nog steeds zelf de camera hanteren? In Afghanistan was die keuze eenvoudig: er was
geen andere manier.”
5

Pue, dat op het afgelopen International Film
Festival Rotterdam voor de Tiger Competitie
werd geselecteerd. De Pue brengt een eigenzinnige mix van mythische vertelling, verhalende fictie en registrerende documentaire.
Daarbij staat die groep jongens centraal: al
snel blijken ze verre van onschuldig. Veel te
vroeg volwassen bewegen ze zich als een
bende door het land. Ze verhandelen het
metaal van de kogels en bommen waar het
land mee bezaaid is en de opium die ze hardhandig van anderen roven. Ze acteren, maar
het scenario ligt slechts een haarlengte van
hun echte levens af.
Daardoorheen snijdt De Pue documentairebeelden van het leven op een Amerikaanse
legerbasis waar soldaten gezapig rondhangen en af en toe achteloos een geweer leegschieten richting de tegenovergelegen berg.
Of als ze samenkomen met de dorpshoofden,
in een poging ‘hearts & minds’ te winnen.
Het geringe enthousiasme waarmee wordt

gereageerd op hun oproep om de Taliban
geen ruimte te bieden, suggereert dat het allemaal weinig zoden aan de dijk zet.
De Pue, van huis uit journalistiek fotograaf, reisde voor deze poëtische state of the
nation ruim zeven jaar door Afghanistan.
Juist door daarbij afstand te nemen van de
documentaire realiteit, geeft The Land of the
Enlightened een glashelder beeld van het
kruitvat dat Afghanistan inmiddels is, en de
vruchtbare voedingsbodem die dat biedt
voor fundamentalisme en geweld.
JOOST BROEREN

The Land of the Enlightened
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Thomas Vinterberg over Kollektivet

Na Festen, waarin hij een familie uit elkaar liet vallen (en nog wat
andere films) is Thomas Vinterberg terug met Kollektivet, waarin
DOOR RONALD ROVERS
hij een andere familie uit elkaar laat vallen. 
Thomas Vinterberg, in 1998 de man achter de eerste
grote Dogme-hit Festen, laat in Kollektivet een commune zien die alle clichés ontkracht. Het is een ontroerend, sterk geacteerd, soepel van toon wisselend
melodrama. Hoofdrolspeelster Trine Dyrholm won in
februari tijdens de Berlinale de prijs voor Beste Actrice
voor haar rol van Anna.
Tijdens de persconferentie gisteren sprak u over de
politieke situatie in Denemarken. Heeft die invloed op
uw films? “Ik heb nooit een politiek motief om een film
te maken. Dat vermorzelt de creativiteit. Ik zei iets over
Denemarken omdat een vraag van een journalist dat in

me wakker maakte. De vraag was: is die commune in de
film een microkosmos van Europa? Ik zei nee. De film
gaat over mensen, over dingen willen delen, over vrijgevigheid, over wederzijdse nieuwsgierigheid. Toen zei ik
dat ik me schaam voor de Deense politiek. De regering
van mijn land plaatst advertenties in buitenlandse
kranten waarin ze vluchtelingen afraadt om naar Denemarken te komen. Dus mensen die vanuit Afghanistan
voor oorlog op de vlucht zijn, lezen dat ze niet moeten
komen. Als ze tenminste tijd hebben om kranten te lezen. Dat vind ik niet van waardigheid getuigen. Ik heb
ook gezegd dat zich achter dat beschamende gedrag een
volk met een goed hart bevindt.”

Tobias Lindholms personage Erik lijkt mij niet bepaald iemand met een goed hart. “Ik vind van wel.”
Het is meer een klootzak. Waarom hebt u ‘m zo gemaakt? “Hij heeft een goed hart, hij is alleen niet sociaal. Hij probeert te voorkomen dat hij net als z’n vader
wordt, een patriarch uit de jaren vijftig. Dat is waar deze
mensen zich tegen verzetten: de traditionele familiestructuur van toen. Hij is iemand van de jaren zestig,
met ideeën en ambities die tegen die van z’n vader ingaan, maar toch zoals hij wordt. Erik is geen manipulatieve zak. Hij is eerlijk. Een eerlijke zak.”
Zou dit experiment met andere mensen wel gelukt
zijn? “U suggereert dat het mislukt is. Ik denk dat het
wel is gelukt. Tuurlijk zijn er offers gedaan. Wat we hebben geprobeerd, is laten zien hoe zo’n gemeenschap
omgaat met leven, liefde, scheiding, verlies van leven.
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Ondanks alles wat er gebeurd is, staat er aan het eind
van de dag nog wel een groep mensen met een glimlach.
Al is er ook droeffenis. Ik denk dat ze glimlachen omdat
ze samen zijn.”
Uw director’s statement in de persmap staat vol met
gelukzalige jeugdherinneringen aan uw leven in de
commune. “We hebben geprobeerd om het waarheidsgetrouw te maken, om alles van twee kanten te laten
zien. Je voelt het verlangen van die mensen om de commune te laten slagen. Misschien is dat wel mijn nostalgie. Maar de film zoekt ook de confrontatie door de eindigheid van dingen te laten zien. Ik heb mooie herinneringen, ik heb ook herinneringen aan de veldslagen die
plaatsvonden. Die waren echt niet leuk voor jonge kinderen. Misschien kun je zeggen dat mensen uit twee
dingen bestaan, nou ja, ze bestaan uit veel meer dingen,
maar om te simplificeren. Dat ze bestaan uit wat ze wel
en wat ze niet van zichzelf aan de wereld willen laten
zien. In een commune zie je alles. De eerste weken houden mensen nog een gezicht op, maar dan verdwijnt die
façade. Dan zie je wie ze zijn.”
Hoeveel van uw eigen leven zit erin? “Moeilijk te zeggen. Een paar anekdotes. Ik ben ook gescheiden, net als
Erik. Ik ben ook met een jongere vrouw getrouwd. Misschien heeft de film iets van Vinterberg op de
biechtstoel. Ik heb ‘m aan mijn oude commune laten
zien. Dus aan de mensen waarmee ik ben opgegroeid.
Die herkenden het niet. Dus het is niet langer hun verhaal, denk ik dan. Ze huilden wel. Iemand zei tegen me:

het is niet gebaseerd op echte gebeurtenissen, wel op
een echt gevoel.”
Bent u niet te hard voor Anna? Ze raakt als enige totaal ontwricht. “Ik denk dat zij van alle personages het
meeste lef heeft. In zekere zin is de film een verkenning
van het lot van het individu tegenover dat van de groep
en daarin brengt zij het grootste offer. Zodat het gevoel
van gemeenschap intact blijft. Ze offert zelfs haar gezonde verstand en haar gemoedsrust op. In een wereld
waarin alles gedeeld wordt, geeft ze misschien teveel
van zichzelf weg.”
U gebruikt in dramatische scènes nogal vrolijke muziek. “Dat heb ik van Hitchcock. Als hij iemand liet vermoorden, deden de personages daarna de gordijnen
open en rookten een sigaret. Alsof ze net seks hadden
gehad. Maar als twee mensen kusten stonden ze aan de
rand van een afgrond en klonk donderende muziek. Zo
moet je muziek gebruiken. Als bij Scorsese iemand uit
elkaar wordt getrokken is dat altijd op vrolijke jazztonen.”
U vermijdt de clichés over communes waarin mensen
alleen maar seks hebben en hasj roken. Het is nogal
een bourgeois commune. Was dat zo in Denemarken?

“Er stonden 32 huizen bij ons in de straat. Zes waren van
communes. Je had er dus nogal wat. Een commune is
net als een familie: ze zijn allemaal anders. Die van ons
was bourgeois. Een club academici in goeie doen. Een
beetje zoals jullie, er zaten filmcritici bij, journalisten,
filosofen, docenten. Mensen die een uitgebreide familie
van gelijkgestemden wilden. Halverwege de jaren zeventig was het allemaal nog lekker gek. Halverwege de
jaren tachtig kreeg je conflicten omdat mensen de tuin
zo mooi vonden en niet wilden vertrekken. Dat was
onze commune. Aan de overkant van de straat werd geneukt en geblowd.
“Ik heb dit deels gemaakt omdat ik al die fantasieën
over communes wat realistischer wilde maken. Vaak
hebben die met seks te maken. Maar zo was het bij ons
gewoon niet. Volwassenen gingen niet vreemd en toch
voelde men zich vrij. Niet dat ik nostalgisch ben. De
jaren tachtig brachten individualisme en privacy. Die
hebben hun eigen waarde. Prima. Alleen, soms begrijp
ik het niet. Mensen zeggen dat er zoveel eenzaamheid
is. Dan denk ik: waarom gaan jullie niet allemaal samenleven? Voor mij hoeft dat trouwens niet meer. Ik
heb vier kinderen. Genoeg chaos in huis. Ik heb ook een
lichte allergie voor kleine democratieën gekregen. Dat
eindeloze overleggen over details. Ik heb genoeg gepraat.”
5
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DOOR LAURA VAN ZUYLEN

Jaloezie laat zich niet wegredeneren
Thomas Vinterberg stort zich in het
weergaloos gespeelde Kollektivet liefdevol en kritisch op een bijeengeraapt gezin
in een commune.
Als er één tijdperk wordt geromantiseerd,
dan is het wel het tijdperk van activisme,
hippiecultuur en vrije seks, de jaren zestig en
zeventig. Inmiddels zijn we preuts en bekrompen, klinkt het nostalgisch. Dat zal
best. De voormalige Dogmefilmer Thomas
Vinterberg (Festen, Submarino, Jagten) toont
de keerzijde van die glorietijd. Na het zijige
kostuumdrama Far From the Madding Crowd
(2015), keert hij in Kollektivet terug naar de
ingewikkelde communale familiebanden die
hij kent uit z’n eigen verleden. Ditmaal met
vrouwen als drijvende kracht.
Wanneer Erik een kast van een huis erft,
wil zijn vrouw Anna niet dat hij de boel verkoopt. Hè, ja. Laten we een commune starten. Een nieuwe, nog grotere familie. Die
komt binnen een mum van tijd door ontrouw
onder druk te staan en de barstjes in het ideaal lijken niet meer te lijmen. Hoe graag je
het vanuit ideologische overwegingen ook
zou willen, jaloezie en verdriet laten zich niet
wegredeneren. Net als in Vinterbergs magistrale Festen (1998) vertolkt Ulrich Thomsen
de rol van de katalysator die alles op scherp
zet. Thomsen vult driftkikker Erik in als een
sissend fluitketeltje, vlak voordat het gaat
fluiten. Veel indruk maakt ook Trine

Dyrholm als Anna. Zonder pathetisch te
worden, bouwt ze van begin tot eind aan
haar personage: een vrouw die door verdriet
wordt verteerd maar weigert dat te erkennen. Terecht won ze in februari tijdens de
Berlinale de Zilveren Beer voor Beste Actrice.
Intussen presenteert Vinterberg een
scherpe blik op de jaren zeventig. De shots
zien eruit als verkleurde maar warme foto’s.

Het zijn de jaren zeventig zoals we ze willen
zien: wilde haardossen en wijd uitlopende
pijpen, blauwe en bruine wollen en suède
truien, veertigers die naaktzwemmen, een
tijd zonder schaamte. Toch ontwijkt hij de
clichés en vangt daardoor de valse, want op
een ideaal gebaseerde nostalgie. Vinterberg
koestert het ideaal maar hij is niet nostalgisch. Een mooi ideaal kan een monsterlijke

realiteit worden, zien we wanneer Anna op
tv als nieuwslezeres over de genocide in
Cambodja vertelt. Kollektivet schept een
warm beeld van de jaren zeventig, maar
maakt ook de extremen zichtbaar.
Vinterbergs gouden greep is om het drama
vanuit de vrouwen te vertellen. Hij neemt
hun gevoelens, die door de mannen meer dan
eens worden afgedaan als ‘vrouwenproblemen’, serieus. Hij zet ze naast schijnbaar typische mannenproblemen als werkdruk en
slaaptekort. Naast de onzekerheden en het
verdriet van de vrouwen voelen die banaal en
kleinzielig.
Zelf woonde de regisseur tot en met zijn
negentiende in een commune. Wellicht
neemt daarom de veertienjarige Freja (sterk
gespeeld door debutant Martha Sofie Wall
strøm Hansen) ons als observator bij de hand.
Door haar ogen zien we hoe volwassenen kapot gaan aan de idealen die ze zo hoog in het
vaandel dragen. Al in de eerste scène slaat ze
haar ouders onderzoekend gade. Ze ziet ze
niet direct, maar via de spiegeling in de televisie. Haar blik bewaakt de afstand tussen
toeschouwer en personages en daagt het publiek uit op de situatie te reflecteren. Freja
verwondert zich, maar grijpt niet in. Zodra ze
zich erin mengt, verliest ze haar onschuld.
LAURA VAN ZUYLEN

Kollektivet
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DENEMARKEN, 2016 | REGIE THOMAS

VINTERBERG | 111 MINUTEN | MET TRINE DYRHOLM,
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Jean-Marc Vallée over Demolition

Er zit een interessant idee in Demolition, al
weet regisseur Jean-Marc Vallée dat schijnbaar
zelf niet: om van mensen te houden, moet je
eerst van dingen houden. Slopen, repareren, in
een spijker stappen: met fysiek contact redt
een bankier zich van de virtuele leegte.

we hebben haar aan die video gekoppeld. Net als die hagedis houdt ze van zeeschelpen en de kust. En ze citeert
hem ook steeds. Ze sterft direct nadat ze heeft gezegd:
‘Niet mijn stoel, niet mijn probleem, dat zeg ik’, over de
koelkast, weet je wel? Maar het werkt ook als je die animatie niet kent.”

DOOR KEES DRIESSEN

Demolition is niet goed ontvangen door Angelsaksische
critici. Hij mist ook het dwingende karakter van JeanMarc Vallées eerdere aidsdrama Dallas Buyers Club
(2013). De acteer-Oscars en -nominaties, die Vallée
met die film en met opvolger Wild (2014) binnenhaalde, bleven dit keer uit. Toch is er in Demolition iets interessants aan de hand.
De Angelsaksische kritiek op een gebrek aan psychologisch realisme mist de kern. Demolition is een
parabel, waarbij naturalisme zelden het hoogste goed
is. Het relatieve absurdisme van het uitgangspunt
bevestigt dat: een labiele bankier, een rol van Jake
Gyllenhaal, die na het overlijden van zijn echtgenote
reflecteert op zijn luizenleventje, krijgt via veel te persoonlijke klachtenbrieven over een haperende snoepautomaat een band met een klantenservicemedewerker, gespeeld door Naomi Watts. Ook de vormkeuzes
zijn niet naturalistisch: een stukje achterwaarts afgespeelde film, een visioen van de overleden echtgenote.
Switchen van genre: psychologisch drama, romantische komedie, bijna horrorfilm. En een merkwaardige
computeranimatie van een hagedis, die later als flashback dat moment in herinnering roept. Die animatie,
blijkt tijdens een gesprek met Vallée op het filmfestival
van Toronto, zit zelfs nog dieper geworteld in de film.
Heeft u die animatie zelf laten maken? “Nee, dat is een
populaire YouTube-video, Drinking Out of Cups. We
besloten om zijn echtgenote iets specifieks te geven dus

Jean-Marc Vallée heeft verder opvallend genoeg meer
zin om het over de oppervlakkige kanten van de inhoud
te hebben – de kwalijke effecten van modern kapitalisme – dan over zijn vormkeuzes, die veel boeiender zijn.
Ook over de levensfilosofische ontwikkeling van zijn
hoofdpersonage heeft Vallée weinig te melden, al is dat
een van de interessantste elementen in de film. Het zou
me daarom niet verbazen als die ontwikkeling niet precies zo door Vallée bedacht en bedoeld is. Net zoals een
gezichtsuitdrukking waarmee de bankier laat zien dat
hij op een cruciaal moment liegt, ongepland en door
acteur Gyllenhaal geïmproviseerd blijkt te zijn, aldus
Vallée. Maar goed, het gaat niet om wat de regisseur
bedoelt, maar om wat de film is.
De eenvoudige duiding van Demolition is dat Gyllenhaals personage dingen (kapotte gebruiksvoorwerpen, een ongeliefd huis) sloopt als metafoor voor zijn
innerlijk. Eerst slopen, dan weer opbouwen. Een veel
interessantere interpretatie ziet de loutering van de gedesillusioneerde bankier als een ontwikkeling van abstract naar concreet, van virtueel naar fysiek, van veraf
naar dichtbij. Zijn huwelijk was abstract, de weg van
de minste weerstand. Inhoudsloos. Zijn verklaring om
te trouwen (en de bijbehorende rijkdom te verwerven)
luidde: “Because it was easy”. Dat geldt trouwens ook
voor hemzelf, zegt Vallée: “Ik trouwde ook omdat het

makkelijk was. Mijn vrouw stierf niet, maar de scheiding voelde wel zo.”
De bankier gaat van de virtuele wereld van het bankwezen met z’n flitskapitaal en volledig digitale transacties naar de concrete wereld van hamers en zagen.
Een spijker in zijn voet veroorzaakt, behalve veel pijn,
een bijna orgastisch genoegen. Het is een haperend
apparaat (de snoepmachine in het ziekenhuis waar zijn
vrouw sterft), dat door deze moderne man natuurlijk
niet gerepareerd kan worden, dat de aanleiding vormt
om te klagen en er dus indirect voor zorgt dat hij weer
contact met mensen legt. Hij stuurt handgeschreven
brieven naar de klantenservice – geen e-mails. Zo
bouwt de film aan het idee dat je liefde voor dingen,
voor apparaten, voor materialen moet hebben om liefde voor mensen te kunnen hebben. De film vermijdt
dan ook een te snelle en simpele romance tussen de
personages van Gyllenhaal en Watts. Let ook op de blik
van Gyllenhaal, die uitstekend speelt. Hij staart, kijkt
vagelijk weg. Hij kijkt naar de dingen – en mensen – die
er niet zijn. Er zit zo een heel aardige les in Demolition.
Een psychologische, levensfilosofische les voor deze
bankier die gemakkelijk op de hele ontwikkelde wereld
kan worden betrokken: we moeten weer concreet worden. Ons bezighouden met dingen die we kunnen vastpakken. Leren apparaten te repareren als ze stuk gaan.
Kijken naar de dingen – en mensen – die er zijn.
Demolition 11111 VERENIGDE STATEN, 2015 |
REGIE JEAN-MARC VALLÉE | 100 MINUTEN | MET JAKE
GYLLENHAAL, NAOMI WATTS, CHRIS COOPER |
DISTRIBUTIE REMAIN IN LIGHT | TE ZIEN VANAF 14
APRIL 2016 
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Guillaume Senez over Keeper

De rol van de man tijdens een zwangerschap is
volgens filmmaker Guillaume Senez zwaar
onderbelicht. In zijn debuut Keeper wordt het
verhaal verteld vanuit het perspectief van een
temperamentvolle tiener wiens vriendin
DOOR OMAR LARABI
onbedoeld zwanger is. 
Een verliefd koppel in een park zoent onbeholpen, zoals tieners dat doen. Het meisje lijkt in voor stiekeme
orale seks maar bedenkt zich, waarop de jongen eerst
verbaasd kijkt, dan begripvol. Deze subtiele gestes insinueren tederheid. Maxime, een scholier met de ambitie
om keeper te worden, houdt van zijn vriendin Mélanie.
Die euforie wordt verstoord wanneer Mélanie zwanger blijkt. Maxime reageert verheugd, zijn geliefde is
minder opgetogen. Haar moeder dwingt een abortus
af. Zij kreeg haar dochter op jonge leeftijd en wil niet
dat Mélanie dezelfde fout maakt. Maximes ouders zien
wel een toekomst voor een kleinkind. Uiteindelijk moet
Mélanie zelf beslissen en wordt Maxime buiten spel gezet, waardoor zijn onmacht duidelijk wordt.
“Normaal volg je in tienerzwangerschapsdrama’s
de fysieke en emotionele veranderingen van de vrouw”,
vertelde Guillaume Senez (1978) tijdens het International Film Festival Rotterdam. “De situatie van de man
kan echter ook complex zijn.” Dat feministen die hij
het script liet lezen met hem in discussie gingen, was
te voorzien. De strijd voor gelijke rechten staat in hun
ogen nog in de kinderschoenen – het is niet het moment voor mannen om verongelijkt te doen. Senez realiseert zich hoe precair zijn onderwerp is. “Mijn verhaal
heeft niets met politiek te maken of de bekrachtiging

van een mannenbeeld. Maar ik realiseer me dat mijn
boodschap kan worden verdraaid.”
Volgens de debuterend regisseur moeten de scènes
zo realistisch mogelijk overkomen. “Het is belangrijk
om emotie op de meest oprechte manier te vatten, zonder een moreel oordeel te vellen.” Om die waarachtigheid beter te kunnen benaderen bedenkt hij personages
die ver van elkaar afstaan. “De kloof tussen de twee
moeders is bewust gecreëerd, zodat er voor iedereen
een personage is waarmee je je kan identificeren.”
Senez gebruikt een theorie die hij deels baseert op
het werk van theatertheoreticus Konstantin Stanislavski. In de praktijk betekent dat onder andere dat
acteurs het script niet mogen lezen. “Voordat we de
scène filmen, leggen we het verhaal uit. Er zijn geen geheimen. Dan vertellen we wat er voor het personage op
het spel staat, en hoe ze zich moeten voelen. De acteurs
voelen hierdoor absolute vrijheid.” De sfeer die hieruit
ontstaat leidt tot een vorm van improvisatie die Senez
emotioneel authentiek noemt – een voelbare oprechtheid. “Improvisatie kan nooit verkeerd gaan.” Senez
wijst naar de andere kant van de ruimte, een soort
denkbeeldig toneel: “Als ik je nu vraag om een scène te
improviseren, dan doe je dat als jezelf. Net zoals mijn
acteurs hun eigen persoonlijkheid meenemen naar de
set.”

Niet dwingend

Cameraman Denis Jutzeler is verantwoordelijk voor de
documentaire-achtige esthetiek, die bijdraagt aan de
onbevangen uitstraling van de film. Het is een taak die
de Zwitser op het lijf is geschreven, gezien zijn langdu-

rige samenwerking met cineast Alain Tanner – eveneens een vaandeldrager van realisme in cinema. Senez
vindt dat dit soort drama’s te veel op traditionele wijze
worden verteld. “Bij ons is de set meer een ruimte,
waarbij de cameraman op de achtergrond verdwijnt.
Er is minder aandacht voor techniek, zodat de acteurs
kunnen excelleren.”
Keeper staat dan ook ver af van het bejubelde tienerzwangerschapsdrama Juno (2007). “Die film is volstrekt ongeloofwaardig.” Larry Clark, bekend van Kids
(1995) – over tieners in New York – kan hij wel waarderen. “Hij heeft veel oprechte emotie in zijn films.” Net
als Senez’ landgenoten, de gebroeders Dardenne. “Ik
heb hen hoog zitten, maar ik kan mijn film niet met hun
oeuvre vergelijken. Mijn drama is niet sociaal-realistisch en rauw, en ik focus me op de middenklasse.”
Ook in zijn volgende project zal Senez elke vorm van
activisme resoluut afwijzen. Ondanks de kritiek die hij
heeft ontvangen vanuit feministische kring werkt hij
wederom aan een verhaal over vaderschap. “Ik zoek
naar een dertiger of veertiger voor de hoofdrol. Ik hoop
op een ervaren acteur wiens naam extra geldschieters
aantrekt.” Ook de methodiek blijft onveranderd. “Ik
ben gewoon geen dwingende regisseur, ik zie mezelf
meer als een begeleider, die samenwerkt met een heel
team. Ik begeleid mensen door een proces. Misschien
ben ik wel meer een dramaturg dan filmmaker.”
Keeper 11111

BELGIË, 2015 | REGIE GUILLAUME

SENEZ | MET KACEY MOTTET KLEIN, GALATÉA BELLUGI,
CATHERINE SALÉE, SAM LOUWYCK | 91 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 7 APRIL 
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Rebecca Daly over Mammal
Een vrouw die het moederschap bewust achter
zich liet, moet in Mammal omgaan met haar
genegenheid voor een tienerjongen. Regisseur
Rebecca Daly: ‘Onze maatschappij heeft veel
meer begrip voor mannen die slechte vaders
zijn dan voor vrouwen die het niet redden als
DOOR JOOST BROEREN
moeder.
“We hebben eerst een paar héél slechte titels bedacht”,
lacht regisseur Rebecca Daly wanneer we haar spreken
op het International Film Festival Rotterdam. “Van
die wazige, aspecifieke titels die je erop plakt omdat
het nu eenmaal een titel moet hebben.” En dat terwijl
Mammal, want dat werd het, zo natuurlijk past: alle
lagen van de film samengebald in dat ene woord. De
moederlijke zorg, maar ook het besef dat wij mensen
ook gewoon dieren zijn. Hoe ver we ons ook boven hen
verheven voelen.
Mensen gaan nog altijd uit van de vrouw als verzorger, stelt Daly. “In onze samenleving leeft nog steeds
het idee dat moeders van nature hechten aan hun kind.
Terwijl dat niet altijd zo is. Men heeft veel meer begrip
voor mannen die slechte vaders zijn dan voor vrouwen
die geen moeder willen zijn. Ik heb er geen ervaring
mee, ik ben geen moeder, maar ik vond het intrigerend
om in de psychologie achter die keuze te duiken.”

Ongemakkelijk

Het is de keuze die wordt gemaakt door Margaret
(Rachel Griffiths), het hoofdpersonage in Daly’s film.

Net als haar eerste film The Other Side of Sleep koestert de film het enigma van zijn hoofdpersoon zo lang
mogelijk. We worden ondergedompeld in haar leven:
onderdeel van de wereld en toch afgezonderd. In Daly’s
woorden: “Uiteindelijk is het meer ‘bestaan’ dan ‘leven’ wat ze doet.” Margaret heeft een winkel in tweedehands kleding, en ze zwemt. Dat wordt imponerend
in beeld gebracht (door de Nederlandse cameraman
Lennart Verstegen), maar is een niet al te originele visuele metafoor voor een personage dat de wereld liever
ontvlucht.
Na een tijdje komen we erachter dat Margaret ook
moeder is, althans: biologisch. Ze kreeg een zoon,
achttien jaar geleden, maar liet hem bij de vader achter.
Haar leven komt op scherp te staan door twee gebeurtenissen die min of meer tegelijk plaatsvinden: haar
ex-man komt vertellen dat hun zoon spoorloos is, en
ze stuit op een tienerjongen, Joe (Barry Keoghan), die
in een steegje in elkaar wordt geslagen. Ze neemt de
verwilderde jongen in huis, en gaandeweg ontstaat een
spanning die zich beweegt tussen moederlijke zorg en
dierlijke lust.

blijven als ik precies zeg hoe het zit? De ontdekkingstocht die Rachel met het personage heeft doorgebracht,
zie je nu juist terug in de film.”
Het spel van Griffith en Keoghan is inderdaad een
van de sterkste punten van Mammal. “Ze hebben als
acteurs een heel verschillende energie”, zegt Daly.
“Barry’s stijl is heel naturalistisch, ingehouden, terwijl
Rachel uitbundiger speelt. Samen komen ze ergens in
het midden uit, en dat maakt het interessant. Rachel
geeft het personage iets extra’s, dat niet zo nadrukkelijk
in het scenario zat: een bepaalde warmte, hartelijkheid
en onvolwassenheid. Iets meisjesachtigs.”
Het is de intimiteit die tussen de twee acteurs ontstaat, die de film op de rails houdt. Die overbrugt de
schematische opzet van het scenario, dat de gevoelens
van Margaret iets te netjes spiegelt aan het vanzelfsprekende moederschap van een buurvrouw en Joe’s
rebellie iets te simplistisch kanaliseert via een bende
waar hij deel van uitmaakt. Juist als Mammal zich durft
te beperken tot hun moeizame relatie en de tegenstrijdige dierlijke driften die daarbij boven komen, is hij op
zijn sterkst.

Meisjesachtig

Het is een simpel gegeven maar Daly bouwt er heel
rustig naartoe. “Je leert haar eerst kennen, en dan moet
je beslissen wat je eigenlijk vindt van de keuzes die ze
maakt. Ik ben er niet in geïnteresseerd om daar antwoord op te geven, om haar uit te leggen – niet aan de
kijker, maar ook niet aan de acteurs. Wat zou er over-

Mammal 11111

IERLAND/NEDERLAND/LUXEM

BURG, 2016 | REGIE REBECCA DALY | 96 MINUTEN | MET
RACHEL GRIFFITHS, BARRY KEOGHAN | DISTRIBUTIE
CINÉART | TE ZIEN VANAF 14 APRIL 
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Lucile Hadzihalilovic over Évolution

EEN KOSMOS ZONDER MA
Roodharige vrouwen wonen met hun zoontjes op een desolaat eiland, omringd
door onstuimige golven. Twaalf jaar na Innocence – over een afgelegen kostschool
– verrast filmmaker Lucile Hadzihalilovic weer met een buitengewoon esoterisch
DOOR OMAR LARABI
sprookje. 
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ANNEN

Vloeiend glijdt de camera door een wonderlijke onderwaterwereld langs eigenaardige organismen. Een
zeester komt in beeld, met een verleidelijke en tegelijk
afschrikwekkende rode kleur. Dan zien we hoe moeders
zich in het holst van de nacht verenigen in zee, terwijl
hun zoontjes liggen te dromen. Is het een heksenkring?
In de ziekenboeg op het eiland gebeuren merkwaardige
dingen. Daar wordt Nicolas met zijn leeftijdsgenoten
onderworpen aan een ongebruikelijke behandeling. Nog
meer dan in Innocence is in Lucile Hadzihalilovics Évolution in geen enkel shot een eenduidige boodschap te
ontdekken. Hadzihalilovic vertelt tijdens het International Film Festival Rotterdam ingetogen over hoe de mystiek in haar werk leidt tot terughoudendheid bij investeerders: “Potentiële geldschieters begrijpen het verhaal
niet of willen meer weten over de plot.” Door te filmen
op Lanzarote werd het geldprobleem deels verholpen.
“Doordat je een vergoeding kan krijgen als je daar filmt,
was dit een ideale combinatie van economische en artistieke motieven.” Aan de set – het vulkanische landschap
en de oceaan – hoeft immers weinig te worden toegevoegd. “Het is precies het alternatieve universum dat ik
zocht, met dat diepe gevoel van mysterie.” Haar werkwijze is net zo organisch als de natuur die ze in beeld
brengt. “Het maken van een film is voor mij een visuele
ervaring, niet een verbale.” Zo zijn de driftige golfslagen van de oceaan hoorbaar onder beelden van donkere
heuvels en spierwitte woningen. “Ik hou van die ambivalentie tussen water en land. Het glinsterende zeewater
en het ruwe landschap zijn aantrekkelijk en angstaanjagend. Die tweeledigheid zie je terug in de personages en
hun emoties. Het heeft te maken met hoe in onze driften
angst en plezier onlosmakelijk verbonden zijn.” Haar
woorden doen aan Freud denken. Die zag dromen als visualisaties van het onderbewuste en Hadzihalilovic lijkt
een droomwereld te visualiseren. Toch gaat die vergelijking niet op, zegt ze: “Het werk van Jung sluit meer aan
bij mijn visie.” Jung beschreef een collectief bewustzijn,
wat de film verbeeldt doordat de vrouwen met hun rode
haardos en gebleekte wenkbrauwen klonen van elkaar
lijken. Alsof ze allemaal uit dezelfde bron komen.

Vruchtwater

Hadzihalilovic vindt de verwoede pogingen om haar
werk te duiden wel vermakelijk. Op de vraag of de
vrouwen uit de film misschien aliens zijn, antwoordt ze
glimlachend: “Dat zou kunnen.” We zijn als mensheid
immers voortdurend op zoek naar water op andere planeten en water is de oorsprong van het leven. Ze knikt
instemmend: “Water wijst ons erop dat we maar een
klein deel van het universum zijn.”
De verhaalwereld in Évolution kan vergeleken worden met een hemellichaam, zegt ze. “Het is een plek
van oorsprong, een microkosmos zonder mannen,
waar Nicolas zich niet kan relateren aan een vaderfiguur.” Het eiland is tevens een visuele metafoor voor de
baarmoeder. “Het is comfortabel en aangenaam, zoals
een cocon. Maar Nicolas kan er niet blijven. Dat zou
een nachtmerrie worden. Hij moet ontsnappen uit het
moederlijke vruchtwater.”
Naast het feit dat Évolution net als Innocence over
volwassen worden gaat, klinken de rest van Hadzihalilovic’ bespiegelingen als een orakel. Daar is ze zich bewust van, ze geeft liever niet teveel prijs. Ze maakt een
vergelijking met Eraserhead (1978) van David Lynch:
“Ik begrijp het, en toch begrijp ik het niet.” Net als

het surrealistische werk van kunstschilder Giorgio de
Chirico, zegt ze. “In zijn beelden van de Zuid-Italiaanse, hete zon en het voortdurende spel van schaduwen
huist een sterk gevoel van mystiek.” Ze herinnert zich
dat David Lynch ooit als schilder begon. “Ik had dat
ook gewild, visuele kunst spreekt me erg aan.” Wat ze
wel deelt heeft met Lynch is zijn werkwijze. Net als hij
werkt ze op basis van intuïtie. “Hij maakt films omdat
hij graag films maakt, net als ik.”
5

Zelden zo’n
angstaan
jagende zee
Het sinistere Franse drama Évolution
durft het aan om de kijker niet te plezieren. De horror zit hier niet aan de buitenkant maar diep van binnen.
De evolutie lijkt stil te staan in een mysterieus kustdorpje met identiek witte huizen,
waarvan de enige bewoners moeders en hun
zoontjes zijn. Iedereen lijkt op elkaar en de
vaders zijn nergens te bekennen. Hier geen
grillige spelingen van de natuur door evolutionaire selectie, want deze muizige varianten van de Stepford Wives lijken eerder klonen, die een geordend leven leiden met
rituelen die niet van deze planeet zijn.
Als de tienjarige Nicholas op een dag een
lijk vindt in zee begint hij vraagtekens te zetten bij zijn geregelde leven in dit vulkanische
oord. Waarom ziet iedereen er vrijwel identiek uit? En wat spoken de moeders ‘s nachts
uit? Die hebben de jongens alleen verteld dat
ze ziek zijn en af en toe naar het ziekenhuis
moeten, waar ze om mysterieuze redenen
worden behandeld. De beklemmende intrige
geeft zich langzaam bloot. Het overweldigende gebrul van de oceaan vormt het onheilspellend decor, de grens van hun geïsoleerde wereld – zelden zo’n angstaanjagende
zee gezien in een film. Nicholas staat op het
punt om zijn vertrouwde leven in twijfel te
trekken en de symbiotische band met zijn
moeder te doorbreken.
Lucile Hadzihalilovic (Innocence) filmde
Évolution als de schemering: in het blauwe,
unheimische halfduister spelen zich
vreemde zaken af. Évolution speelt knap in
op de angst om opgeslokt te worden (door de
peilloze zee, door de moeder) en is sterk in
het oproepen van een naargeestig gevoel dat
zich moeilijk laat afschudden. Deze wereld
bevindt zich ver van de onze, het is een tussenplek waar andere regels gelden. Ook de
sterk visuele film zelf valt tussen verschillende genres en onttrekt zich aan conventies. Hadzihalilovic durft het aan om de
kijker niet te willen plezieren, ook de griezel
liefhebbers niet. De horror zit hier niet aan
de buitenkant maar diep van binnen.
MARISKA GRAVELAND

Évolution

11111

FRANKRIJK/SPANJE/BELGIË, 2015 | REGIE

LUCILE HADŽIHALILOVIĆ | 81 MINUTEN | MET MAX
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THAT SUGAR FILM

Het nieuwe eten

CRIMINEEL IN DE
SUPERMARKT

Ben je als consument verantwoordelijk voor misstanden aan de andere
kant van de wereld? Drie documentaires onderzoeken het nieuwe eten:
Tony reconstrueert de ‘slaafvrije’ reep Tony’s Chocolonely, Tomorrow
draagt oplossingen aan voor de dreigende voedseltekorten en That
DOOR MARISKA GRAVELAND
Sugar Film klaagt de suikerindustrie aan.
Als je met je boodschappenkarretje door de
winkel rijdt, ben je niet alleen in je basisbehoeftes aan het voorzien, maar navigeer je
ook kriskras langs de wereldproblemen: in
het schap met chocolade wordt je geconfronteerd met slavernij, bij de vruchtensappen doemt de obesitasepidemie onder kinderen op, bij de ontbijtgranen besef je dat de
biodiversiteit aan het afnemen is. De keuze is
tegenwoordig aan de consument: wil je slavernij blijven financieren of niet? Door passief chocola te eten doen we daar volgens
tv-maker Teun van de Keuken toch echt aan
mee. “Je bent hier verantwoordelijk voor wat
daar gebeurt”, zegt hij in de documentaire
Tony die over zijn chocoladereep Tony’s
Chocolonely is gemaakt.
Want dit is de redenering: de koper bepaalt of de misstanden blijven bestaan of
niet, omdat de markt zich aan de consument
zal aanpassen. De koper is daardoor mede-

KORT

schuldig aan wantoestanden. Maar de consument wordt zo een complex aangepraat,
schrijft Wouter Mensink in zijn boek Kun je
een betere wereld kopen? Teun van de Keuken
probeerde zelfs om veroordeeld te worden
voor het eten van chocola. Hij belde op een
dag de politie met de mededeling: “Ik vroeg
me af of ik me zou moeten aangeven. Ik financier eigenlijk de kindslavernij.” De
rechtszaak is uiteindelijk niet-ontvankelijk
verklaard. In 2007 bleek ook zijn eigen chocoladereep niet honderd procent slaafvrij.
Bij zijn bezoek aan de ‘fair trade’ cacaoboer
Kuapa Kokoo in Ghana bleek tot zijn schrik
dat er flink wat mis was op de plantage. Die
ontdekking staat overigens wel eerlijk aan de
binnenkant van de chocoladewikkels en
komt ook uitgebreid aan bod in de documentaire. Wie goed wil doen, stuit vaak ergens in
de keten op misstanden die buiten zijn
macht liggen.

Eddie the Eagle

Dexter Fletcher | Het verhaal van Eddie
Edwards (Taron Egerton), de Britse schansspringer die ondanks z’n slechte ogen aan de
start verscheen van de Olympische Winterspelen van 1988 in Calgary. Hugh Jackman is vanzelfsprekend z’n alcoholverslaafde coach.

Moonwalkers

TE ZIEN VANAF 31 MAART

Antoine Bardou-Jacquet | Omdat ze Stanley
Kubrick niet kunnen vinden, moet een labiele
CIA-agent samen met een sjofele bandmanager
de maanlanding in scène zien te zetten.

Miss You Already
EDDIE THE EAGLE

TE ZIEN VANAF 31 MAART

Catherine Hardwicke | Dramedy over de vriendschap tussen twee meisjes die onder druk komt
te staan wanneer een van hen kanker blijkt te

Van de Keuken vindt de reep inmiddels te
veel een commercieel product met ‘een goed
verhaal’ geworden. “Als ik denk hoe weinig
er teweeg is gebracht, betreur ik het dat mijn
naam op de reep staat”, zegt hij in de documentaire. “Tony’s is opgericht om de slavernij in de chocolade-industrie uit te bannen.
Maar daar komt niets van terecht. Er is nu
meer slavernij dan toen wij er tien jaar geleden mee begonnen. Als Tony’s niet had bestaan had dat helemaal niets uitgemaakt.”
De commerciëler ingestelde nieuwe directeur van Tony’s is van mening dat bij chocolademultinationals echt geen criminelen
werken, het is eerder een systemisch probleem. Klaus Werner-Lobo, auteur van het
Zwartboek wereldmerken, draagt een oplossing aan: de consument moet zich verenigen
en organisaties oprichten. Zodat je er niet alleen voor komt te staan als je aangewakkerde
kooplust weer eens de kop opsteekt. Ook
hier word je geacht actie te ondernemen.

Schaars

Maar hoe moeilijk het is om het juiste te
doen, blijkt wel weer uit de aftiteling van
Tomorrow, een Franse documentaire die allerlei (westerse) oplossingen aandraagt voor
de grote wereldproblemen. Helemaal onder
aan de aftiteling staat dat de filmproducent
4622 bomen heeft geplant als onderdeel van
het Kuapa Kokoo-project in Ghana, dezelfde
fair trade co-operatie waar het team van
Tony’s eerder wantoestanden aantrof. De
filmproducent dacht dat hij iets goeds deed
maar je kan een fair trade-keurmerk niet altijd vertrouwen, zo ontdekte het Tony’steam al.
Dat doet verder niets af aan de oprechte
poging van Tomorrow om goede ideeën te inventariseren die naderende rampen moeten
keren: water, voedsel en fossiele brandstoffen zullen alsmaar schaarser worden. Een
aantal bevriende filmmakers heeft zich verenigd om wereldwijd te kijken welke ideeën
hierover al in de praktijk zijn gebracht. Ze
gaan langs bij agri-ecologische bedrijven,
grow your own food-initiatieven in bouwvallig Detroit en permacultuur in Frankrijk. Ook
in Tomorrow wordt de bal bij de consumenten gelegd: wij kunnen een nieuw econo-

misch ecosysteem stimuleren door niets te
kopen van de multinationals, is het advies
dat we meekrijgen.

Manisch

Waarschijnlijk is de consument eerder een
speelbal van de markt dan een soeverein individu dat vanzelf de juiste keuzes maakt.
Dat laat ook That Sugar Film zien. In deze
Australische documentaire krijgt de suikerindustrie ervan langs. De documentairemaker eet als experiment drie weken lang veertig theelepels suiker per dag (het gemiddelde
in Australië) door zogenaamd gezond voedsel te eten zoals vruchtenyoghurt, ontbijtgranen en smoothies. Veel mensen denken
dat ze een goede keuze maken door dit soort
bewerkt voedsel te eten, maar na drie weken
is de maker 3½ kilo aangekomen en heeft hij
al leververvetting. Hij heeft stemmingswisselingen, is manisch maar niet gelukkig. Dat
komt door wat de fabrikanten van zoetigheden het bliss point noemen: de ‘perfecte
zoetbeleving’, die ze als hun heilige graal beschouwen. Maar de beloning is maar van
korte duur.
In That Sugar Film wordt duidelijk gesteld
dat de voedselgiganten vinden dat consumenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun
keuzes. Je bent al snel lui of gulzig als je dik
bent, en een mislukkeling als je ergens aan
verslaafd bent. Maar misschien komt het wel
door de bedrijven dat we te dik worden, oppert de documentairemaker. De pas ingevoerde sugar tax in Engeland bewijst dat de
schuld inmiddels niet alleen bij de consument wordt gelegd maar dat de oplossingen
toch echt ook van hogerhand moet komen,
hoe moeilijk dat voor liberalen ook te verteren is: overheden, collectieven en bedrijven
zelf moeten zorgen dat bepaalde producten
niet gestimuleerd maar geboycot worden,
zodat het kopen van een ontbijtje ons niet
meer in gewetensnood brengt.
Tony 11111 NEDERLAND, 2016 | REGIE BENTHE
FORRER | 80 MINUTEN | TE ZIEN VANAF 14 APRIL

Tomorrow 11111 FRANKRIJK, 2015 | REGIE MELA
NIE LAURENT | 118 MINUTEN | TE ZIEN VANAF 21 APRIL

That Sugar Film 11111 AUSTRALIË, 2015 | REGIE
DAMON GAMEAU | 94 MINUTEN | TE ZIEN VANAF 19 MEI
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hebben, terwijl de ander worstelt met zwangerschap en bevalling. Wuthering Heights was het
favoriete boek van Jess (Drew Barrymore) en
Milly (Toni Collette) toen ze jong waren en Hardwickes film gebruikt de thema’s van wreedheid
en wraakzucht uit Brontës verhaal om Milly’s
woede over de hele wereld te laten zien. 

Triple 9

TE ZIEN VANAF 7 APRIL

John Hillcoat | Is het zijn Australische achtergrond die maakt dat bijna elke film van John
Hillcoat over een wetteloze wereld gaat?
Watsmet die hele ex-gevangeniskolonie en
alles? Eerst het postapocalyptische The Road,
toen het droogleggingsdrama Lawless en nu de
keiharde thriller Triple 9. In Atlanta wil een
bende corrupte agenten en ex-militairen nog
een laatste klus doen, maar de stad is veel te

A BIGGER SPLASH

Tony | EYE AMSTERDAM,
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nale team mocht uitkomen. Peter Lanzani
speelt de rol prachtig subtiel: een gekwelde,
machteloze jongen, niet in staat tot verzet.
De Argentijnse generaals dicteerden wat
goed was voor het volk. Alex, die overdag in
een sportwinkel werkt, drukt in een van de
scènes een duikmasker voor zijn mond: de
benauwdheid van alle Argentijnse zonen en
dochters in één treffend beeld.
EL CLAN

El clan

IJskoude
patriarch
De arrestatie van ‘El clan’ in 1985 confronteerde Argentinië met een monster
uit een recent verleden.
‘El clan’ ontvoerde voor zover bekend vier
mensen: Ricardo Manoukian, zoon van de
eigenaar van een supermarktketen in 1982;
Eduardo Aulet, ingenieur, in 1983; Emilio
Naum, eigenaar van winkelketen McTaylor,
in 1984; en zakenvrouw Nélida Bollini de
Prado. De bende liep bij die laatste ontvoering in augustus 1985 tegen de lamp.
Ontvoeringen en moorden bleken de te zijn
uitgevoerd door een familiebedrijf.
Arquímedes Puccio en zijn zonen Alejandro
en Maguila waren direct betrokken. Wanneer
moeder Epifanía, een onderwijzeres, het eten
op tafel zette, zat in de kelder een van hun
slachtoffers te schreeuwen en te huilen met
een kap over het hoofd. Een keurig gezin in
San Isidro, wie had dat kunnen denken?
Pablo Trapero (Leonara, White Elephant)
scoorde in eigen land de hoogste filmrecettes
aller tijden met deze reconstructie van historische feiten. In Venetië won hij er een
Zilveren Leeuw mee. Guillermo Francella is
fenomenaal als de ijskoude, dominante
Puccio. Zijn witte haar, grijze wenkbrauwen
en lichte ogen maken hem tot een elegante
sociopaat, een ijskoude patriarch. Kortom:

het nette gezicht van het kwaad dat Argen
tinië zo lang beheerste.
Trapero schetst de politieke context summier, met enkele archiefbeelden en wat flarden van radionieuwsbulletins. Het verhaal
speelt zich af na de val van de junta in 1983,
maar Puccio nam al in de jaren zestig deel
aan het extreemrechtse en antisemitische
Movimiento Nacionalista Tacuara en werkte
voor de geheime dienst van de dictatuur.
Trapero toont weliswaar dat Puccio de steun
had van hoge militairen, maar wijdt niet uit
over zijn politieke motieven. De man heeft
na zijn arrestatie nooit spijt betuigd. Hij
hield tot aan zijn dood in 2013 vol dat hij een
politieke gevangene was en een patriot.
Trapero benadrukt in El clan voortdurend
de schokkende alledaagsheid van de ontvoeringen. De kip met rijst is zowel voor het gezin
als voor de gevangene. Alejandro speelt rugbywedstrijden en maakt trouwplannen.
Moeder brengt thee wanneer de mannen
overleggen over de volgende ontvoering. Veel
routineuze herhaling: steeds dezelfde voorbereiding, steeds dezelfde losgeldtelefoontjes. Het gebruik van muziek in de film – The
Kinks, Creedence Clearwater Revival – als
ironisch of schrijnend contrast is een stap te
ver. Een nare ontvoeringsscène op de klanken
van David Lee Roth’s I’m Just a Gigolo: het is
een horrorcliché. Een parallelmontage van de
vrijpartij van Alejandro en zijn verloofde in de
auto en een ontvoering, eindigend in een gelijktijdige climax en executie: banaal en welbeschouwd weinigzeggend.
Maar sterk is El clan wel wanneer Trapero
inzoomt op Puccio’s zoon Alejandro. Het is
een mooie, populaire jongen; een rugbyspeler die zelfs een aantal keren voor het natio-
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El Clan |

FILMSCHUUR HAARLEM, 16 APRIL 14.30 UUR | DOOR JOS VAN DER BURG

film noir om aan de greep van de duisternis te
kunnen ontsnappen. Dus dat. En ook Kate
Winslet, die ten onder ging met de Titanic maar
toch van de boot instapte als een spijkerharde
Russisch-Israëlische maffiacapo. 

A Bigger Splash

TE ZIEN VANAF 7 APRIL

Luca Guadagnino | Altijd al gefantaseerd over
een trio of een quatro met Tilda Swinton en
Matthias Schoenaerts? Ga dan deze remake van
Jacques Derays La Piscine uit 1968 zien. Swintons Marianne is een rockster op leeftijd die
haar stem is kwijtgeraakt. Ze woont samen met
Paul (Schoenaerts), een cameraman die na een
ongeluk van de drank af probeert te komen. Te
midden van al die gezelligheid duikt Mariannes
voormalige geliefde op (Ralph Fiennes) die verklaart dat hij haar terug wil winnen. Gelukkig

heeft hij zijn verleidelijke dochter meegenomen.
Of is het wel zijn dochter? ‘Een de-hel-dat-isde-ander-Huit Clos’, schreef een collega van
Sight and Sound, ‘dat zich afspeelt te midden
van mediterrane vergezichten, vulkanisch
gesteente en verwijzingen naar migranten en
verdrinkende vluchtelingen.’

The Huntsman

BAREND DE VOOGD

El clan
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ARGENTINIË/SPANJE, 2015 | REGIE PABLO

TRAPERO | 110 MINUTEN | GUILLERMO FRANCELLA,
PETER LANZANI | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN
VANAF 14 APRIL 

Next to Her

Obsessieve
zusterliefde
Voortreffelijk geacteerd drama laat zien
hoe liefdevolle bescherming kan doorslaan. De angst de controle te verliezen
krijgt beklemmende kanten.
De in Israël beroemde actrice Dana Ivgy
kreeg al veel lof toegezwaaid voor de verbluffend natuurlijke manier waarop ze in
Next to Her de verstandelijk beperkte jonge
vrouw Gabby speelt. Toch is dit met veel
prijzen onderscheiden regiedebuut van Asaf
Korman geen doorsnee gehandicaptendrama. De echte hoofdpersoon is Gabby’s
liefdevolle zus Chelli die de verzorgingstaak
met obsessieve vastberadenheid op zich
heeft genomen.
Dat gaat zo ver dat Chelli (Liron BenShlush, net zo goed als haar tegenspeelster),
die met haar afhankelijke zus samenwoont,
eigenlijk niemand wil toelaten. De angst de
controle te verliezen krijgt daarmee beklemmende kanten. Als Chelli overdag naar haar
werk is sluit ze Gabby op in het appartement.
Pas als een rechtszaak dreigt, brengt ze haar
zus met grote tegenzin naar een dagopvang.
Het wordt nog ingewikkelder wanneer
Chelli een relatie begint met een aardige collega en deze bij de zussen intrekt. Next to Her
ontvouwt zich zo tot een bescheiden maar

tain) slaan terug. Want liefde is verboden. En
TE ZIEN VANAF 7 APRIL
waarom ook niet?

TE ZIEN VANAF 7 APRIL

Cedric Nicolas-Troyan | Bespottelijk hoeveel
mooie mensen er in dit fantasy-avontuur rondlopen. En ook wel lekker. Charlize Theron is de
kwaadaardige koningin Ravenna die ooit door
Sneeuwwitje en Eric the Huntsman (Chris
Hemsworth) werd verslagen maar zich nu met
haar eveneens kwaadaardige zusje Freya (Emily
Blunt) klaarmaakt om het land weer te veroveren. Eric en z’n verboden lief Sara (Jessica Chas-

NEXT TO HER

intens doorleefd drama waarin de conflicterende en doorgaans onuitgesproken gevoelens belangrijker zijn dan de plot. Wat de impact van het ontregelende slot er overigens
niet minder om maakt.
Het is ook een zeer persoonlijke film.
Hoofdrolspeelster Ben-Shlush is de vrouw
van de regisseur. Zij schreef zelf het script
naar aanleiding van ervaringen met haar
eigen zus. Het resultaat is bijna onbarmhartig eerlijk en genuanceerd. Hier geen sentimentele lofzang op de zusterliefde, maar
nuchtere observaties die laten zien dat een
overmaat aan warme genegenheid en
controledrang ook pijnlijke kanten heeft.
Een bliksembezoek van de moeder suggereert een weinig harmonische voorgeschiedenis, iets waar ik wel iets meer over had
willen weten. We voelen dat Chelli achter
haar zelfverzekerde houding veel woede, onmacht en misschien zelfs schaamte verbergt.
De buitenwacht is vooral een bedreiging.
Wanneer Gabby het op de dagopvang leuk
blijkt te vinden is dat voor haar zus moeilijk
te verkroppen. Hoe die jaloezie binnensluipt
is prachtig uitgebeeld in een scène waarin de
zussen samen in bad liggen en de speelse tederheid voor een kort moment omslaat in
iets heel anders. Op dergelijke momenten is
het de blik van Ben-Shlush als Chelli die
boekdelen spreekt.
Op zijn beurt ergert de nieuwe vriend van
Chelli zich eraan dat hij, als de seks voorbij is,
telkens op de tweede plaats komt. Hoe die
verstrengeling van tegenstrijdige gevoelens
precies in elkaar zit wordt niet direct uitgelegd, maar is vooral een kwestie van aanvoelen. Dat is ook wel zo overtuigend. Het sluit
goed aan bij de toon die Korman zet: realistisch, intiem en openhartig. Trefzeker laten
hij en zijn voortreffelijke acteurs zien hoe verwarrend het leven ondanks alle goede bedoelingen kan zijn.
LEO BANKERSEN

Next to Her
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ISRAËL, 2014 | REGIE ASAF KORMAN | 90

MINUTEN | MET LIRON BEN-SHLUSH, DANA IVGY |
DISTRIBUTIE MOOOV FILM DISTRIBUTION | TE ZIEN
VANAF 28 APRIL (EN EERDER TIJDENS HET FESTIVAL
FILMISREAL)

Kung Fu Panda 3 (NL)

Jennifer Yuh Nelson, Alessandro Carloni | Zeer
verdienstelijk derde deel na de suffe melkkoe
die de sprankelende eerste Kung Fu Panda
opvolgde. De cast bleef dezelfde (in de originele
versie): Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman en de rest. Po moet het opnemen tegen
twee onbekende krachten: een bovennatuurlijke
verschijning en iemand die wat dichter bij huis
TE ZIEN VANAF 13 APRIL
staat. 

I Am Wrath

Chuck Russell | John Travolta is weer op zoek
naar gerechtigheid - of nog steeds, wie zal het
zeggen - ditmaal omdat corrupte politieagenten niet in staat blijken om de moordenaar van
zijn vrouw op te sporen.
KUNG FU PANDA 3
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Monsieur Chocolat

Donkere piste
Monsieur Chocolat toont een beschamend stuk Franse geschiedenis, toen de
beau monde nog gierde van de pret over
een racistische circusact.
Zijn werkelijke naam was Rafael Padilla. Hij
werd rond 1868 in slavernij geboren in Cuba,
als tiener verkocht aan een handelaar in
Spanje en ontsnapte op zijn veertiende.
Omstreeks 1895 vormde hij, samen met de
Engelse clown Footit, een van de populaire
clownsacts in het Parijs van de Belle Époque:
Footit et Chocolat. In Monsieur Chocolat
zien we delen van hun nummer. “Monsieur
Chocolat, bent u daar?” Footit zoekt in de
donkere piste met een kaarsje naar zijn partner. Chocolat staat pal voor hem en trekt rare

gezichten, maar Footit ziet hem niet: “Het is
pikzwart vanavond.” De beau monde in het
Nouveau Cirque giert van de pret.
Het is een beschamend stuk Franse geschiedenis, vergelijkbaar met het verhaal van
Saartje Baartman dat Abdellatif Kechiche zo
schrijnend verfilmde in Vénus noire (2010),
maar het draagt ook een interessante contradictie in zich. Padilla was de eerste zwarte
acteur van Frankrijk en was daar trots op.
Footit en hij waren succesvolle theatervernieuwers; de eerste witte clown en domme
august die gezamenlijk optraden. De film
concentreert zich op het aspect waarover eigenlijk nog het minst bekend is: de veronderstelde vriendschap tussen die twee, ook
al was die gebaseerd op een act waarin Footit
zijn zwarte collega avond na avond onder
bulderend gelach onder z’n kont schopte.
Omar Sy speelt de rol van Chocolat en bewees in Intouchables (2011) al een innemende
komiek te kunnen zijn. Footit wordt gespeeld
door James Thiérrée, de oprichter van de

MONSIEUR CHOCOLAT

Compagnie du Hanneton, een modern theatergezelschap dat een mix brengt van dans,
mime en circusacts, en bovendien de kleinzoon van Charlie Chaplin. De optredens in de
film zijn door hem ontwikkeld. In de piste zijn
ze geestig en expressief samen; daarbuiten is
vooral Thiérrée sterk als de artiest die zijn vak
bloedserieus neemt, van Padilla hetzelfde eist
en hem als zijn gelijke ziet, maar geen begrip
heeft voor diens worsteling met de racistische
stereotypen. Clotilde Hesme en Olivier
Gourmet spelen mooie bijrollen
Monsieur Chocolat ziet er fraai uit. Acteur

Land of Mine – Under Sandet

Bij de woorden Denemarken en Tweede
Wereldoorlog denken we automatisch aan de
heroïsche rol die de Denen speelden in het
redden van hun Joodse medeburgers. Met hun
hulp slaagden 7300 van de 7800 joden erin
om de oversteek naar het neutrale Zweden te
maken. Honderdtwee Deense Joden werden
vermoord in de oorlog, een in vergelijking
LAND OF MINE

My Big Fat Greek Wedding 2

Kirk Jones | De originele My Big Fat Greek Wedding werd in 2002 onverwacht een dikke vet hit.
In het tijdperk van pakken-wat-je-pakken-kunt

met andere landen verbluffend laag aantal.
Chapeau voor de Denen. Maar dat ze geen
heiligen waren, is te zien in het met de IFFRpublieksprijs bekroonde Land of Mine –
Under Sandet. De Deense regisseur en scenarist Martin Zandvliet rakelt daarin de wrede
behandeling van Duitse krijgsgevangenen net
na de oorlog op. De Denen lieten 2600 vaak
piepjonge Duitse soldaten – Hitler stuurde
steeds jongere knullen de oorlog in – de ruim
twee miljoen (!) mijnen opruimen, die de
Duitsers uit angst voor een geallieerde invasie
op de Deense stranden hadden ingegraven.
Dat het laten uitvoeren van dit levensgevaarlijke werk door krijgsgevangenen in strijd was
met de Geneefse Conventie, vergaten de
Denen voor het gemak maar even. De helft
van de soldaten kwam erbij om het leven of
raakte zwaar gewond.
In Land of Mine – Under Sandet moet een
groepje Duitse soldaten onder leiding van
een blaffende Deense sergeant de mijnen detoneren. De knullen krijgen een halfbakken
training, waarna ze onder veel gebrul van de
sergeant (“vuile zwijnen”) op het strand aan
het werk moeten. Het levert bloedstollende
scènes op, waarin de kijker met zweet in de
handen naar de jongens kijkt, bij wie elke
verkeerde beweging fataal kan zijn. De serge-

ant, en bezoekende Deense soldaten, bewijzen dat ook Denen niet ongevoelig zijn voor
sadistisch machtsvertoon. Zij vernederen de
Duitse knullen door hen zand te laten eten en
te laten kruipen. Maar wat de kijker al een
tijdje ziet aankomen, gebeurt: langzaam
ontdooit de Deense sergeant en ontstaat er
een band tussen hem en de Duitse soldaten.
“Jij gaat toch niet van ze houden?” snauwt
een officier tegen de sergeant als hij beter
voedsel voor hen wil. Die ontwikkeling verrast niet in het vaardig geregisseerde historische oorlogsmelodrama, evenmin als de
strekking dat oorlog het beste en slechtste in
mensen naar boven haalt. Het interessantste
aspect van Land of Mine – Under Sandet is de
Deense zelfkritiek. Daarvan kunnen we in
Nederland iets leren. Schreeuwen hier ook
niet netelige kwesties om taboedoorbrekende films? Waar blijven de films over de
‘politionele acties’?
JOS VAN DER BURG

Land of Mine – Under Sandet
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DENEMARKEN/

DUITSLAND, 2015 | REGIE MARTIN ZANDVLIET | 100
MINUTEN | MET ROLLAND MØLLER, MIKKEL BOE
FØLSGAARD | DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF
31 MAART 

RIFT

Bibi & Tina 2 (NL)
MY BIG FAT GREEK WEDDING 2

TE ZIEN VANAF 14 MAART

Detlev Buck | De voorbereidingen voor het gekostumeerde bal in Kasteel Frankenstein zijn in

FRANKRIJK, 2016 | REGIE

ROSCHDY ZEM | 119 MINUTEN | MET OMAR SY, JAMES
THIÉRRÉE | DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF 21
APRIL 

Het verdriet
van ZuidSoedan

Een ambitieuze advocaat keert na vijftien jaar terug naar Zuid-Soedan om het
goede te doen, maar komt van een koude
kermis thuis.
Het klinkt als een nobel plan: de in Engeland
tot advocaat opgeleide Anuol besluit om terug te keren naar Zuid-Soedan waar hij als
jongen de burgeroorlog meemaakte. Nadat
zijn dorp in 1991 werd aangevallen door een
andere stam belandde hij via een Keniaans
vluchtelingenkamp in Engeland. Een pleeggezin bekostigde zijn middelbare school en
rechtenstudie. Vijftien jaar later keert hij terug naar Zuid-Soedan om met zijn kennis
van het recht een bijdrage te leveren aan de
opbouw van het land.
Althans, dat hoopt hij. Want de ontvangst
is allesbehalve warm. Zijn ideeën over de
rechtspraak als hoeksteen van een sterke samenleving leiden tot verhitte discussies met
Zuid-Soedanezen die vinden dat je het recht
beter in eigen hand kunt nemen. Want de jus-

Kevin Munroe, Jericca Cleland | Animatie over
twee onwaarschijnlijke helden die de strijd aangaan met Chairman Drek die nota bene elke planeet in het sterrenstelsel Solana wil vernietigen. Om de boel, allez, het universum te redden,
sluiten ze zich aan bij de The Galactic Rangers.


Franny

The Jungle Book



Monsieur Chocolat
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Ratchet & Clank

is het dus best gek dat het veertien jaar duurde
voor er een tweede deel kwam. Maakt niet uit,
Toula woont nog steeds naast haar ouders in
een voorstadje van Chicago, net als de rest van
de familie. Iedereen doet in principe hetzelfde
als in het eerste deel, dus de vreugde is groot
als iemand ontdekt dat z’n huwelijk ongeldig is.
Kan er eindelijk weer een bruiloft georganiseerd
TE ZIEN VANAF 14 APRIL
worden. 

Jon Favreau | Een weesjongetje wordt in de jungle opgevoed door een roedel wolven, een beer
en een zwarte panter. Is klassieker.

BAREND DE VOOGD

A Haunting History

Duister oorlogsverleden Denemarken
Ook de Denen hebben in hun verleden iets
om zich voor te schamen. Na de oorlog
dwongen zij krijgsgevangen Duitse soldaten om mijnen op te ruimen. Vele honderden van hen kwamen om het leven.

en regisseur Roschdy Zem (Omar m’a tuer,
2011) zorgde voor prachtige decors en kostuums. Des te teleurstellender dat het sterk
geromantiseerde scenario zo braaf en voorspelbaar is. De filmmakers hebben de boodschap hapklaar proberen te maken, maar
doen ondertussen het personage tekort. En
de kijker: want rafelrandjes zijn juist onnoemelijk veel interessanter. Monsieur Chocolat
is antiracistisch op een manier waarop dertig
jaar geleden Zeg ’ns aaa nog progressief was:
het moet vooral gezellig blijven. Geen verschrikkelijke film, maar in Frankrijk kent
men tot op de dag van vandaag een uitdrukking die van toepassing is: ‘être chocolat’,
een beetje in de maling genomen.

BIBI & TINA 2

volle gang. Bibi en Tina moeten bovendien voldoende gasten naar het paardenkamp zien te
krijgen. En dan wordt Bibi ook nog voor het eerst
TE ZIEN VANAF 20 APRIL
verliefd. 		

TE ZIEN VANAF 20 APRIL

Andrew Renzi | Richard Gere speelt een filantroop die zich met de levens van een pasgetrouwd stel bemoeit om het verleden opnieuw
TE ZIEN VANAF 21 APRIL
te kunnen beleven. 

The Boss

Ben Falcone | Melissa McCarthy wordt voor
handel met voorkennis opgesloten en besluit
zichzelf na haar vrijlating te rebranden. Niet
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titie is hier niet onafhankelijk en de politie,
die hen zou moeten beschermen, heeft zelf
bloed aan zijn handen. Conflicten over gestolen stieren en andere misdrijven worden hier
door de dorpsraad onder een boom opgelost.
De ideale rechtstaat van Anuol is ver weg.
Een advocaat met wie hij spreekt had
soortgelijke ervaringen. Ook hij kwam terug
om een bijdrage aan het land te leveren maar
stuitte op spot en wantrouwen bij het ministerie van Justitie, dat beweerde dat zijn diploma’s vals waren. Ondertussen belandt
Anuol opnieuw in een burgeroorlog waarbij
hij de nachtmerrie uit zijn jeugd nogmaals
beleeft. Hij vraagt zich af waarom hij het wel
overleefd heeft en anderen niet en ziet weer
de taferelen die hij de afgelopen jaren juist
probeerde te vergeten.
Eerder had hij nog gepleit voor een genocidemonument, opdat mensen niet zouden
vergeten en de wonden geheeld kunnen worden, maar dat voorstel werd door de gouverneur van tafel geveegd. Een monument zou
volgens hem voor ongeschoolde Soedanezen
vooral een uitnodiging zijn om wraak te nemen. Als Anuol hoort dat zelfs de priester
geen enkele poging doet om vergevingsgezindheid te preken, zakt de moed hem in de
schoenen.
De tweeling Ilse en Femke van Velzen filmde
eerder in Angola en Congo waar ze verhalen
optekenden over een vrouwelijke mensenrechtenadvocaat (Justice for Sale) en verkrachting (Weapon of War, Fighting the Silence).
Opnieuw hebben ze een hoofdpersoon gevonden die een onbevattelijke tragedie een gezicht
kan geven, vooral door goed te luisteren naar
wat de Zuid-Soedanezen zelf te vertellen hebben, en de pijnlijke momenten niet te verdoezelen.
MARISKA GRAVELAND

A Haunting History
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NEDERLAND, 2015 | REGIE ILSE

EN FEMKE VAN VELZEN | 70 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINEMA DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 7 APRIL 

A HAUNTING HISTORY

iedereen is vergeten wat ze heeft gedaan.


Tomorrow

TE ZIEN VANAF 21 APRIL

Mélanie Laurent | Actrice Mélanie Laurent
(Inglourious Basterds) en vriend/coregisseur

The Prosecutor, The Defender, The Father and His Son

Het tribunaal van menselijk en onmenselijk
Een caleidoscopisch drama over een
complexe rechtszaak voor het Joegoslaviëtribunaal.
Alle hoofdpersonages in Iglika Triffonova’s
rechtbankdrama worden vermeld in de onomwonden titel The Prosecutor, the Defen
der, the Father and His Son. Die onomwondenheid is tekenend voor deze Bulgaarse
scenarist en regisseur, die waargebeurde
verhalen ziet als de sterkste metaforen voor
de wereld waarin we leven. Haar laatste film
is een caleidoscopisch drama over een complexe rechtszaak van het Joegoslaviëtribu
naal, waar feit en fictie, menselijkheid en zakelijkheid en altruïsme en carrièredrang net
zo door elkaar heen lopen als talen, nationaliteiten en geloofsovertuigingen.

wezigheid haalt alleen ook oude wonden
open. Triffonova heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt en af en toe zie je kleine
scheurtjes en andere ongemakkelijkheden in
haar scenario, regie en montage. Sommige
scènes overtuigen niet of voelen te ongemakkelijk om serieus te nemen. Toch zijn het juist
de scheurtjes die TPTDTFAHS zo interessant
maken. Die zijn onvermijdelijk in een film die
zo’n immens verhaal wil vertellen.
HUGO EMMERZAEL
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The Prosecutor, the Defender, the Father and
His Son BULGARIJE/ZWEDEN/NEDERLAND, 2016 |
REGIE IGLIKA TRIFFONOVA | 105 MINUTEN | MET ROMA
NE BOHRINGER, SAMUEL FRÖLER, IZUDIN BAJROVIC |
DISTRIBUTIE AMSTELFILM | TE ZIEN VANAF 7 APRIL 

Free in Deed

De armen, de verslaafden
en de verstotenen
Is autisme te bestrijden met exorcisme?
In Jake Mahaffy’s Free in Deed doet een
predikant een poging bij een autistische
jongen die door niemand anders meer geholpen wordt.
Bij kerkdiensten vallen mensen soms flauw
als ze de handen van de predikant aanraken.
Komt dat door opwinding, de hitte die van
de massa kerkgangers afstraalt, of is het een
religieuze ervaring die voor een ongelovige
onvoorstelbaar is? In het Engels noemen ze
dit fenomeen ‘slain in the Spirit’, een dubbelzinnige term die perfect toepasbaar is op
Jake Mahaffy’s ijzingwekkende tweede
speelfilm die zich grotendeels in een geïmproviseerde kerk in Memphis afspeelt.
Dit is zo’n kerk waar mensen flauwvallen
als ze in aanraking komen met dat ongrijpbare goddelijke. Mahaffy geeft alleen nooit
prijs wat er zo goddelijk aan die ervaring is
en wat mensen er nou echt aan hebben. Hij
laat vooral zien waarom zulke armoedige
storefront-kerken bestaansrecht hebben in
Amerika: ze zijn een vangnet voor de armen,

Cyril Dion reizen in deze via crowdfunding tot
stand gekomen documentaire over de wereld
waar mensen landbouw, energie, economie,
democratie en educatie opnieuw proberen uit te
vinden. Doel: oplossingen vinden om de uitputting van de planeet tegen te gaan.


Heart of a Dog

TE ZIEN VANAF 21 APRIL

Laurie Anderson | Documentaire van multimediakunstenaar Anderson waarin ze de liefde
voor haar hond uitpluist – en ook dingen over
TE ZIEN VANAF 28 APRIL
zaken zegt. 

Der Staat gegen Fritz Bauer

TOMORROW

Triffonova heeft namen en personages niet
letterlijk overgenomen, maar verdachte
Milorad Krstić is duidelijk gemodelleerd naar
generaal Radislav Krstić, die talloze oorlogsmisdaden zou hebben begaan tijdens de
Bosnische Burgeroorlog van begin jaren negentig. In 2002 vindt de ambitieuze aanklager
Catherine Lagrange een jonge Bosnische soldaat die tegen Krstić getuigt. Krstić zweert
echter dat hij de soldaat niet herkent, dus gaat
zijn Zweedse raadsman Michael Finn naar
Bosnië om diens achtergrond te checken.
Finn is allereerst advocaat en daarna pas
mens. Hij zoekt in Bosnië naar ontlastend bewijs, maar vindt er per ongeluk ook een beetje
van zijn menselijkheid terug als hij stuit op
een gastvrije cultuur van mensen die hij niet
alleen als bewijsstukken kan zien. Zijn aan-

Lars Kraume | Gelauwerd drama over de Duitse
procureur-generaal Fritz Bauer die na WO II
kopstukken van nazi-Duitsland wil vervolgen
zodat de naoorlogse generatie in de jonge

de verslaafden en de verstotenen. Een alternatief voor ziekenhuizen, opvangklinieken
en gevangenissen. Om die reden komt de
atheïstische Melva (Edwina Findley) er terecht. Ze is ten einde raad over de zorg voor
haar zwaar autistische zoon Benny, die vaak
ongecontroleerd zijn longen uit zijn lijf
schreeuwt en zijn hoofd bezeert.
Benny kan amper praten, maar door het
fenomenale spel van debuterend acteur RaJay
Chandler neemt hij je toch mee in zijn belevingswereld. De jongen heeft vooral liefde
nodig, maar door zijn autisme (en zwarte
huidskleur) treft hem vooral onbegrip, woede
en verdriet. In een beklemmend shot roept
Mahaffy Lenny Abrahamsons uitstekende
gijzelingsdrama Room op: gefilmd door tralies
zien we hoe Benny, in een matras gewikkeld,
in bedwang wordt gehouden. Zelfs buiten
deze kliniek leeft hij echter in een veel kleinere ruimte dan Rooms fantasievolle Jack.
Zijn cel is immers niet groter dan de wand van
zijn eigen schedel of dan het hokje waarin de
Amerikaanse samenleving hem plaatst.
David Harewood (Blood Diamond) speelt

FREE IN DEED

een glansrol als Abe, de predikant van de geïmproviseerde kerk die Benny probeert te
genezen via het gebed. Abe is een klassiek
getroebleerd personage dat doet denken aan
John Coffey uit The Green Mile en Dr.
Malcolm Crowe uit The Sixth Sense: met het
uitbannen van Benny’s demonen probeert
hij ook de duisternis in zijn eigen leven te
verdrijven. In het tragische Free in Deed is
echter weinig ruimte voor verlossing.
Mahaffy laat eerder zien dat in Amerika de
drang om goed te doen ook strafbaar kan
zijn.
HUGO EMMERZAEL

Free in Deed

11111

VERENIGDE STATEN/NIEUW-ZEELAND,

2015 | REGIE JAKE MAHAFFY | MET DAVID HAREWOOD,
EDWINA FINDLEY DICKERSON, RAJAY CHANDLER | 100
MINUTEN | DISTRIBUTIE DE FILMFREAK | TE ZIEN
VANAF 31 MAART 

Bondsrepubliek de vaderlandse geschiedenis
onder ogen leert zien. Maar het establishment
wil niets liever dan het verleden laten rusten.


Mother’s Day

TE ZIEN VANAF 28 APRIL

Garry Marshall | Verschillende verhalen en ook
een paar mannen en vrouwen komen samen op
TE ZIEN VANAF 28 APRIL
Moederdag. 

Captain America: Civil War

Anthony Russo, Joe Russo | Doordat politici
zich ermee bemoeien ontstaat een scheuring
tussen voormalige bondgenoten Captain AmeTE ZIEN VANAF 28 APRIL
rica en Iron Man. 

RONALD ROVERS
@RONALDROVERS

DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van mei moeten vóór
vrijdag 15 apr (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.nl)
bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigingen.
De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 28 april.

Alkmaar
4 Filmhuis Alkmaar
Verdronkenoord 12 | 072-520 2022 |
filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele filmprogramma

Almelo
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/reserveren 0546-850 264 | filmhuisalmelo.nl | Aanvang: 20.15

Bridge of Spies vr 22 apr | The Danish Girl vr 1 apr | Hail, Caesar! vr 15
apr | Knielen op een bed violen vr 29
apr | The Postman’s White Nights
wo 20 apr | Spotlight vr 8 apr | Ver
van Daan wo 13 apr

Almere
4 /Het nieuwe filmhuis/De
nieuwe bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 |
denieuwebibliotheek.nl /hetnieuwefilmhuis
An vr 15 en di 19, 19.30 | wo 20 apr,
11.00 | Beyond Sleep vr 1 en di 5 apr,
19.30 | wo 6 apr, 11.00 | Human vr 22
en di 26 apr, 19.30 | Knielen op een
bed violen za 16 apr, 13.00 | Louder
Than Bombs vr 8 en di 12 apr, 19.30 |
wo 13 apr, 11.00

Almere Haven
4 Corrosia Theater, Expo & Film
Markt 43 | 036-521 5929 | corrosia.nl
De Noorderlingen vr 8 apr, 20.00

Alphen a/d Rijn
4 Parkfilmhuis
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijnstroom) | 0172-493 737 | parkfilmhuis.nl

Black vr 8 apr, 19.30 | za 9 en di 12
apr, 20.30 | The Danish Girl do 14,
za 16 en ma 18 apr, 20.30 | vr 15 apr,
21.30 | zo 17 apr, 14.30 | Er ist wieder da do 7 en zo 10 apr, 20.30 | di
12 apr, 13.30 | Francofonia zo 17 en
wo 20 apr, 20.30 | di 19 apr, 13.30 |
Knielen op een bed violen do 28 apr,
za 30 apr en wo 4 mei, 20.30 | vr
29 apr, 21.30 | di 3 mei, 13.30 | The
Lady in the Van do 21, za 23 en wo 27
apr, 20.30 | vr 22 apr, 19.30 | di 26
apr, 13.30 | wo 27 apr, 14.00 | Louder than Bombs vr 22 apr, 21.30 | zo
24 t/m di 26 apr, 20.30 | wo 27 apr,
16.00 | Tanna vr 29 apr, 19.30 | zo 1
mei t/m di 3 mei, 20.30 | Tous les
chats sont gris vr 8 apr, 21.30 | ma 11
en wo 13 apr, 20.30

website

Premières en nieuwe films El abrazo de la serpiente vanaf do 31 mrt |
A Bigger Splash vanaf do 7 apr | Demolition vanaf do 14 apr | Heart of
a Dog vanaf do 28 apr | Kollektivet
vanaf do 21 apr | Land of Mine vanaf
do 31 mrt | Monsieur Chocolat vanaf
do 21 apr | Nog te zien Brooklyn | De
Helleveeg | Knielen op een bed violen
| Mountains May Depart | Where to
Invade Next | Movies that Matter NN
ma 11 apr, 19.30 | CineSingle Monsieur Chocolat zo 17 apr, 12.00 (voorpremière) | Gay & Lesbian Film Tiger Orange ma 11 apr, 19.00 | Docu’s
Transit Havana ma 4 apr | Tony vanaf ma 18 apr | Monteverdi XL Festival Il grazia di Dio wo 20 en za 23 apr
| I nostri ragazzi di 19 en zo 24 apr

Amsterdam
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 |
Informatie: 020-553 5151 | Reservering: 020-553 5100 | debalie.nl
Transit Havana di 5 t/m do 7 apr,
21.15
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419
| filmhuiscavia.nl | Aanvang: 20.30
Crumbs do 31 mrt en vr 1 apr, 20.30
| Paris is Burning do 7 en vr 8 apr,
20.30 | Portrait of Jason do 28 en vr
29 apr, 20.30 | Rembrandt vr 22 apr,
20.30 | Touki Bouki zo 24 apr, 15.00
| Wanda do 14 en vr 15 apr, 20.30 |
SOTU Festival Sounds of the Underground Music Festival do 21 apr,
20.00
4 Cinecenter

Lijnbaansgracht 236 | 020-623
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl |
Programmering is onder voorbehoud | Raadpleeg de website voor
het complete programma

Verwachte premières A Bigger
Splash vanaf do 7 apr | Demolition
vanaf do 14 apr | Kollektivet vanaf do
21 apr | Monsieur Chocolat vanaf do
21 apr | Trumbo vanaf do 7 apr
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl | Raadpleeg de website voor
het actuele programma
Verwachte premières o.a.Évoluti-

Omdat het ook kort kan
Zonder in tijdnood te komen tientallen films zien op een festival?
Het is één van de voordelen van
Go Short, hét Nederlandse festival
voor de korte film. De achtste editie van het festival wordt van 6 t/m
10 april in Nijmegen gehouden. De
centrale festivallocatie is zoals altijd Lux. In vijf dagen zijn ongeveer
driehonderd Europese films te
zien. Veertig daarvan strijden mee
in de Europese competitie. Zij zijn
onderverdeeld in dertien thema’s,
waaronder familie (It’s all relative)
en het dagelijks leven (Slice of life).
De Nederlandse competitie telt
ruim twintig films, onderverdeeld
in vier thema’s. Te zien is onder
meer werk van Pim Zwier (They
Call Us Enemies), Job, Joris &
Marieke (Otto), Sophie Dros (My
Silicone Love), Max Lunter (Drie
mensen vinden een auto) en Jeroen
Houben (Home Sweet Home). Met
het programma Fear is not an option brengt het festival de angstcultuur in kaart. Terrorisme, economische malaise, vluchtelingencrisis en milieuproblemen zorgen
voor angsten die ook filmmakers
inspireren. Het programma World
Matters, dat tot stand kwam met
Movies that Matter, telt vijf films

over mensen die zich ontworstelen
aan beklemmende situaties. Dat de
korte film oprukt in de media komt
aan bod in de programma’s van de
online platforms De Correspon
dent en Vice. De programma’s geven inzicht in de manier waarop
deze sites korte films gebruiken in
hun nieuwsbenadering. De
Correspondent selecteerde zes
films met getuigenissen en persoonlijke verhalen van mensen uit
Oekraïne, Yemen, China, Brazilië
en Syrië. Vice zoekt het met drie
films in curieuze onderwerpen,
zoals het nieuwe jagen (mensen die
uit overtuiging alleen door hen zelf
geschoten dieren eten) en het testen van nieuwe medicijnen op dieren. Speciale aandacht is er voor
Oostenrijk. Klopt het beeld van het
land in deze korte films met dat in
de films van Ulrich Seidl, Michael
Haneke en andere Oostenrijkse
speelfilmmakers? Filmmaker in
Focus is de Roemeen Adrian
Sitaru, die in zijn films alledaagse
situaties met vee humor benadert.
De maker zal aanwezig zijn en vertellen over zijn inspiratiebronnen.
Van de Griekse Konstantina
Kotzamani vertoont Go Short een
klein retrospectief. GOSHORT.NL

Westergasfabriekterrein | Pazzanistraat 4 | 020-684 0090 | ketelhuis.nl

Premières Full Contact vanaf do 31
mrt | Land of Mine vanaf do 31 mrt |
Mammal vanaf do 14 apr | Tomorrow
vanaf zo 24 apr | Tony vanaf do 14 apr
| Nog te zien Belgica | Beyond Sleep |
De helleveeg | Knielen op een bed violen | Much Loved | Film met Q&A
Het scherpe oog van Aad Veldhoen
(éénmalige vertoning) + vooraf de
korte docu Rokin 65 ma 4 apr, 19.15
| Het Schimmenrijk Filmjournalist
Hans Beerekamp eert recent overleden filmpersoonlijkheden aan de
hand van fragmenten zo 10 apr, 17.00
| Psychoanalyse & Film Dancing
Arabs wo 13 apr, 20.00 | Filmisreal
Filmfestival Festival voor nieuwe Israëlische en Palestijnse cinema do
14 t/m zo 17 apr | Amongst Friends
De maandelijkse Sneak Preview met
Personal Touch ma 18 apr, 21.15 | Gay
Film Night Tiger Orange di 19 apr,
21.15 | Deutsches Kino LB-Movie,
Lust & Sound in West-Berlin 19791989 di 26 apr, 19.30
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl | Raadpleeg de website
voor het complete programma

Verwachte premières El clan vanaf do 14 apr | Demolition vanaf do 14
apr | Experimenter vanaf do 31 mrt
| Hardcore Henry vanaf do 21 apr |
Land of Mine vanaf do 31 mrt | Movies that Matter NN wo 13 apr, 19.30
| I Am Surf Filmfestival vr 15 apr met
de films At Time (20.50 en 22.50) |
Bali High (21.40) | Behind the Tide
(19.00) | Faroes: The Outpost Vol.2
(23.30) | Freezing (23.10) | The More
Things Change: Gerry Lopez’s Surf
Talk (21.10) | The Zone (20.10)
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 020-616
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl |
Raadpleeg de website voor het
reguliere programma
4 The Movies
Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl | Raadpleeg de
website voor het complete programma

O.a. verwacht 20.000 Days on Earth
zo 3 en zo 10 apr, 14.30 | A Bigger
Splash vanaf do 7 apr | El clan vanaf
do 14 apr | Demolition vanaf do 14 apr
| The Land of the Enlightened vanaf
do 7 apr | Kollektivet vanaf do 21 apr |
Monsieur Chocolat vanaf do 21 apr
4 Rialto

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033‑422
6555 | lievevrouw.nl | Programma
wordt wekelijks aangevuld, zie

on | Heart of a Dog vanaf do 28 apr
| The Land of the Enlightened vanaf do 7 apr | The Prosecutor, the Defender, the Father and His Son vanaf do 7 apr | Nog te zien o.a. The Hatefull Eight | Imagine Film Festival do 14 t/m wo 24 apr met het thema Building Dreams and Nightmares | Cinema Concert Lucky Star zo
10 apr, 16.00 | Cinema Egzotik The
Not So Distant Future Night: Gattaca + Escape from New York wo 20
apr, 19.15 | The Gaze C.R.A.Z.Y. do 28
apr, 21.00 | Film NL Little Angels zo
3 apr (met Q&A) | Jahrgang ’45 (Het
jaar 1966) za 30 apr, 16.15 | De minder gelukkige terugkeer van Joszef
Katús naar het land van Rembrandt
(Het jaar 1966) za 30 apr, 19.15 | The
Royal Opera House Live Giselle wo
6 apr, 20.15 | Lucia di Lammermoor
ma 25 apr, 20.15
4 Het Ketelhuis

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl
THEY CALL US ENEMIES

Premières El clan vanaf do 14 apr |
Évolution vanaf do 21 apr | Keeper

vanaf do 7 apr | Kollektivet vanaf do
21 apr | The Land of the Enlightened vanaf do 7 apr | Next to Her vanaf do 28 apr | Second Coming vanaf do 7 apr | Podium Vergeet mij niet
za 9 apr, 16.00 (na afloop interview
met regisseur) | Afrikaanse Kultuurfees Amsterdam Abraham zo 10 apr,
17.30 | Cracking the Frame Horizons
wo 13 apr, 19.30 | Rialto Filmclub
Kollektivet vr 15 apr, 11.00 (met inleiding) | Cinéma Arabe di 19 t/m zo
24 apr | Klassiekers Herfstsonate di
5 en di 12 apr | Hiroshima mon amour
di 19 en di 26 apr
4 Studio/K

Die transforme
rende reis door
het oerwoud doet
onvermijdelijk
denken aan Heart
of Darkness
(1994) en Apocalypse Now (1979),
ook verhalen
waarin de ratio de
mens verlaat.
Toch verschilt Gu
erra’s invalshoek
wezenlijk. Het
personage Kara
makate kan je zien
als een ironische
allegorie: hij staat
voor alles wat wij
westerlingen zijn
vergeten over
onszelf en onze
omgeving, door
dat we beschaafd
denken te zijn.
11111

Omar Larabi over El abrazo de
la serpiente in de Filmkrant

Timorplein 62 | 020-692 0422 |
studio-k.nu | Raadpleeg de website
voor het reguliere programma
4 Pathé Tuschinski
Reguliersbreestraat 26-34 | 09001458 | pathe.nl | Raadpleeg de website voor het reguliere programma
4 Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl

Cafe Cineville: Marlon Brando Apocalypse Now vr 29 apr, 23.00 | Last
Tango in Paris vr 15 apr, 23.00 | On
the Waterfront vr 8 apr, 23.00 | A
Streetcar Named Desire vr 1 apr,
23.00 | Superman vr 22 apr, 23.00 |
Klassieker The Godfather elke zo in
apr | Film en Filosofie Dogtooth wo 6
apr, 21.00 | Uitkort Avond met korte
films do 21 apr, 19.00

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055‑521 6346 |
gigant.nl

Anomalisa za 2 t/m wo 13 apr | Belgica za 9 t/m wo 20 apr | A Bigger
Splash vanaf do 7 apr | Brooklyn vr 1
t/m wo 20 apr | D’Ardennen vr 1 t/m
wo 6 apr | Demolition vanaf do 14 apr
| Experimenter vanaf do 21 apr | De
Helleveeg vr 1 t/m wo 20 apr | Knielen op een bed violen do 21 t/m za
30 apr | Land of Mine (Under Sandet) do 14 t/m za 30 apr | Louder Than
Bombs vr 1 t/m di 5 apr | De Missie zo
3, di 5 en wo 6 apr | Next to Her vanaf do 28 apr | Problemski Hotel do 28
t/m za 30 apr | Room vr 1 & wo 6 apr
| Tanna do 14 t/m zo 24 apr | Verlies
niet de moed zo 10 apr (met Hella en
Freek de Jonge) | Where to Invade
Next za 16 t/m 26 apr | Film met inleiding of nagesprek Anomalisa wo
6 apr met inleiding (Filmkrant.Live)
| Brooklyn ma 4 apr met nabespreking | De Helleveeg di 5 apr Q&A met
regisseur | De Missie zo 3 apr met inleiding | Tanna ma 18 apr met nabespreking | Yalom’s Cure zo 10 apr met
nagesprek | Tarantino Night Django Unchained en The Hatefull Eigth
+ Reservoir Dogs Band feat. George
Baker vr 8 apr | Movies that Matter
NN di 12 apr | Boek & Film Brooklyn di
19 apr | Cinema al Giro zo 24 apr met
o.a. Il Lombardia & Pantani, the exidental death of a cyclist | Ontbijt &
Film zo 24 apr met de films A Bigger
Splash | Monsieur Chocolat | Tanna
| Film gemist! The Lady in the Van
Elke ma in apr

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026‑442 4283 |
focusarnhem.nl

Premières A Bigger Splash vanaf do 7 apr | El clan vanaf do 14 apr |
Monsieur Chocolat vanaf do 21 apr
| Speciale voorstellingen Daniele Gatti – Ouverture voor een diri-
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Israëlisch én Palestijns
Het festival Filmisreal was de laatste twee jaar afwezig, maar keert
van 14 t/m 18 april terug in Het
Ketelhuis. Nieuw in de zevende editie is dat het zich niet alleen richt op
het werk van Israëlische maar ook
op dat van Palestijnse filmmakers.
Palestijnse en Israëlische films gebroederlijk in één festival is uniek.
De organisatoren willen er de dominante representatie in de media mee
doorbreken, die vooral aandacht
hebben voor conflicten. Ook willen
ze laten zien dat er niet één waarheid over het leven in Israël/
Palestina valt te vertellen. In de –
tikkeltje gedragen – woorden van de
organisatoren: “Het festival nodigt
het publiek uit om een wereld te
aanschouwen van schoonheid, con-

flicten en verlossing.” Die wereld is
in het festival te vinden in twintig
fictie en documentairefilms. Zoals
in de openingsfilm Self Made (Shira
Geffen), waarin een Israëlische en
een Palestijnse vrouw door een
misverstand bij een checkpoint aan
de verkeerde kant van de controlepost belanden, waarna ze elkaars
leven gaan leiden. De film draaide in
Cannes. Shira Geffen is te gast op
het festival. Van Amos Gitai is
Rabin, the Last Day te zien. De film
schetst met een mix van documentaire beelden en fictiescènes een indringend portret van de laatste dagen van Rabin en de gevolgen van de
moord op de politicus. Gitai houdt
tijdens het festival een skype-Q&A.
De documentaire Oriented (Jake

Witzenfeld) portretteert drie
Palestijnse homoseksuele vrienden
in Tel Aviv. Één van hen, Khader
Abu Seif, is op het festival aanwezig.
Het op feiten gebaseerde tragikomische The Wanted 18 (Amer Shomali,
Paul Cowan) neemt de Israëlische
veiligheidspolitiek op de hak. De inwoners van een Palestijns dorpje
moesten kort na de eerste intifida in
1987 hun achttien van een kibboets
gekochte koeien verkopen, omdat
de Israëlische autoriteiten de dieren
tot ‘een bedreiging van de veiligheid
van de Israëlische staat’ verklaarden. Vast item op het festival is de
studentencompetitie die werk bevat van Israëlische filmacademies.
Natuurlijk wordt er ook gedebatteerd, onder andere over wat het
begrip nationale cinema in Israël
betekent. Wie hoort erbij en wie
niet?
FILMISREAL.NL

SELF MADE

gent zo 3 apr, 13.45 | History’s Future zo 3 apr, 16.00 | De Missie wo
6 apr, 19.20 | Exhibition on Screen
Girl With a Pearl Earring – en andere
schatten van het Mauritshuis in Den
Haag zo 24 apr, 16.30 | Cracking the
Frame Feelings are Facts: The Life
of Yvonne Rainer wo 20 apr, 19.15 |
DéjàVu – Klassiekerreeks Dust in
the Wind ma 11 en ma 18 apr, 19.00 |
Hitchcock Truffaut ma 25 apr en ma
2 mei, 19.00 | A Time to Live a Time
to Die ma 4 apr, 19.00 | Cursus Boek
& Film To Kill a Mockingbird ma 4
en di 5 apr, 19.15 | Movies that Matter NN wo 20 apr, 19.00 | Best of Go
Short Verzamelprogramma wo 20
apr, 19.20
4 Stadsbioscoop Rembrandt

Velperplein 10 | 026‑303 2600 |
stadsbioscooprembrandt.nl /

Verwacht A Bigger Splash | Demolition | Eddie the Eagle | Kollektivet | Krigen | Monsieur Chocolat |
Gay Film Night Tiger Orange wo 6
apr, 21.30 | Royal Opera House Live
An Evening With Puccini zo 10 apr,
12.00 | Giselle wo 6 apr, 20.15 | Lucia
di Lammermoor ma 25 apr, 20.15

an Nights zo 24, di 26 en wo 27 apr,
20.00 | Belgica do 21, vr 22 en ma 25
apr, 20.00 | Beyond Sleep za 2 apr,
16.30 | A Bigger Splash do 7, ma 11
en di 12 apr, 20.00 | za 9 apr, 16.30
| zo 10 apr, 15.30 | The Big Short ma
4 apr, 20.00 | Hail, Caesar! vr 8 apr,
14.30 | za 9 apr, 20.30 | zo 10 en do 14
apr, 20.00 | za 16 apr, 16.30 | Knielen op een bed violen vr 1 en vr 29
apr, 14.30 | zo 3 apr, 11.00 | Krigen do
28 apr, 20.00 | za 30 apr, 20.30 | The
Lady in the Van vr 15 apr, 14.30 | za
30 apr, 16.30 | Préjudice vr 15 en ma
18 apr, 20.00 | Publieke Werken zo 10
apr, 11.00 | zo 17 apr, 15.30 | vr 22 apr,
14.30 | The Revenant vr 8 apr, 20.00
| za 16 apr, 20.30 | zo 24 apr, 11.00 |
Room zo 17, di 19 en wo 20 apr, 20.00
| Spotlight za 2 apr, 20.30 | di 5 apr,
20.00 | Where to Invade Next vr 29
apr, 20.00

Borne
4 Filmhuis Borne
Marktstraat 23 | Informatie/reserveren 074-265 7200 | kulturhusborne.nl

Assen

45 Years wo 20 apr | Amy wo 6 apr
(met inleiding) | La famille Bélier wo
27 apr | Le meraviglie wo 13 apr

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 |
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30

Breda

Les cowboys ma 18 en di 19 apr | The
Lady in the Van ma 25 en di 26 apr |
The Postman’s White Nights ma 11
en di 12 apr | Virgin Mountain ma 4
en di 5 apr

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-589 6310 |
cinebergen.nl
An zo 17 apr, 11.00| Anomalisa vr
1, zo 3 en wo 6 apr, 20.00 | Arabi-

apr | Nog te zien Belgica | Brooklyn |
Room | Where to Invade Next | Best
of IDFA on Tour zo 3 apr, vanaf 10.30
| Royal Ballet Live Giselle wo 6 apr,
20.15 | Royal Opera House Live Lucia di Lammermoor ma 25 apr, 20.15
| Highlights HAFF wo 13 apr, 19.15 (+
masterclass Hisko Hulsing) | Cinedans di 26 apr, 19.15 | Cracking the
Frame Feelings are Facts: the Life
of Yvonne Rainer ma 25 apr, 19.20 |
Boek in Beeld To Kill a Mockingbird
ma 18 apr, 19.30 | Gay Film Night Tiger Orange di 19 apr, 19.20 | Ro-

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 |
filmhuisbussum.nl

An vr 1 apr, 10.45 | za 2 apr, 18.45 | zo
3 apr, 20.30 | ma 4apr, 20.00 | wo 6
apr, 14.30 | Anomalisa vr 1 apr, 16.00
| za 2 apr, 15.45 | zo 3 apr, 13.30 | wo
6 apr, 20.30 | do 7 apr, 19.00 | za 9
apr, 19.00 | wo 13 apr, 20.00 | The
Assassin vr 1 apr, 21.15 | A Bigger
Splash do 7 apr, 21.15 | vr 8 apr, 15.45
| za 9 apr, 21.15 | zo 10 apr, 15.45 | ma
11 apr, 20.30 | wo 13 apr, 14.30 | do 14
apr, 21.15 | vr 15 apr, 10.45 en 18.45
| za 16 apr, 21.15 | zo 17 apr, 15.45 |
wo 20 apr, 14.30 | do 21 apr, 21.15
| vr 22 apr, 21.15 | za 23 apr, 15.45 |
zo 24 apr, 20.00 | di 26 apr, 14.00 |
wo 27 apr, 20.30 | The Big Short vr 1
apr, 18.45 | za 2 apr, 13.00 | zo 3 apr,
20.00 | Daniele Gatti – Ouverture voor een dirigent vr 15 apr, 11.00
en 19.00 | za 16 apr, 16.00 | do 21 apr,
19.00 | za 23 apr, 19.00 | ma 25 apr,
20.30 | Experimenter vr 1 apr, 15.45
en 21.30 | za 2 apr, 16.00 en 21.30 |
zo 3 apr, 10.30 | vr 8 apr, 21.30 | za 9
apr, 16.00 | di 12, 20.00 | Full Contact do 28 apr, 19.00 | vr 29 apr,
10.45 en 19.00 | za 30 apr, 15.45 en
21.15 | zo 1 mei, 20.00 | Hail, Caesar! do 14 apr, 18.45 | vr 15 apr, 15.45
| za 16 apr, 15.45 | zo 17 apr, 13.00 |
wo 20 apr, 20.00 | vr 22 apr, 18.45 |
za 23 apr, 21.15 | zo 24 apr, 13.30 en
20.30 | di 26 apr, 20.00 | do 28 apr,
18.45 | vr 29 apr, 10.30 en 21.30 |
za 30 apr, 16.00 en 19.00 | zo 1 mei,
16.00 | Ik wil gelukkig zijn vr 8 apr,
16.00 | za 9 apr, 13.30 | zo 10 apr,
16.00 | ma 11 apr, 14.00 | wo 13 apr,
14.45 | Les innocentes vr 1 apr, 19.00

NN in Movies that
Matter On Tour
In april toert de speelfilm NN langs
vijftien steden door het hele land
in Movies that Matter On Tour. Bij
opgravingen in Peru vindt een
team van forensisch antropologen
twintig jaar na het politieke geweld
de stoffelijke resten van een onbekende persoon. De enige aanwijzing voor de mogelijke identiteit is
een vervaagde foto die in de kleren
van het lijk verstopt zit. Fidel, een

4 Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-530
3131 | chasse.nl

Premières A Bigger Splash vanaf do
7 apr | Heart of a Dog vanaf do 28 apr
| Keeper vanaf do 7 apr | Kollektivet
vanaf do 21 apr | Monsieur Chocolat vanaf do 21 apr | Next to Her vanaf do 28 apr | The Prosecutor, the
Defender, the Father and His Son
vanaf do 7 apr | Der Staat gegen Frtiz Bauer vanaf do 28 apr | Tomorrow
vanaf do 21 apr | Tony vanaf do 14

meo & Julia dag vr 23 apr met Black
(19.40), Tanna (17.45) en West Side
Story (15.00) | Ontbijtfilm zo 24
apr, 10.45 | Autismeweek X+Y ma 4
apr, 19.15 | Go Short on tour wo 20
apr, 19.15 | FilmThuis The Prosecutor, the Defender, the Father and His
Son vanaf do 7 apr | Tomorrow vanaf
do 21 apr | FilmClub Een man die Ove
heet do 7, vr 8, wo 13, vr 15 en wo 20
apr | Voorfilm in april De Hel

ADVERTORIAL

Die strakke beel
den van camera
man Frank van der
Eeden (The Invader), de uitgekien
de montage van
Verbeeks vaste
editor Sander Vos,
de minimalisti
sche muziek van
Tindersticks-lid
David Boulter: al
les in Full Contact
geeft het gevoel
dat Verbeek de
film tot in de punt
jes heeft uitge
dacht.
11111

bedachtzame onderzoeker, trekt
zich de zaak aan. Zeker wanneer er
een vrouw opduikt die hoopt haar
jaren geleden verdwenen echtgenoot terug te vinden. Fidel kampt
met het morele dilemma tussen de
menselijke en wetenschappelijke
benadering van het onderzoek. Bij
alle vertoningen is er een inleiding
of nagesprek.
MOVIESTHATMATTER.NL

Joost Broeren in de Filmkrant

| za 2 apr, 19.00 | zo 3 apr, 16.00 | di
5 apr, 20.00 | vr 8 apr, 19.00 | za 9
apr, 18.45 | zo 10, 20.00 | Janis: Little Girl Blue do 7 apr, 21.30 | vr 8 apr,
18.45 | za 9 apr, 21.30 | zo 10 apr,
13.00 | Knielen op een bed violen vr
1 apr, 11.00 | za 2 apr, 10.30 en 21.15
| zo 3 apr, 15.45 | ma 4 apr, 20.30 |
wo 6 apr, 20.00 | Land of Mine do 14
apr, 21.30 | za 16 apr, 21.30 | zo 17 apr,
16.00 | ma 18 apr, 20.00 | di 19 apr,
20.00 | do 21 apr, 18.45 | vr 22 apr,
16.00 en 21.30 | za 23 apr, 18.45 | zo
24 apr, 15.45 | wo 27 apr, 20.00 | do
28 apr, 21.30 | vr 29 apr, 18.45 | za 30
apr, 18.45 | zo 1 mei, 13.30 en 20.30 |
Room do 7 apr, 18.45 | vr 8 apr, 10.30
en 21.15 | za 9 apr, 15.45 | zo 10 apr,
10.30 | wo 13 apr, 20.30 | vr 15 apr,
21.30 | za 16 apr, 13.00 en 18.45 | zo
17 apr, 20.00 | di 19 apr, 14.15 | vr 22
apr, 10.45 | za 23 apr, 13.00 | zo 24
apr, 13.00 | ma 25 apr, 20.00 | do 28
apr, 21.15 | vr 29 apr, 15.45 en 21.15 |
za 30 apr, 13.30 en 21.30 | zo 1 mei,
13.00 | Tanna do 14 apr, 19.00 | vr 15
apr, 21.15 | za 16 apr, 19.00 | zo 17 apr,
13.30 en 20.30 | do 21 apr, 21.30 |
vr 22 apr, 11.00 en 19.00 | za 23 apr,
21.30 | Tony wo 20 apr, 20.30 | Sneak
Preview Verrassende voorpremière elke di, 20.30 | Klassiekers Dust
in the Wind ma 11 apr, 20.00 (met lezing) | Les enfants du paradis zo 10
apr, 19.30 | di 19 apr, 14.00 | Speciale
voorpremière voor Vrienden Monsieur Chocolat ma 18 apr, 13.00, 15.45.
19.00 en 21.45

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isalatheater.nl | Aanvang: 20.00

The Big Short di 5 apr | Les innocentes di 26 apr | Knielen op een bed violen di 12 apr | The Revenant vr 29
apr | Room di 19 apr

Delft
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015‑214 0226 | filmhuis-lumen.nl | Raadpleeg de website voor de exacte data en tijden

An vanaf do 31 mrt | Anomalisa vanaf do 31 mrt | Arabian Nights 1 di
12 apr | Arabian Nights 2 di 19 apr |
Arabian Nights 3 di 26 apr | A Bigger Splash vanaf do 7 apr | Cemetery
of Splendour vanaf do 21 apr | Land
of Mine vanaf do 31 mrt | De missie
do 31 mrt | Monsieur Chocolat vanaf do 21 apr | Préjudice vanaf do 7
apr | Room vanaf do 14 apr | Klassieker Being John Malkovic ma 4 apr |
Io sono l’amore ma 11 apr | Movies
that Matter NN do 7 apr, 19.30 | Festibericio Filmfestival Berserker za
16 apr | Los exiliados románticos ma
18 apr | Iberia anima-te (korte animatiefilms) zo 24 apr | John From do
21 apr | Mortadelo y Filemón contra
Jimmy el Cachondo do 14 apr | Negociador vr 22 apr | El Niño wo 20 apr
| La novia zo 24 apr | Os Maias zo 17
apr | Techo y comida zo 17 apr | Visita ou memórias e confissões za 23
apr | Volta à terra vr 15 apr | Deutsches Kino B-Movie, lust & sound in
West-Berlin 1979-1989 do 28 apr

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 |
verkadefabriek.nl
NN

Virgin Mountain ma 25 apr, 19.30 |
Verkadefabriek Sportdagen vr 8 t/m
zo 10 apr met de films Becoming Zla-
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Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters. Filmkrantmedewerkers verzorgen elke
maand Intro’s bij speciaal
geselecteerde films plus inleidingen, lezingen, Q&A’s en
workshops bij andere films
uit het actuele aanbod en
filmprogramma’s.

DEMOLITION

TONY

THE LAND OF THE ENLIGHTED

4 Alkmaar | Filmtheater
 Cemetery of Splendour
26 april 19.30 uur | FK.Live Intro
door Gerlinda Heywegen
4 Amsterdam | Cinecenter
 Demolition
8 april 21 uur | FK.Live Intro i.h.k.v.
Cinemore door Gerlinda Heywegen
4 Amsterdam | Eye
 Tony
13 april | FK.Live Q&A | Zie voor tijd
eyefilm.nl/film/agenda
4 Apeldoorn | Gigant
 Anomalisa
6 april 19.30 uur | FK.Live Intro
door Joost Broeren
4 Eindhoven | Natlab
 Filmanalyse Cursus
6, 13, 20, 20 april en 4 en 11 mei |
FK.Live Cursus door Jan Salden
4 Haarlem | Filmschuur
 El abrazo de la serpiente
2 april 16.15 uur | FK.Live Intro door
Omar Larabi
 The Land of the Enlightened
9 april 16.45 uur | FK.Live Intro
door Sasja Koetsier
 El clan
16 april 14.30 uur | FK.Live Intro
door Jos van der Burg
 Kollektivet
23 april 16.30 uur | FK.Live Intro
door Laura van Zuylen
 Évolution
25 april 19.15 uur | FK.Live Intro
door Dana Linssen
 Heart of a Dog
30 april 17 uur | FK.Live Intro door
Sasja Koetsier

Raadpleeg ook de agenda van
uw filmtheater | Voor meer
informatie en boekingen
FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

tan, Creed, Cristiano Ronaldo - The
World At His Feet, Hemelbestormers, Holland Sport, K2, touching
the sky, De Pedaalridder en Southpaw | Dag van de Filosofie zo 17 apr,
12.30 -21.30 met de films Ex-Machina, Lucy en The Matrix (met inleidingen, nabesprekingene en een
maaltijd) |

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| Programma is onder voorbehoud,
raadpleeg ook de website | filmhuisdenhaag.nl
Premières El clan vanaf do 14 apr |
Evolution vanaf do 21 apr | Heart of
a Dog vanaf do 28 apr | Next to her
vanaf do 28 apr | Keeper vanaf do
7 apr | Kollektivet vanaf do 21 apr |
Land of the enlightened vanaf do 7
apr | Mammal vanaf do 14 apr | Second Coming vanaf do 7 apr | Tommorow vanaf do 21 apr | Tony: van
chocaladecrimineel tot wereldverbeteraar vanaf do 14 apr | Ciné Premières Evolution zo 3 apr, 15.00
(Avec Q&R par la suite, en français) |
Royal Opera House Boris Kaufman,
an Evening with Puccini zo 17 apr,
16.00 | Giselle wo 6 apr, 20.15 | Lucia di Lammermoor ma 25 apr, 20.15
| Best of FilmIsreal Censored voices
za 9 apr, 15.15 + Rabin, the Last Day
za 9 apr, 15.15 | Movies that Matter
NN zo 10 apr, 15.00 (met nagesprek)
| Film & Muziek Underground ma 18
apr, 19.30 | Sneak Preview Verrassende voorpremière ma 18 apr, 21.15
| Film & Debat De missie do 21 apr,
19.00 | Gay Film Night Tiger Orange
ma 25 apr, 19.30 | Haagse Vrijheidsweken Little Angels zo 24 apr, 16.00
(met Q&A) | Verlies niet de moed do
28 apr (met Q&A) | Filmfolio Initiatief door en voor jongeren in verschillende steden vr 29 apr
4 Nutshuis

Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |
nutshuis.nl

Curse of the Golden Flower za 30
apr, 14.00 | Election wo 6 apr, 20.00
| za 9 apr, 13.00 | Hardboiled wo 20
apr, 20.00 | za 23 apr, 13.00 | Hero za
2 apr, 13.00 | Kung Fu Hustle wo 13
apr, 20.00 | za 16 apr, 14.00
4 Pathé Buitenhof

Buitenhof 20 | 0900-1458 | pathe.
nl | Raadpleeg de website voor het
reguliere programma

Den Helder
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223‑610 941 |
http://cinemazevenskoop.wix.
com/recent | Aanvang: 20.30

Anomalisa do 21 t/m ma 25 apr | The
Assassin do 31 mrt t/m ma 4 apr |
Knielen op een bed violen do 14 t/m
ma 18 apr | Louder Than Bombs do
7 t/m ma 11 apr | Préjudice do 28 apr
t/m ma 2 mei

weekfilms Anomalisa vanaf do 7 apr
| The Assassin vanaf do 7 apr | Louder Than Bombs vanaf do 14 apr |
Tanna vanaf do 14 apr | Alias María
vanaf do 28 apr | Specials De missie ma 4 apr (met Q&A met de regisseur) | De terugkeer van de monnikken zo 10 apr (met Q&A met regisseurs) | Slow Food Film Festival 10
Billion - What’s on Your Plate zo 24
apr | An zo 24 apr | Craft – Drink Better Beer za 23 apr (met bierproeverij)
| Hollandse Nieuwe zo 24 apr | Noma
- My Perfect Storm zo 24 apr | Tony
zo 24 apr | Vleesverlangen zo 24 apr
| Vleeswording vr 22 apr (+ driegangendiner: van kop tot kont) | Horrornacht za 9 apr, 22.00 | Sneak Preview di 12 apr, 20.30 | Gay Film Night
Tiger Orange di 26 apr, 20.30 | Klassiekers Brutti, sporchi e cattivi ma
25 apr en ma 2 mei | Una giornata
particolare ma 11 en ma 18 apr

7 apr, 20.00 | zo 10 apr, 11.00 | di 12
apr, 14.00 en 20.00 | The Revenant
do 31 mrt, 20.00 | di 5 apr, 14.00 |
Room do 28 apr, 20.00 | di 3 mei,
14.00 en 20.00

Diemen

4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruitpoort.nl

4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-600
1897 | theaterdeomval.nl

Anomalisa do 14 apr, 20.00 | di 19
apr, 14.00 en 20.00 | The Big Short
do 21 apr, 20.00 | di 26 apr, 14.00 en
20.00 | Knielen op een bed Violen do

Doesburg

4 Cinema The Movies
Nieuwstraat 60-62 | Info & reserveren: 078-720 0777 (vanaf 11.00) |
themoviesdordrecht.nl | Raadpleeg
de website voor exacte data en
aanvangstijden

45 years zo 24 en wo 27 apr | Im Labyrinth des Schweigens zo 17 en wo
20 apr | La loi du marché vr 8 apr |
The Missing Picture vr 22 apr | Mustang vr 1 apr | The Night Porter vr 29
apr | Omar zo 3 en wo 6 apr | Le tout
nouveau testament zo 10 en wo 13
apr | Cinema Puur Distant Voices,
Still Lives vr 15 apr (met inleiding)

Drachten
4 Schouwburg De Lawei
Burgemeester Wuiteweg 24 | lawei.
nl /film | Reserveer via de website of
bel 0512 335 050

Doetinchem
An vr 15 en ma 18 apr, 20.30 | za 16
apr, 15.00 | Beyond Sleep vr 8 en ma
11 apr, 20.30 | za 9 apr, 15.00 | Knielen op een bed violen do 14, za 16,
di 19, ma 25, vr 29 apr en ma 2 mei,
20.30 | di 19 apr, 14.00 | za 23 apr,

Vlaanderen is bij de vertoning aanwezig. Van hem is ook te zien de
documentaire Het uiterste middel,
over het leven in een detentiecentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Over asielzoekers gaat
ook Manu Riches licht absurdistische verfilming van Dimitri
Verhulsts roman Problemski Hotel.
Over het lot van Braziliaanse huishoudsters gaat de speelfilm Que
hora ela volta? van Anna Muylaert.
Het leven van een arme Braziliaan
se die al vele jaren in een rijk gezin
werkt, waarbij ze ook inwoont,
komt op zijn kop te staan als haar
tienerdochter een tijdje bij het gezin mag intrekken. Peter Krügers
essayfilm N –The Madness of
Reason schetst aan de hand van het
leven van Raymond Borremans,
een encyclopedist die in de jaren
twintig van de vorige eeuw door
West-Afrika trok, een fascinerend
beeld van de kloof tussen het rationele westerse en intuïtieve
Afrikaanse denken. De desastreuze
gevolgen van globalisering komen
aan bod in de documentaire When
Elephants Fight (Michael
Ramsdell), over de ellendige gevolgen van de belangenstrijd om de
mineralenwinning in Oost-Congo.
DENIEUWESCENE.NL

Met het verlies
van onschuld is
Belgica een on
vervalste Van
Groeningenfilm.
Het drama eindigt
met het melan
cholische besef
dat in onze over
gereguleerde sa
menleving vrijge
vochten cafés als
Belgica niet meer
voorkomen. Dat is
pas verontrus
tend, want erger
dan ontsporen is
de onmogelijkheid
om te kunnen ont
sporen.
11111

Jos van der Burg in de
Filmkrant

A Bigger Splash do 28 t/m za 30 apr,
20.30 | All You Need is Me wo 6 apr,
20.30 | Belgica wo 20 apr, 20.30
| Hail, Caesar! do 14 t/m za 16 apr,
20.30 | Les innocentes vr 1 en za 2
apr, 20.30 | Land of Mine do 7 t/m za
9 apr, 20.30 | My Old Lady do 7 apr,
10.30 | Room do 21 t/m za 23 apr,
20.30 | Verlies niet de moed wo 13
apr, 20.30

Eindhoven
4 Pathé Eindhoven
Dommelstraat 27 | 0900-1458 |
pathe.nl | Raadpleeg de website
voor het reguliere programma
4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040‑294 6848 |
natlab.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
A Bigger Splash vanaf do 7 apr | El
Clan vanaf do 14 apr | Hardcore Henry vanaf do 21 apr | Kollektivet vanaf do 21 apr | Miss You Already vanaf do 7 apr | Monsieur Chocolat vanaf do 21 apr | Der Staat gegen Fritz
Bauer vanaf do 28 apr | Tony vanaf do 14 apr
4 Filmhuis De Zwarte Doos

TU/e terrein | 040-247 5348 of
040-2474900 (di t/m do) | dezwartedoos.nl | Aanvang: 20.00

Carol ma 4 t/m wo 6 apr | The Hateful Eight ma 11 t/m wo 13 apr

Emmen
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl

Carol ma 25 apr, 20.15 | wo 27 apr,
19.00 | Our little Sister ma 18 apr,
20.15 | wo 20 apr, 19.00 | Rams ma
11 apr, 20.15 | wo 13 apr, 19.00 | Suffragette ma 4 apr, 20.15 | wo 6 apr,
19.00

Enschede
4 Concordia Film Theater
Expositie

Oude Markt 15 | 053-430 0999 |
concordia.nl

Deventer

El abrazo de la serpiente vanaf do
31 mrt | Demolition vanaf do 14 apr |
Kollektivet vanaf do 21 apr | Land of
Mine vanaf do 31 mrt | Festival van
het goede leven Departures za 16
apr | Spinoza – Vrije denker vr 15 apr

4 Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570‑618 822 |
filmhuisdekeizer.nl

Premières A Bigger Splash vanaf
do 7 apr | Demolition vanaf do 14 apr
| Kollektivet vanaf do 21 apr | Land
Of Mine vanaf do 31 mrt | Monsieur Chocolat vanaf do 21 apr | Tommorow vanaf do 21 apr | Nog te zien
Brooklyn | De Helleveeg | Les innocentes | The Lady in the Van | Room
| Where to Invade Next | Overige

Dordrecht

4 Filmhuis Doesburg
Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat
15 | 0313‑482 336 | filmhuis-doesburg.nl

Wereldfilmfestival
Filmtheater De Nieuwe Scene in
Venlo organiseert samen met
FairVenlo onder de titel ‘Human,
de kracht van de mens’ voor de
vierde keer het Wereldfilmfestival.
Van 8 t/m 9 april draait het daar
om de gevolgen van globalisering.
De snelle economische veranderingen leiden bij veel mensen tot
onzekerheid. Hoe op de nieuwe
ontwikkelingen te reageren? In de
woorden van de organisatoren:
“Hangen we machteloos in de touwen of springen we, spreekwoordelijk, op de barricades om terug te
eisen wat ons geboorterecht is?
Een leven in waardigheid in een
gezonde en duurzame leefomgeving met perspectief voor onszelf
en onze kinderen.” De festivalfilms
tonen verhalen over kracht en
hoop van mensen die niet bij de
pakken neerzitten, maar zich laten
inspireren door het ideaal van een
duurzame wereld, waarin voor iedereen plaats is. Een greep uit het
programma. Kees van Vlaanderens
documentaire Het is uw land toont
aan de hand van vertrekgesprekken de woede, radeloosheid en het
verdriet van uitgeprocedeerde migranten. Maar de film heeft ook
aandacht voor de dilemma’s van de
ambtenaren, die de vreemdelingenwet moeten uitvoeren. Van

15.00 | Louder than Bombs do 7, za
9 en di 12 apr, 20.30 | di 12 apr, 14.00
| Room do 28 en za 30 apr, 20.30 |
Still Alice wo 20 apr, 20.30 | Tous les
chats sont gris do 21, za 23 en di 26
apr, 20.30 | di 26 apr, 14.00

Goes

HET IS UW LAND

4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142 |
tbeest.nl | Aanvang: 20.30 | Raadpleeg de website voor het actuele
programma
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Rialto in april
Rialto Podium

Docupodium: Vergeet mij niet |

Zaterdag 9 maart om 16.00 | Een
aangrijpende documentaire waar
bekende taferelen als de begroeting met de juf op het schoolplein
en het kringgesprek een heel andere lading krijgen. Want wat betekent het Nederlandse asielbeleid
voor de kinderen van asielzoekers,
kinderen die gewoon naar school
willen gaan? Filmmaker Jan Jaap
Kuiper laat het zien aan de hand
van de lotgevallen van de kinderen
die basisschool De Verrekijker in
Katwijk bevolken. Na afloopt in-

ADVERTORIAL

terviewt Hanneke Groenteman de
regisseur.
Cracking the Frame: Horizons |
Woensdag 13 maart om 19.30 |
Portret over de in 1921 in Havana
geboren Alicia Alonso die op negenjarige leeftijd begon met dansen. Tien jaar later raakte zij een
deel van haar gezichtsvermogen
kwijt, maar niettemin wist ze zich
te ontwikkelen tot prima ballerina
assoluta. Regisseur Eileen Hofer
toont in fraaie (archief)beelden de
wereld van het Cubaans Nationaal
Ballet van toen en nu.
RIALTOFILM.NL

Dust in the Wind ma 25 apr | Experimenter za 30 apr en ma 2 mei |
Hail, Caesar! za 16 en ma 18 apr | James White za 9 en ma 11 apr | Louder Than Bombs za 2 en ma 4 apr |
A Time to Live and a Time to Die za
23 apr
4 Vera Zienema

gend za 30 apr en zo 1 mei, 20.15 |
The Revenant za 23 en ma 25 apr,
20.15 | di 26 apr, 14.00 | Tous les
chats sont gris ma 18 apr, 20.15 | di
19 apr, 14.00

Ich seh, ich seh di 5 apr | Those Who
Feel the Fire Burning di 26 apr | Movies that Matter NN di 12 apr | Groninger Filmmakers Meer-up Een
avond waarop filmmakers, -professionals en liefhebbers samenkomen
om film(fragmenten) te kijken en
daarna te discussiëren met de makers en elkaar di 19 apr

The Danish Girl zo 10 apr | David Bowie Is zo 24 apr | Human zo 3 apr |
Out of Nature zo 17 apr

Oosterstraat 44 | 050‑313 4681 |
vera-groningen.nl | Aanvang:
21.00

Haarlem
4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-517
3910 | filmschuur.nl

O.a. verwacht Kollektivet vanaf do
21 apr

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 |
filmhuishardenberg.nl | Aanvang:
20.00

The Danish Girl di 5 en wo 6 apr | Que
hora sela volta? di 19 en wo 20 apr

VERGEET MIJ NIET

Gouda
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182‑522 200 |
filmhuisgouda.nl

The Assassin vr 1 en za 9 apr, 21.45 |
ma 4 en wo 13 apr, 20.30 | zo 10 apr,
16.00 | Hail, Caesar! do 7, ma 11, zo
17, di 19 en wo 27 apr, 20.30 | vr 8 en
vr 29 apr, 21.45 | zo 24 apr, 11.00 |
Im Labyrinth des Schweigens vr 22
apr, 21.45 | zo 24 apr, 16.00 | do 28
apr, 20.30 | za 30 apr, 19.00 | Les innocents za 2 en vr 15 apr, 21.45 | zo
3 apr, 16.00 | di 5 apr, 14.00 | zo 10
apr, 11.00 | di 12 apr, 20.30 | Knielen op een bed violen vr 1 apr, 15.30 |
za 2, za 9 en za 16 apr, 15.00 | za 2, vr
8 en vr 15 apr, 19.00 | zo 3 apr, 11.00 |
di 5, zo 10 en wo 20 apr, 20.30 | zo 17
apr, 16.00 | di 19 en wo 20 apr, 14.00
| Préjudice vr 15 apr, 15.30 | za 16 apr,
21.45 | ma 18 en di 26 apr, 20.30 |
Room do 14 en zo 24 apr, 20.30 | za
16, za 23 en vr 29 apr, 19.00 | zo 17
apr, 11.00 | vr 22 apr, 15.30 | di 26 apr,
14.00 | za 30 apr, 21.45 | Tanna vr 1
en za 9 apr, 19.00 | zo 3 en wo 6 apr,
20.30 | vr 8 apr, 15.30

Groningen
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | groningerforum.nl | Raadpleeg de
website voor exacte data en aanvangstijden

A Bigger Splash vanaf do 7 apr | El
Clan vanaf do 14 apr | Francofonia
vanaf do 7 apr | Heart of a Dog vanaf do 28 apr | Kollektivet vanaf do
21 apr | The Land of the Enlightened
vanaf do 7 apr | Monsieur Chocolat vanaf do 21 apr | Der Staat gegen
Fritz Bauer vanaf do 28 apr | CinéClub Bang Gang ma 18 apr | Préjudice ma 4 apr | Gay Film Night Tiger
Orange di 5 apr | Docs Bezness za 23
en wo 27 apr (za 23 regisseur aanwezig) | Sonita wo 6 apr | Tony wo 20
apr | Vergeet mij niet wo 13 apr | Ita-

liaFilm Pasolini ma 11 apr | English
Subtitled Belgica di 12 apr | CinemaDiner Grand Budapest Hotel do 21
apr | Boek & Film Knielen op een bed
violen do 28 apr
4 Pathé Groningen

Gedempte Zuiderdiep 78 | 09001458 | pathe.nl | Raadpleeg de website voor het reguliere programma
4 RKZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 050‑526
2482 | rkzbios.nl | Aanvang: 20.30

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | filmhuisharderwijk.nl

Carol za 9 en ma 11 apr, 20.15 | di 12
apr, 14.00 | Charlie’s Country zo 3
apr, 13.00 | Corn Island ma 4 apr,
20.15 | di 5 apr, 14.00 | Elser ma 2
mei, 20.15 | di 3 mei, 14.00 | Janis:
Little Girl Blue za 2 en zo 3 apr, 20.15
| Joy do 14 en za 16 apr, 20.15 | Le-

Hommage aan oma’s
Over van alles en nog wat worden
filmfestivals georganiseerd, maar
een Grootmoeder Film Festival
moet een primeur zijn. Goed idee,
want grootmoeders zijn de stille,
en soms minder stille, krachten in
de samenleving en verdienen aandacht. Die krijgen ze van 22 t/m 24
april op het Noordereiland in
Rotterdam in galerie/podium
Tante Nino, dat vijf jaar geleden is
opgericht door Nino Purtskhva
nidze. De Georgische belandde in
Nederland door haar liefde voor de
Rotterdamse filmmaker Pieter Jan
Smit. De twee ontmoetten elkaar
elf jaar geleden toen Smit de documentaire Maidan – navel van de
wereld maakte over het multi-etnische en -culturele Tbilisi. Nee,
we vergissen ons niet, want net als
Kiev heeft ook Tbilisi een Maidan
plein. Het Grootmoeder Film
Festival bestaat uit zes programmablokken van twee uur. Het
opent met Abschied von Oma
(Sabine Jainski, 2013), een documentaire over de relatie van een
kleindochter met haar 99-jarige
oma, die op haar tachtigste nog op
de motor stapte. Altijd baas boven
baas, want Honderd werden (Karin
Nungesser) gaat over een hon-

derdjarige grootmoeder. Naast
deze twee films van een uur bevat
het programma veel korte films (10
á 30 minuten) uit onder meer
Roemenië, Georgië en Rusland.
Sommige films gaan niet alleen
over hoe het is om (stok)oud te
zijn, maar ook over traumatische
verledens. Zoals Kirov Street #8,
een documentaire over het verleden van de oma van de Georgische
filmmaker Mariam Chachia. De
vrouw groeide op in Georgië als
kind van een Georgische moeder
en een Duitse vader. Toen zij vijftien was en de Tweede Wereld
oorlog uitbrak, werden op Stalins
bevel alle Duitse mannen gearresteerd en velen vermoord. Hun

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | filmhuishengelo.nl

An do 7 en vr 8 apr, 20.15 | vr 15 apr,
16.00 | Beyond Sleep za 16, wo 20
en vr 22 apr, 20.15 | Les cowboys do
14 en vr 15 apr, 20.15 | The Danish
Girl do 21 en za 23 apr, 20.15 | vr 29
apr, 16.00 | Elser do 28, vr 29 en za
30 apr, 20.15 | Francofonia za 9 en
wo 13 apr, 20.15 | Spotlight vr 1 apr,
16.00 | za 2 apr, 20.15 | Suffragette
do 31 mrt, vr 1 en wo 6 apr, 20.30 | zo
3 apr, 15.00

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251‑214 720 | filmhuisheemskerk.nl | Aanvang: 20.00

Heerlen

Hilversum

4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis | 045‑577 2209 | filmhuisdespiegel.nl

An do 14 t/m za 16 apr, 20.00 | ma 18
apr, 14.00 (in de pauze Japanse pannenkoekjes) | Cemetery of Splendor do 21 t/m za 23 apr, 20.00 | zo 24
apr, 14.00 | Die laatste zomer zo 17
apr, 14.00 | ma 18 apr, 20.00 | Hard
to be a God zo 1 mei, 14.00 | The Imitation Game zo 3 apr, 20.00 (Theater Landgraaf) | Is the Man Who is
Tall Happy? ma 4 apr, 19.30 (met lezing) | Janis: Little Girl Blue za 2 apr,
20.00 | zo 3 apr, 14.00 | Louder Than
Bombs do 7 t/m za 9 apr, 20.00 | zo
10 apr, 14.00 | Out of Nature do 30
mrt en vr 1 apr, 20.00 | The Revenant do 28 t/m za 30 apr en ma 2
mei, 20.00 | The Wakhan Front ma 11
apr, 20.00 | Y aura-t-il de la neige à
Noël? ma 25 apr, 20.00

Helmond
4 De Cacaofabriek
Cacaokade 1 | 0492‑529 009 (di
t/m do van 9.00 tot 17.00) | cacaofabriek.nl/film | Aanvang: 20.15 |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma

vrouwen en kinderen werden naar
Siberië of Kazachstan verbannen.
Zo ook Chachia’s oma, die in de
film terugblikt op dit gruwelverleden. Ook te zien is A Family Affair,
Tom Fassaerts documentaire over
zijn oma, die niet bepaald een stille
familiekracht op de achtergrond is.
Ook in de twee uur durende documentaire Shakespeare and Victor
Hugo’s Intimacies (Yulene Olia
zola) geen traditionele clichéoma,
maar een Mexicaanse vrouw die in
het verleden vriendschap sloot
met een homoseksuele kunstenaar. Hitchcock sluipt de film binnen als de oma oprakelt dat in de
omgeving van deze man nogal veel
vermoorde vrouwen werden aangetroffen. Had hij er iets mee te
maken?
FACEBOOK.COM/
GRANDMOTHERFILMFESTIVAL

4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl | Raadpleeg de website voor het volledige
programma

De scenariobe
werking geeft het
verhaal een inte
ressant tweede
conflict dat wat
dieper gaat dan
seksuele jaloezie
alleen. Ook de
keuze, een beslis
sing van Swinton
zélf, om Marianne
met een stempro
bleem op te zade
len is een goede.
Eigenlijk kampen
alle personages in
A Bigger Splash
met falende com
municatie.
111231

Barend de Voogd in de
Filmkrant

The Assassin za 2 t/m di 5 apr |
Brooklyn nog t/m wo 6 apr | Daniele Gatti – Ouverture voor een dirigent do 31 mrt t/m di 5 apr | Francofonia di 5 apr | De Helleveeg nog t/m
wo 6 apr | Les innocentes za 2, di 5
en wo 6 apr | Knielen op een bed violen nog t/m ma 4 apr | Kollektivet
di 5 apr | The Lady in the Van za 2 en
zo 3 apr | Land of Mine vanaf wo 30
mrt | Mountains may Depart nog t/m
wo 6 apr | The Revenant ma 4 apr |
Room nog t/m wo 6 apr | Spotlight zo
3 en di 5 apr | Where to Invade Next
nog t/m wo 6 apr

Hoogeveen
4 Luxor-Theater
JT Hoogeveen, van Echtenplein |
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15
The Farewell Party ma 4 apr | Que
horas ela volta? di 12 en ma 18 apr |
Youth di 26 apr

Hoorn
4 Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 |
cinemaoostereiland.nl | Raadpleeg
de website voor het complete programma

Anomalisa vr 1 en di 5 apr, 20.30 | za
2 apr, 16.30 | The Assassin vr 8 en di
12 apr, 19.30 | za 9 apr, 17.00 | A Bigger Splash vanaf do 7 apr | Demolition vanaf do 14 apr | De helleveeg ma
4 apr, 14.30 | Land of Mine vanaf do
31 mrt | The Silence of the Lambs ma
11 apr, 19.30 | Trumbo vanaf do 7 apr

Houten
4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 |
filmaandeslinger.nl | Aanvang:
20.30

Anomalisa di 12 apr | Beyond Sleep
do 7 en vr 8 apr | Hail, Caesar! do 21
en vr 22 apr | Much Loved di 26 apr |
Préjudice di 19 apr | The Revenant do
14 en vr 15 apr | Spotlight do 31 mrt,
vr 1 en di 5 apr

Kampen
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website
| filmhuiskampen.nl
Knielen op een bed violen vr 8 en za
9 apr, 20.15 | The Lady in the Van vr 1
en za 2 apr, 20.15
SHAKESPEARE AND VICTOR HUGO’S INTIMACIES
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Oekraïense Filmdagen
Misschien grote woorden voor een
drie films tellend programma,
maar wie zich wil verdiepen in heden en verleden van Oekraïne moet
de Oekraïense Filmdagen, dat als
motto De weg naar de vrijheid
heeft, op 31 maart en 1 april in het
Amsterdamse Tuschinski Theater
bezoeken. Het evenement word
met steun van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken
georganiseerd door Brand New
Ukraine, een Oekraïense promotieclub. Het doel is ‘de bittere weg
van de Oekraïners naar een vrij
land’ te laten zien. Aan de hand van
de drie films zal worden gediscussieerd over de turbulente ontwikkelingen in Oekraïne, waarbij uiteraard ook het associatieverdrag
met de Europese Unie aan bod zal
komen. De uitgenodigde filmmakers, kunstenaars en historici zullen ‘niet alleen misvattingen over
het land en het verdrag ontkrachten maar vooral uitleggen waarom
Oekraïne de weg naar de vrijheid
heeft gekozen en waarom Neder
landse steun hiervoor zo belangrijk
is’. De Oekraïense Filmdagen gaan
31 maart van start met The Ele
venth Year, de door de Russische
revolutionaire filmmaker Dziga
Vertov uit Russische bioscoopjournaals gemonteerde documentaire uit 1928. De film, die gemaakt
werd om de zegeningen van de
Russische Revolutie voor Oekraïne

te tonen, richt zich op de socialistische opbouw van het land. Vertov
is vooral geïnteresseerd in rokende
schoorstenen en het werk in fabrieken en mijnen. De filmmaker
maakte The Eleventh Year een jaar
voor zijn veel bekendere The Man
With the Movie Camera, een lofzang op de socialistische vooruitgang in Rusland. Vertovs opvatting
dat de filmmaker afwezig moet zijn
in films is in The Eleventh Year al
duidelijk aanwezig. De camera was
voor hem objectief registrerend
gereedschap, vergelijkbaar met
een pen voor schrijvers. De zwijgende film wordt live begeleid.
Op 1 april staan twee films op het
programma. The Russian Wood
pecker (Chad Garcia, 2015), win-

Leeuwarden

Maastricht

4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | Reserveringen
058‑205 0320 (tijdens kassa-uren)
| sliekerfilm.nl | Raadpleeg de website voor het volledige programma

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

Verwacht El abrazo de la serpiente
vanaf do 14 apr | The Assassin vanaf do 31 mrt | A Bigger Splash vanaf
do 7 apr | Demolition vanaf do 14 apr
| Land of Mine vanaf do 31 mrt | Monsieur Chocolat vanaf do 21 apr | Movies that Matter NN zo 17 apr, 14.30

Lelystad
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl | Aanvang: 20.00
Our Little Sister di 26 apr | Publieke Werken di 12 apr | Suffragette di
5 apr | A Walk into the Woods di 19
apr | Ladies Night Mother’s Day wo
20 apr

Leusden
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | detuininleusden.nl | Vertoning van
sept t/m mei
La loi du marché zo 24 apr, 15.30

Lisse
4 Filmhuis/Cultureel Centrum ‘t
Poelhuys

Vivaldistraat 4 | 0252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl

Hail, Caesar! di 26 apr, 20.00 | Masaan di 19 apr, 20.00 | Spotlight di
12 apr, 20.00 | Virgin Mountain di 5
apr, 20.00

naar van de World Cinema Jury
prijs op het Sundance Festival,
volgt een kunstenaar uit Kiev die
een eigen onderzoek begint naar de
oorzaken van de kernramp in Tsjer
nobyl. Hij komt tot een verbijsterende theorie over de ramp en ziet
een parallel tussen Russische autoriteiten die toen achteloos met
mensenlevens omsprongen en
Poetin nu. Winter on Fire –
Ukraine’s Fight for Freedom (Ege
veny Afineevsky) is een activistische kroniek van de revolutionaire
gebeurtenissen op het Maidanplein
in Kiev. De Oscargenomineerde
film toont de massale protesten en
de gewelddadige reactie van het regime, maar eindigt hoopvol als begin 2014 na drie maanden van protest het regime valt. Bij de discussie
over de film zijn de maker en actrice Victoria Koblenko aanwezig.
BRANDNEWUKRAINE.NL

THE RUSSIAN WOODPECKER

El abrazo de la serpiente vanaf vr 1
apr | A Bigger Splash vanaf do 7 apr |
Brooklyn vanaf vr 1 apr | El Clan vanaf
do 14 apr | Demolition vanaf do 14 apr
| Heart Of A Dog vanaf do 28 apr | De
Helleveeg vanaf vr 1 apr | High-Rise
vanaf do 7 apr | Keeper vanaf do 7 apr
| Kollektivet vanaf do 21 apr | Land Of
Mine vanaf vr 1 apr | Monsieur Chocolat vanaf do 21 apr | Mountains
May Depart vanaf vr 1 apr | OF Trumbo vanaf do 7 apr | Der Staat Gegen
Fritz Bauer vanaf do 28 apr | Tomorrow vanaf do 21 apr | Where To Invade Next vanaf vr 1 apr | Studium Generale Experimenter ma 11 apr, 19.30
| Moutains May Depart zo 3 apr,
19.30 | N – The Madness Of Reason
zo 17 apr, 14.00 | Movies That Matter NN ma 18 apr, 19.30 | Best Of Go
Short Compilatie wo 20 apr, 19.30

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118‑613
482 | cinemamiddelburg.nl

An do 7 en di 19 apr, 20.00 | vr 8 en vr
15 apr, 19.00 | za 9 en za 16 apr, 21.30
| wo 13 apr, 14.00 | zo 17 apr, 15.00 |
Anomalisa do 21 apr, 20.00 | vr 22
apr, 21.30 | za 23 apr, 19.00 | ma 25
apr, 18.30 | The Assassin vr 22 apr,
15.00 | za 23 apr, 19.00 | wo 27 apr,
20.00 | Beyond Sleep vr 8 apr, 21.30
| za 9 apr, 19.00 | zo 10 en wo 13 apr,
20.00 | Daniele Gatti – Ouverture voor een dirigent vr 1 en zo 3 apr,
15.00 | wo 6 apr, 14.00 | D’Ardennen vr 29 apr, 19.00 | za 30 apr, 21.30
| ma 2 mei, 18.30 | wo 4 mei, 20.30

| Durak vr 22 apr, 19.00 | zo 24 en di
26 apr, 20.00 | The Event ma 18 apr,
18.30 | wo 20 apr, 14.00 | Francofonia vr 1 en za 2 apr, 21.30 | wo 6 apr,
20.00 | Il generale della rovere vr 29
apr, 21.30 | zo 1 mei, 15.00 | Knielen
op een bed violen do 28 apr, zo 1 en di
3 mei, 20.00 | vr 29 apr, 15.30 | za 30
apr, 19.00 | Louder Than Bombs vr 15
apr, 15.00 en 21.30 | za 16 apr, 19.00
| zo 17 apr, 20.00 | Sketches of Siberia vr 8 en zo 10 apr, 15.00 | ma 11
apr, 18.30 | Spotlight do 31 mrt en zo
3 apr, 20.00 | vr 1 en za 2 apr, 19.00 |
ma 4 apr, 18.30 | Stoedjent zo 24 apr,
15.00 | Trenscending Fear di 5 apr,
20.00 | Movies that Matter NN di
13 apr, 20.00 | UCR Film Festival do
14 apr, 20.00 | Avond van de Franse
film Maryland wo 29 apr, 20.00

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl
Il Capitale Umano do 28 apr | Charlie’s Country do 7 apr | Holland Natuur in de Delta wo 20 apr | Poltergeist wo 13 apr | St. Vincent wo 6 apr
| Taxi Teheran do 21 apr | Valley of
Love do 14 apr

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 |
stroomhuisneerijnen.nl

Una giornata particolare do 7 apr,
19.30 | La meraviglie do 28 apr,
19.30 (aansluitend honingproeverij)
| Special Het meisje en de dood za 16
apr, 16.00 en De illusionist om 20.00
(beide films worden persoonlijk toegelicht door Jos Stelling en tussen de
twee films in is er een etentje

Nieuwegein

Purmerend

4 FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030‑604 5678 |
filmtheaternieuwegein.tk | Aanvang: 20.15

4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (reserveringen via internet) | filmhuispurmerend.nl

Beyond Sleep di 5 apr | Joy di 12 apr |
Room di 26 apr

An vr 22 en di 26 apr, 20.30 | Beyond Sleep za 30 apr, 20.30 | The Big
Short vr 15 apr, 20.30 | Black za 23
apr, 20.30 | Janis: Little Girl Blue
di 12 apr, 20.30 | Spotlight za 16 en
di 19 apr, 20.30 | di 19 apr, 13.30 |
Straight outta Compton vr 29 ap,
20.30r | De surprise vr 1 en di 5 apr,
20.30 | di 5 apr, 13.30 | X + Y vr 8 en
za 9 apr, 20.30

Nijmegen
4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 6859 |
lux-nijmegen.nl

Premières A Bigger Splash vanaf do
7 apr | El Clan vanaf do 14 apr | Demolition vanaf do 14 apr | Evolution vanaf do 21 apr | Hardcore Henry
vanaf do 21 apr | Heart of a Dog vanaf do 28 apr | Keeper vanaf do 7 apr
| Kollektivet vanaf do 21 apr | Land
of the Enlightened vanaf do 7 apr |
Monsieur Chocolat vanaf do 21 apr
| Der Staat gegen Fritz Bauer vanaf
do 28 apr | Tomorrow vanaf do 21 apr
| Tony vanaf do 14 apr | Trumbo vanaf 7 apr | Sneak Preview Verrassende voorpremière elke di, 21.30 | Filmkring (voor)premièrefilms met korte inleiding elke di, 12.00 | FilmOntbijt elke zo, 9.30 ontbijt | 11.00 film
| Filmcursus Cursus Première ma 4,
ma 18 en ma 25 apr, 19.30 | FilmDebat Where to Invade Next di 5 apr,
19.00 | Go Short Filmfestival wo 6
t/m zo 10 apr | FilmFlirt Brooklyn do
14 apr, 17.30 (DinerFlirt), 19.15 (FilmFlirt), 20.00 (film) | Klassieker Walkabout zo 17 apr, 12.00 | IndoFilmCafé CinemAsia zo 17 apr, 19.30 | Psychoanalyse & Film Dancing Arabs
wo 20 apr, 19.30 | LUXdocs All You
Need is Me wo 20 apr, 19.30 | Roze
Borrel Tiger Orange zo 24 apr, 14.15
| Movies that Matter NN ma 25 apr,
19.30

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Vi är bäst! (We are the Best!) ma
18 apr

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 |
filmhuisoldenzaal.nl

Beyond Sleep di 26 apr, 20.00 |
Knielen op een bed violen di 19 en wo
20 apr, 20.00 | Publieke Werken di 5
en wo 6 apr, 20.00 | Opera Otello zo
10 apr, 14.00

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl

De film heeft niet
de vastgehouden
concentratie van
Jia’s eerdere Chi
na-kronieken
Platform en The
World, de versnip
perde stijl en aan
dacht doen meer
denken aan het
episodische A
Touch of Sin, maar
mist dan weer die
speelsheid. Het
maakt Mountains
May Depart overi
gens niet minder
belangrijk.
111231

Dana Linssen in de Filmkrant

An vanaf do 14 apr | Anomalisa vanaf
do 28 apr | The Assassin vanaf do 28
apr | Beyond Sleep vanaf do 28 apr |
The Big Short vanaf do 31 mrt | Hail,
Caesar! vanaf do 14 apr | James White vanaf do 31 mrt | Knielen op een
bed violen vanaf do 7 apr | The Lady
in the Van nog t/m wo 6 apr | Louder
Than Bombs vanaf do 21 apr | Much
Loved vanaf do 7 apr | Pride zo 10 apr
| The Revenant nog tot wo 6 apr

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw
New Orleans, Wilhelmina Pier) |
010‑277 2277 | lantarenvenster.nl

Premières A Bigger Splash vanaf do
7 apr | El Clan vanaf do 14 apr | Demolition vanaf do 14 apr | Heart of a
Dog vanaf do 28 apr | High Rise vanaf do 7 apr | Keeper vanaf do 7 apr
| Kollektivet vanaf do 21 apr | Land
of Mine - Under sandet vanaf do 31
mrt | Monsieur Chocolat vanaf do 21
apr | Second Coming vanaf do 7 apr
| Der Staat gegen Fritz Bauer vanaf do 28 apr (voorpremière di 26
apr, 19:00) | Sneakpreview Verrassende voorpremière elke ma, 21.30
| De Rotterdamse Filmclub Verrassend programma voor leden vr 1 apr |
Film&Ontbijt Ontbijt (10.00) + voorpremière (11.30) zo 3 apr | Gay Film
Night Tiger Orange di 5 apr, 21:30
| Rotterdams Open Doek di 12 apr,
19:45 | Festival Cinéma Arabe 2016
do 28 apr t/m zo 1 mei
4 Pathé De Kuip

Cor Kieboomplein 501 | 0900-1458
| pathe.nl | Raadpleeg de website
voor het reguliere programma

Oss

Schagen

4 Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 |
groene-engel.nl | Raadpleeg de
website voor de aanvangstijden

4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
| Aanvang: do, vr en za 20.00 en zo,
15.00

An zo 17 t/m di 19 apr | Beyond Sleep
zo 3 t/m di 5 apr | Janis: Little Girl
Blue vr 1 apr | Knielen op een bed violen zo 24 apr t/m di 26 apr | Louder Than Bombs zo 10 t/m di 12 apr |
Straight Outta Compton za 2 apr

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Utopiazaal (Markland College) |
Pagnevaartweg 7 | 0165‑314 503 |
filmtheaterfanfare.nl | Aanvang:
20.15

Knielen op een bed violen do 7 apr |
Much Loved do 31 mrt | Préjudice do
28 apr | Room do 14 apr | Tanna do 21
apr | Verwacht Land of Mine

Far From the Madding Crowd do 21
t/m za 23 apr | Jheronimus Bosch –
Touched by the Devil zo 24 apr | Mon
Roi do 28 en vr 29 apr | Out of Nature vr 15 apr | The Postman’s White
Nights do 14 apr | Steve Jobs do 7 en
vr 8 apr | The Wakhan Front do 1 apr

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wennekercinema.nl
An do 28 apr t/m za 30 apr, 20.30 |
zo 1 mei, 15.00 | Beyond Sleep do 31
mrt t/m za 2 apr, 20.30 | zo 6 apr,
15.00 | D’ Ardennen do 7 en vr 8 apr,
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20.30 | Les enfants du paradis zo 24
apr, 15.00 | An Evening With Puccini zo 10 apr, 15.00 | za 9 apr, 20.30
| Francofonia do 14 t/m za 16 apr,
20.30 | Knielen op een bed violen
vr 15 apr, 21.00 | zo 17 en wo 20 apr,
15.00 | The Lady in the Van vr 1, za 2,
vr 8 en za 9 apr, 21.00 | zo 3 en wo 13
apr, 15.00 | Much Loved do 21 t/m za
23 apr, 20.30 | Rosie’s Son di 12 apr,
20.30 | Spotlight do 21, vr 22, vr 29
en za 30 apr, 21.00 | wo 4 mei, 15.00

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
La tête haute di 5 apr
4 Het Gasthuis

Lidwinahof 70

Themafilm: Liefde di 12 apr, 19.30
| Themafilm: jong en oud di 19 apr,
20.00 | Culturele filmavond: Vietnam di 26 apr, 20.00

Sittard
4 Filmhuis Het Domein
Kapittelstraat 6 | 046-451 4384 |
filmhuishetdomein.nl | Aanvang:
20.00

Soest
4 Filmhuis Artishock
Steenhoffstraat 46a | 06-4387 0112
| artishock-soest.nl
Jheronimus Bosch – Touched by the
Devil wo 20 apr, 14.00 | Louder Than
Bombs zo 24 en ma 25 apr, 20.15 |
Problemski Hotel ma 18 en wo 20
apr, 20.15 | Spotlight wo 13 apr,
20.15 | Tous les chats sont gris ma
4 en wo 6 apr, 20.15 | Koningsnacht
The King’s Gardens di 26 apr, 20.15

Stadskanaal
4 Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599‑610 777 |
smoky.nl | Aanvang: 20.15

Corn Island di 19 apr | The Lady in
the Van di 5 apr | Spotlight di 12 apr |
Steve Jobs di 26 apr

Arabische cinema
Cinema Arabe, het festival dat met

de vertoning van films uit Arabi
sche landen een blik van binnenuit
op de Arabische wereld biedt, is toe
aan de achtste editie. Rialto, de
Balie en Studio K in Amsterdam
staan van 19 t/m 24 april in het teken van het festival. Een selectie uit
het programma is te zien in
LantarenVenster, Slieker Film in
Leeuwarden en de Verkadefabriek
in Den Bosch. Op het programma
staan vijfentwintig korte en lange
speelfilms en documentaires.
Misschien niet verrassend, maar
altijd actueel, is de aandacht voor
het leven tussen twee culturen.
Wat laat je achter, wat neem je
mee? Voor de in Parijs wonende
Libanese tiener in Danielle Labids
Parisienne (peur de rien) is dat geen
vraag: Frankrijk is haar nieuwe vaderland. Anders ligt dat voor de gescheiden Arabische moeder in
Fatima (Philippe Faucon), die in
een Franse provinciestad door haar
traditionele levenswijze vervreemdt van haar moderne dochters. De film won drie Cesars (Fran
se Gouden Kalvereren), waaronder
voor beste film. Vervreemding is
ook het thema in Mariam (Faizah
Ambah), waarin een in Parijs wonende vrijzinnige moslimvader het
niet op prijs stelt dat zijn dochter
een hoofddoek gaat dragen. Wel of
geen hoofddoek is ook het onder-

Surfen in Kriterion

An zo 10 en ma 11 apr | Belgica vr 29
en za 30 apr | Beyond Sleep vr 8 en
za 9 apr | Hail, Caesar! vr 22 t/m ma
25 apr | Knielen op een bed violen zo
17 en ma 18 (ma ook 15.00) | Louder
Than Bombs vr 1 en za 2 apr | Much
Loved zo 3 en ma 4 apr | Tous les
chats sont gris vr 15 en za 16 apr

werp van de documentaire The
Tainted Veil (Ovidio Salazar e.a.).
Over de hoofddoek als onderdrukkend kledingstuk of zelfbewuste
feministische keuze wijdt het festival ook een debat. De desillusie
van de Arabische Lente komt aan
bod in het documentaire drieluik
over de ‘moderne farao’s’ Nasser,
Sadat en Mubarak (Jihan El-Tahri).
De films geven inzicht in het politieke machtspatroon in Egypte,
waar de hoop op democratische
veranderingen steeds weer door
een nieuwe autoritaire machthebber de grond wordt ingeboord. De
huidige machthebber Sisi staat in
een lange traditie. Dat humor ook
in de Arabische wereld een middel
is om het leven dragelijk te maken,
is te zien in onder meer de zwarte
komedie Love, Theft and Other En
tanglements (Muayad Alayan),
waarin een Palestijnse autodief in
de problemen raakt als hij in de
kofferbak van een door hem gestolen auto een ontvoerde Israëlische
soldaat aantreft. De Tunesische
actrice en zangeres Ghalia Benali
kan op het festival dubbel worden
bewonderd: als actrice in de Tune
sische film I Open My Eyes (Leyla
Bouzid) en als zangeres in twee
live-concerten, op 24 en 29 april
respectievelijk in Podium Mozaïek
en Lantaren Venster.
CINEMAARABE.NL

PARISIENNE (PEUR DE RIEN)

De open deur dat
een oorlog vol
gens de regels niet
bestaat, mag
Lindholm dan niet
helemaal weten te
vermijden, het re
sultaat is beklem
mend genoeg. Het
houvast van hel
denclichés ont
breekt en opluch
tend is de uit
komst evenmin.
De kijker mag zelf
proberen een oor
deel te vellen, en
dat is nog verdui
veld lastig.
11111

Leo Bankersen over Krigen in
de Filmkrant

‘Surfing USA’ zongen de Beach
Boys in 1964, maar surfen gebeurt
al lang niet meer alleen voor de
kust van Californië. Overal op de
wereld scheren mensen op surfboards over het water. Wie wil weten wat er leuk aan is, kan het een
surfer vragen, maar hij kan ook op
15 april het eendaagse I Am Surf
Film Festival in Kriterion bezoeken. De organisatoren omschrijven
het festival, dat zijn vierde editie
beleeft, als ‘een pelgrimage in
Amsterdam om de kunst van onafhankelijk filmmaken te vieren en
meer te leren over de erfenis van en
nieuwe stromingen in de surfcultuur’. Juist. Het woord stromingen
is in elk geval goed gekozen. Te zien
zijn drie Europese premières en
een cultklassieker. Behind the Tide
(Roman Juchereau) is een voor de
kusten van Zuidwest Frankijk,
Cornwall en Australië gefilmd portret van individualistische surfers,
die niets moeten hebben van de
commerciële surfwereld. The Zone
(Jack Coleman) vangt ‘de essentie
van het postmoderne surfen’.
Anders gezegd: het surfen ‘waarin

de creativiteit en de verbeelding
grenzeloos zijn’. At Times (War
wick Gow) gaat over surfers die
niet de perfecte golven zoeken,
maar juist uitgedaagd worden door
wisselende omstandigheden. Dat
de zee voor de kust van Bali wonderschoon is, is te zien in twee
films. In The More Things Change:
Gerry Lopez’s Surf Talk (Nathan
Myers) keert surfer Gerry Lopez na
veertig jaar terug naar de Balinese
golven. Zijn Zenconclusie: er is
veel veranderd, maar accepteer de

Tiel

4 apr, 19.00 | Sneak Preview Verrassende voorpremière di 12 apr, 21.15 |
Shakespeare in the Film Colleges en
films za 16 en za 23 apr, 13.00 | Moderne Klassiekers vr 15 en vr 29 apr
| Roze Maandag Tiger Orange ma 18
apr, 19.15 | FilmIsreal Filmfestival
Arab Movie + Next to Her + een lezing
do 21 apr, vanaf 19.00
4 Louis Hartlooper Complex

4 Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-673
500 | agnietenhof.nl | Raadpleeg de
website voor actuele informatie
An d i 26 apr, 20.30 | Joy zo 24 apr,
11.00 | The Lady in the Van di 5 apr,
10.30 | di 5 en wo 6 apr, 20.30 | The
Revenant di 12 en wo 13 apr, 20.30 |
Room di 19 en wo 20 apr, 20.30 | De
Surprise do 28 apr, 20.00

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

Uden
4 Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265 091 |
filmpul.com

An do 28 apr | Beyond Sleep do 7 apr
| The Hateful Eight wo 20 apr | Knielen op een bed violen do 21 apr | The
Lady in the Van do 14 apr

Utrecht
4 ’t Hoogt
Hoogt 4 | 030‑232 8388 | hoogt.nl

Premières El abrazo de la serpiente vanaf do 31 mrt | El Clan vanaf do 14 apr | Evolution vanaf do 21
apr | Experimenter vanaf do 31 mrt
| Full Contact vanaf do 31 mrt | A
Haunting History vanaf do 7 apr | A
Heart of a Dog vanaf do 28 apr | The
Land of the Enlightened vanaf do
7 apr | Next to Her vanaf do 28 apr |
The Prosecutor, the Defender, The
Father and his Son vanaf do 7 apr |
Tomorrow vanaf do 21 apr | Speciale
voorstelling Daniele Gatti – Ouverture voor een dirigent wo 7 apr, 19.15
| De Missie wo 14 apr, 18.45 (met na
afloop gesprek) | Ik wil gelukkig zijn
vr 22 en zo 24 apr | Culturele Zondag
Science in the City zo 3 apr, 15.00 |
Movies & Science Banana Pancakes
and the Children of Sticky Rise ma

veranderingen. De cultklassieker
Bali High (Stephen Spaulding)
toont het ongerepte Bali zoals surfers het in 1977 aantroffen. Dat je
op de Faroe-eilanden ook goed kan
surfen is te zien in Faroes: The
Outpost Vol.2 (Ben Weiland, Chris
Burkard). Dat surfers ook om zichzelf kunnen lachen, bewijst de
speelfilm Freezing (Rob Lockyear
en Jeremy Joyce), waarin twee surfers in het Noordpoolgebied op
zoek gaan naar een mythische golf.
De essentie van surfen is volgens
deze filmmakers ‘onaangepast
zijn, ongeschikt zijn voor meisjes
en de goede golven missen’.
IAMSURFFILMFESTIVAL.COM

BEHIND THE TIDE

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452 |
hartlooper.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma

Filmcursus: Van Filmidee tot Rode
Loper za 2, za 9 en za 16 apr, 11.0013.00 | De grote mannelijke regisseurs ma 4, ma 11 en ma 18 apr,
19.30-21.30 | Belgische Cinema do 7,
do 14 en do 21 apr, 19.30-21.30
4 Springhaver 1 en 2

Springweg 50 | 030‑231 3789 |
Raadpleeg de wekelijkse filmladder
en Uitloper

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317 730 |
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00

The Big Short ma 11 apr | Knielen op
een bed violen ma 18 apr | The Lady
in the Van ma 4 apr | The Revenant di
5 apr | Son of Saul ma 25 apr

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) |
Alleen info 06-5388 3412 | filmhuisveenendaal.nl

An zo 17 apr, 14.30 | Beyond Sleep
zo 10 apr, 14.30 | The Big Short za 9
apr, 20.00 | Knielen op een bed violen za 16 en za 30 apr, 20.00 | zo
24 apr, 14.30 | The Revenant za 2 en
wo 6 apr, 20.00 | Room za 23 apr,
20.00, zo 1 mei, 14.30 | Spotlight zo
3 apr, 14.30

Venlo
4 Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077‑351 8183 |
nieuwescene.nl

Wereld Film Festival vr 8 t/m zo 10
apr met de films: Het is uw land | Het
uiterste middel | How to Change the
World | Human | Kanthari: Change
from Within | Mediterranea | Mustang | N: And the Madness of Reason | Problemski Hotel | Que horas
ela volta | When Elephants Fight | En
verderook te zien The Assasin vanaf
do 28 apr | A Bigger Splash vanaf do
28 apr | El boton de nacar vanaf do
28 apr | Hail, Caesar! do 14 t/m wo
27 apr | Lady in the Van do 21 apr t/m
wo 4 mei | Louder than Bombs do
14 t/m wo 27 apr | The making of…
do 14 t/m wo 20 apr | Mustang do 14
t/m wo 20 apr

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine
zaal) | info@hetzeepaard.nl | hetzeepaard.nl (info & reserveren)

D’Ardennen do 14 apr, 20.30 | zo 17
apr, 16.15 | Janis: Little Girl Blue do
31 mrt, 20.30 | zo 3 apr, 16.15 | Hail,
Caesar! do 21 apr, 20.30 | zo 24 apr,
16.15 | Land of Mine do 7 apr, 20.30 |
zo 10 apr, 16.15

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

Wageningen
4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t Venster) | moview.nl

El Abrazo de la Serpiente do 28 en
za 30 apr, 20.30 | The Assassin zo 3,
wo 6, za 16, zo 17 en di 19 apr, 20.30
| Drone ma 18 apr, 20.00 | Francofonia do 7, zo 10, di 12, zo 17 en wo
20 apr, 20.30 | Much Loved vr 22,
zo 24 en di 26 apr, 20.30 | Room do
21, za 23, ma 25, wo 27 en vr 29 apr,
20.30 | Violetta Went to Heaven ma
11 apr, 19.30
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Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via website | filmtheaterfraterhuis.nl
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NRC Handelsblad

Coen van Zwol

Algemeen Dagblad

Ab Zagt

El abrazo de la serpiente vr 22 en za
23 apr, 19.00 | zo 24 apr, 19.30 | ma
25 apr, 14.00 | di 26 apr, 19.45 | Anomalisa vr 1 en za 2 apr, 19.30 | ma 4
apr, 14.00 | di 5 apr, 20.30 | Beyond Sleep (Nooit Meer Slapen) vr 16
en za 16 apr, 19.00 | zo 17 apr, 12.00 |
ma 18 apr, 14.00 | di 19 apr, 19.45 | wo
20 apr, 16.00 | A Bigger Splash do 7,
wo 13, di 19 en ma 25 apr, 20.30 | vr 8
en za 9 apr, 21.15 | zo 10 en zo 17 apr,
20.00 | ma 11 apr, 19.45 | di 12 en do
14 apr, 14.30 | vr 15 en za 16 apr, 21.30
| wo 20 en vr 22 apr, 16.30 | za 23 apr,

De Telegraaf

Mariska Graveland in de
Filmkrant

99 Homes vr 15 en zo 17 apr, 20.30 |

The Assassin za 30 apr, 18.30 | The
Aviator di 5 en di 19 apr, 19.30 | The
Big Short vr 29 apr, 17.00 | za 30 apr,
21.00 | do 28 apr, 20.30 | Er ist wieder da za 2 apr, 21.00 | zo 3 en wo 6
apr, 20.30 | For the Next 7 Generations ma 4 apr, 20.00 | Francofonia vr
8 en di 12 apr, 20.30 | za 9 apr, 18.30 |
He Named Me Malala vr 1 apr, 20.30
| zo 3 apr, 15.00 | di 5 apr, 14.30 | Hitchcock/Truffaut ma 25 apr, 20.30
| Les innocents do 14, ma 18 en wo
20 apr, 20.30 | za 16 apr, 21.00 | di
19 apr, 14.30 | Je suis mort mais j’ai
des amis za 23 apr, 21.00 | di 26 apr,
20.30 | Knielen op een bed violen
do 7, zo 10 en ma 11 apr, 20.30 | vr 8
apr, 17.00 | za 9 apr, 21.00 | di 12 apr,
14.30 | La loi du marché vr 29 apr,
20.30 | Louder than Bombs vr 15 apr,
17.00 | za 16 apr, 18.30 | Pawn Sacrifice vr 22 apr, 17.00 | za 23 apr, 18.30
| Tanna do 21, vr 22, zo 24 en wo 27
apr, 20.30 | di 26 apr, 14.30 | Tous
les chats sont gris vr 1 apr, 17.00 | za
2 apr, 18.30

Marco Weijers

11111

4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575‑513 750 |
luxorzutphen.nl

NRC Handelsblad

Cinema.nl/VPRO

Gerhard Busch

Het Parool

Jos van der Burg

de Volkskrant

Human zo 3 apr, 14.30 | Land of Mine

Bor Beekman

Our Little Sister di 5 apr | Que horas ela volta? di 19 apr | Spotlight
di 12 apr

Zutphen

André Waardenburg

4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuwstraat 2 | Reserveren via e-mail
cinemaarten@planet.nl | Aanvang:
20.15

The Danish Girl do 21 apr | The Revenant do 28 apr en zo 1 mei | Spotlight
do 31 mrt en zo 3 apr | The Wahan
Front do 7 apr | Youth do 14 apr

Skopein

de Volkskrant

Zaltbommel

Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 |
filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang:
21.00

Floortje Smit

4 Filmhuis/Servicetheater

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl
| Raadpleeg de website voor het
actuele programma

De Filmkrant/Trouw

Winterswijk

4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 |
wesopa.nl | Aanvang: 20.30

Zoetermeer

Ronald Rovers

Weesp

Hoewel Room
geen horrorfilm is
maar een realis
tisch drama, roept
het kijken ernaar
dezelfde doods
angsten op. Wat
een veilige ruimte
leek voor het jon
getje, blijkt totaal
vijandig. En toch
wil hij hier zijn,
want dit is wat hij
kent.

NRC Handelsblad

A Bigger Splash do 7 t/m zo 10, di 12,
do 14 t/m za 16, ma 18 en wo 20 apr |
The Big Short vr 15 t/m zo 17, wo 20
t/m zo 24 apr | Elser do 31 mrt, vr 1
t/m zo 3 en di 5 apr | Er ist Wieder Da
vr 1 apr | Francofonia vr 8, za 9, zo 10,
di 12, za 16, zo 17 en ma 18 apr | The
Hateful Eight do 31 mrt, vr 1 t/m ma
4 apr, wo 6 t/m ma 11 apr, wo 13 t/m
za 16 apr en di 19 apr | The lady in the
Van do 31 mrt, vr 1 t/m wo 6 apr, vr 8
t/m ma 11 apr en wo 13 apr | De Missie do 7 en za 9 apr | Problemski Hotel do 21 t/m zo 24 en di 26 apr | The
Revenant do 14 t/m zo 17, di 19, do
21 t/m za 23, ma 25 en wo 27 apr |
Spotlight vr 22, za 23, zo 24, di 26 en
wo 27 apr | Special Wat als... vr 1 apr
(met filosoof Ad Verbrugge) | KunstFilmFabriek Forever za 9 apr (met
inleiding) | Babel Cinema Human
Scale zo 24 apr (met debat) | Film &
Debat Vergeet mij niet ma 25 apr

Burnt vr 1, ma 4 en wo 6 apr, 14.30
| za 2 en ma 4 apr, 20.15 | di 5 apr,
10.30 | Elser zo 3, di 5 en wo 6 apr,
20.15 | di 5 apr, 14.30 | Hail, Caesar! do 28 apr, 14.30 | vr 29 en za 30
apr, 20.15 | Human vr 1 apr, 20.15 | zo
3 apr, 14.30 | James White zo 17 en
di 19 apr, 20.15 | di 19 apr, 10.30 | Janis: Little Girl Blue ma 11 en wo 13
apr, 20.15 | di 12 apr, 14.30 | Knielen
op een bed violen vr 8, wo 13, do 14,
di 19, do 21, ma 25 en vr 29 apr, 14.30
| vr 8, zo 10, di 12, do 14, za 16, woe 20
en ma 25 apr, 20.15 | di 26 apr, 10.30
| The Lady in the Van do 7, ma 11, ma
18 en vr 22 apr, 14.30 | do 7, vr 15, ma
18, zo 24 en di 26 apr, 20.15 | di 12
apr, 10.30 | Land of Mine do 28 apr,
20.15 | The Revenant vr 22, za 23 en
wo 27 apr, 20.15 | zo 24 en di 26 apr,
14.30 | Still Alice do 21 apr, 20.15

Dana Linssen

BERSERKER

4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑631 1993
| Reserveren via belbios | de-fabriek.nl

4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 |
Reserveringen 0316-344 250 (na
19.15) | filmhuiszevenaar.nl

De Groene Amsterdammer

FESTIBERICO.NET
FILMHUIS-LUMEN.NL

Zaandam

Zevenaar

Gawie Keyser

naar Bloedbruiloft van García
Lorca, de passies van het stuk
meeslepend in beeld. In het programma meer werk van oude rotten als Javier Fesser (Mortadelo y
Filemón contra Jimmy el Cachondo,
naar Paling & Ko) en jonge honden
als Pablo Hernando (Berserker) en
João Pedro Plácido (Volta à terra).
Informatie in vier talen op

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

(Under Santet) di 5 apr, 20.15 | Louder Than Bombs di 26 apr, 20.15 |
Mon Roi di 12 apr, 20.15 | Spotlight di
19 apr, 20.15

Trouw

In de 10e editie van Festibérico in
Filmhuis Lumen in Delft zijn van
14 t/m 24 april films uit Spanje en
Portugal te zien, op één na allen
speciaal geïmporteerd. Festibérico
biedt een actueel overzicht met
werk van oude rotten en jonge
honden. Van Manoel de Oliveira is
Visita ou memórias e confissões te
zien, die pas na zijn dood mocht
worden uitgebracht. Jonge hond
Paula Ortiz brengt in La novia,

Woerden

Belinda van de Graaf

Spaanse en
Portugese Cinema

ADVERTORIAL
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16.45 | zo 24 apr, 13.30 | Brooklyn
do 31 mrt en do 7 apr, 14.30 | vr 1 en
za 2 apr, 21.15 | zo 3 apr, 16.00 | di 5
apr, 19.45 | vr 8 apr, 16.30 | za 9 apr,
16.45 | zo 10 en wo 13 apr, 13.30 | Daniele Gatti - Ouverture voor een Dirigent vr 22 en di 26 apr, 13.30 | zo
24 apr, 16.30 | The Danish Girl vr 8
apr, 13.30 | za 9 apr, 17.00 | zo 10 apr,
11.15 | wo 13 apr, 16.30 | Demolition do 14, wo 20 en di 26 apr, 20.30
| vr 15 en za 16 apr, 21.00 | zo 17 apr,
16.00 | ma 18 apr, 19.45 | di 19 apr,
14.30 | do 21 apr, 14.00 | vr 22 en za
23 apr, 19.15 | zo 24 apr, 20.15 | wo
27 apr, 19.00 | Évolution vr 22 apr,
16.00 | za 23 apr, 17.00 | zo 24 apr,
18.30 | De Helleveeg do 31 mrt, wo 6
en di 12 apr, 20.30 | vr 1, za 2, vr 8 en
za 9 apr, 19.00 | zo 3 apr, 19.30 | ma
4 en di 5 apr, 14.30 | zo 10 apr, 16.00
| wo 13 apr, 14.00 | Knielen op een
bed violen vr 1 en vr 29 apr, 16.30 |
za 2 en za 30 apr, 16.45 | zo 3 apr en
zo 1 mei, 13.30 | ma 4 en ma 11 apr,
20.30 | wo 6, vr 8, vr 15 en wo 20
apr, 14.00 | za 9, za 16, do 21 en ma
25 apr, 14.30 | zo 24 apr, 11.15 | ma 2
mei, 19.45 | Kollektivitet do 21 apr
en di 3 mei, 19.45 | vr 22, za 23 en vr
29 apr, 21.30 | zo 24 apr, 11.45 | di 26
apr en wo 4 mei, 16.00 | wo 27 en za
30 apr en zo 1 mei, 20.00 | do 28 apr,
14.00 | The Lady in the Van do 14 apr
en zo 1 mei, 19.30 | vr 15 en di 26 apr,
16.30 | za 16 apr, 16.45 | zo 17 apr,
13.30 | ma 18 apr en di 3 mei, 20.30
| vr 22 apr, 14.00 | za 23 en do 28 apr
en ma 2 mei, 14.30 | vr 29 en za 30
apr, 19.00 | Land of the Enlightened vr 8 apr, 16.00 | zo 10 apr, 16.30
| di 12 apr, 14.00 | Land of Mine (Unter Sandet) do 31 mrt, wo 6 en wo 13
apr, 19.45 | vr 1, za 2, vr 8 en za 9 apr,
21.30 | zo 3 en zo 10 apr, 12.00 | di 5,
do 7 en ma 11 apr, 14.00 | Mediterranea vr 15 en wo 20 apr, 13.30 | za
16 apr, 17.00 | zo 17 apr, 19.30 | Miss
You Already do 7, di 12 en wo 20 apr,
19.45 | vr 8, za 9, vr 15 en za 16 apr,
19.15 | zo 10 apr, 19.30 | ma 11 en ma
18 apr, 14.30 | wo 13 apr, 16.00 | do
14 apr, 14.00 | zo 17 apr, 11.15 | Monsieur Chocolat do 21 apr, 20.30 (met
inleiding) | vr 22 en za 23 apr, 21.15 |
zo 24 apr en zo 1 mei, 16.00 | ma 25
apr, 19.45 | di 26 apr, 14.00 | wo 27
t/m za 30 apr en wo 4 mei, 21.00 |
di 3 mei, 14.30 | Préjudice vr 29 apr,
16.00 | ma 2 mei, 20.30 | wo 4 mei,
13.30 | Portret van een Tuin do 31
mrt, 14.00 | vr 1 apr, 13.30 | zo 3 apr,
16.30 | wo 6 apr, 16.00 | Spotlight vr
1 apr, 14.00 | za 2 apr, 14.15 | zo 3 apr,
11.15 | wo 6 apr, 16.30 | Der Staat Gegen Fritz Bauer do 28 apr, 19.45 | vr
29 apr, 19.30 | za 30 apr, 18.00 | zo
1 mei, 12.00 | ma 2 mei, 14.00 | wo 4
mei, 20.30 | Tony vr 15 apr, 16.00 | zo
17 apr, 16.30 | di 19 apr, 14.00 | Tot in
het derde geslacht vr 29 apr, 13.30 |
zo 1 mei, 16.30 | di 3 mei, 14.00 | Typhoon: Blues & Blessings do 14 apr,
21.30 (regisseur geeft zelf korte inleiding) | A Walk in the Woods vr 29
apr en wo 4 mei, 14.00 | za 30 apr,
14.30 | zo 1 mei, 11.15 | Where to Invade Next vr 1 apr, 16.00 | za 2 apr,
17.00 | zo 3 apr, 20.00 | ma 4 apr,
19.45 | wo 6 apr, 13.30 | Verwacht
Florence Foster Jenkins | Freeheld |
Julieta | Men & Chicken | Tomorrow |
Fraterhuis Academie De rol van film
in de Arabische wereld za 2 apr | Film
als Gelijkenis za 9 apr | Geschiedenis
van de oude en moderne Franse cinema za 16 apr | De ‘Filmburgemeester’ staat stil bij de komst van de koning za 30 apr | Café Zinnema The
Boy za 30 apr, 22.15

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

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Nog te zien Operatie Noordpool 6+
| Storm 3+

Amsterdam
4 Het Ketelhuis
Nieuwe films The Jungle Book 6+
vanaf do 14 apr | Kung Fu Panda 3 6+
vanaf za 9 apr | Nog te zien Buurman
& Buurman 4+ | Robinson Crusoe 6+
| Zootropolis 6+

De film maakt
aannemelijk dat
de Tweede We
reldoorlog de aan
leiding was voor
Milgrams onder
zoeken Zijn tests
leverden het be
wijs dat de Holo
caust geen aber
ratie was, maar
dat wij het vrijwel
allemaal in ons
hebben om onder
bepaalde omstan
digheden het on
denkbare te doen.
11111

Joost Broeren over
Experimenter in de Filmkrant

Apeldoorn

Lezersacties april
The Lobster

In de wereld
van The Lobster
is het niet toegestaan om alleenstaand te
zijn. Singles
worden ondergebracht in het
Hotel, waar ze
45 dagen krijgen om een partner te
vinden. David (Colin Farrell) krijgt
als nieuwkomer te maken met het
rigide Management. Lukt het hem
niet om binnen de termijn een
partner te vinden, dan wordt hij
veranderd in een dier naar keuze.
“De Griekse regisseur (Yorgos)
Lanthimos bouwt in zijn eerste
Engels gesproken film opnieuw
een wrede, vreemd-vertrouwde
wereld met een eigen logica, waarin alles een slag gedraaid is”,
schreef de Filmkrant. “Hij laat je
afvragen door welke onuitgesproken regels ons leven wordt geregeerd en waarom we die klakkeloos
aannemen. En hoe we ons laten
knechten door groepsdruk.”
Filmfreak Distributie stelt vijf dvd’s
van The Lobster beschikbaar voor
lezers van de Filmkrant.

karakter van de film verandert. In
plaats van een propagandafilm
wordt het een verzetsfilm tegen de
nazi’s. In zijn laatste roman (oorspronkelijke titel Kastelau) schetst
de Zwitserse auteur Charles
Lewinsky hoe mensenlevens tijdens de laatste dagen van de
Tweede Wereldoorlog aan een zijden draad hingen. “Een historische
roman met een in eigenzinnige
vorm gegoten krimi-achtig plot”,
aldus NRC. “Lewinsky fileert opportunisme van Duitse filmsterren
in oorlogstijd”, schreef de Volks
krant. De Nederlandse vertaling
verschijnt binnenkort. Uitgeverij
Atlas Contact stelt vijf exemplaren
van Alleen maar helden beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Heimat 1

het werk maar van horen zeggen
kennen omdat het zoveel jaren niet
meer vertoond kon worden”, aldus
Reitz zelf. Lumière stelt vijf dvd’s
van Heimat 1 beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Mon Roi

Na een ernstig
skiongeval
wordt Tony
(Emmanuelle
Bercot) opgenomen in een
revalidatiecentrum. Ze is volledig afhankelijk van verzorgers en pijnstillers, maar heeft
de tijd om terug te kijken op haar
onstuimige relatie met Georgio
(Vincent Cassel). Waarom hielden
ze van elkaar? Hoe komt het dat ze
zich heeft laten meeslepen in een
verstikkende en vernietigende
liefde? “Tony’s groeiende verwarring over de keuzes die ze de afgelopen tien jaar maakte voelt oprecht”, schreef de Filmkrant. “En
misschien nog wel belangrijker:
films die op een groot publiek mikken, geven vrouwen zelden zoveel
ruimte om na te denken. Zowel
mentaal als qua tijd. Bang dat het
publiek daar niet op zit te wachten.
(Regisseur) Maïwenn geeft Tony
die ruimte wel.” Twin Pics stelt vijf
dvd’s van Mon Roi beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

Winter 1944.
Een kleine filmploeg strijkt
neer in het gehucht Kastelau
om daar een
propagandafilm
op te nemen.
Althans, dat is
wat de dorpsbewoners moeten geloven. Maar
de komende nederlaag van de
Duitsers begint zich steeds scherper af te tekenen, waardoor ook het

In 1984 maakte
Edgar Reitz ophef met de
filmreeks
Heimat - Eine
Deutsche
Chronik, over
de familie
Simon in het
boerendorpje
Schabbach. Centrale figuur is
Maria Wiegand, dochter van een
rijke landeigenaar die na de Eerste
Wereldoorlog trouwt met Paul
Simon. Ze krijgen twee kinderen,
Anton en Ernst, en Maria denkt het
geluk gevonden te hebben. Maar
op zekere dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat
niets meer van zich horen. Het
eerste deel van Reitz’ magnum
opus verschijnt nu in een digitaal
gerestaureerde director’s cut. “Ik
hoop dat de film in zijn nieuwe
hoedanigheid ook de jongere generatie toeschouwers zal bereiken die

Bussum

Deventer

Middelburg

Veendam

4 Filmhuis Bussum

4 Filmhuis De Keizer

4 Cinema Middelburg

4 Filmhuis vanBeresteyn

Buurman & Buurman: Al 40 jaar
beste vrienden! 4+ vr 22 apr en zo 1
mei, 15.45 | za 23 apr, 13.30 | zo 24
en vr 29 apr, 16.00 | di 26 apr, 14.15
| zo 30 apr, 13.00 | Operatie Noordpool 6+ za 2 apr, 13.15 | zo 3 en za 9
apr, 13.00 | wo 6 en wo 20 apr, 14.45
| zo 10 en za 16 apr, 13.30 | zo 17 apr,
10.30 | za 23 apr, 16.00 | Woezel &
Pip op zoek naar de sloddervos 4+ za
2, zo 3, vr 8, zo 10 en zo 17 apr, 10.00 |
vr 15 apr, 15.15

Binnestebuiten (Inside Out) 6+
(3D) vanaf zo 10 apr | De kleine prins
5+ (3D) vanaf do 31 mrt | Operatie
Noordpool 6+ vanaf do 31 mrt

Tootletubs & Jyro 4+ ma 25 t/m vr 29
apr, 14.00

Operatie Noordpool 6+ zo 17 apr,
14.00

Purmerend

Zaandam

Doesburg

4 Filmhuis Purmerend

4 Filmtheater De Fabriek

Snoopy en Charlie Brown: De Peanuts Film 6+ zo 17 apr, 13.30

Woezel en Pip op zoek naar de Sloddervos 4+ zo 3, zo 10, zo 17 en zo
24 apr

4 Filmtheater/Podium Gigant
Buurman & Buurman - al 40 jaar
beste vrienden! 4+ vanaf za 30 apr

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Nog te zien Binnenstebuiten 6+ |
Shaun het schaap 4+ | Peuterochtend Jesse’s wereld 3+ di 19 en wo
20 apr, 9.45

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Buurman & Buurman: Al 40 jaar
beste vrienden! 4+ zo 3 apr, 15.30 |
Zootropolis 6+ zo 24 apr, 15.30

Breda
4 Chassé Cinema
Binnenstebuiten 6+ (3D) vanaf zo
3 apr | Shaun het Schaap 4+ vanaf zo 10 apr | Peuterochtend Knofje 3+ di 26 apr

Delft
4 Filmhuis Lumen

Alleen maar helden

4 Filmhuis
De Drie Rovers 5+ za 9 apr

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Piepkuikens 6+ za 30 apr en wo 4
mei, 15.00

De drie Rovers 5+ t/m za 30 apr |
Dummie de Mummie en de Sfinx van
Shakaba 6+ vanaf do 28 apr | Reis
naar het Noorden 6+ t/m 27 apr

Drachten

Den Haag

Heemskerk

4 Nutshuis

4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel

Een Luizenleven 6+ za 30 apr, 11.00 |
Minoes 6+ wo 20 apr, 13.30 en 15.30
| za 23 apr, 11.00 | Pippi zet de boel
op stelten 4+ za 2 apr, 11.00 | Sjakie en de chocoladefabriek 6+ wo 13
apr, 13.30 en 15.30 | za 16 apr, 11.00
| Up 6+ wo 6 apr, 13.30 en 15.30 | za
9 apr, 11.00

Reis naar het Noorden 6+ zo 24 apr,
14.00

4 Schouwburg de Lawei
The Good Dinosaur 6+ zo 3 apr, 15.00

Houten
4 Film Aan de Slinger
Buurman en Buurman 4+ zo 24 apr,
13.30

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Alvin en de Chipmunks: Road Trip
5+ za 23, ma 25 en di 26 apr, 15.00
| zo 24 apr, 13.00 | Robinson Crusoe
6+do 28 t/m za 30 apr, 15.00 | zo 1
mei, 13.00 | ma 2 en di 3 mei, 15.00
| Woezel en Pip 4+ zo 3 en zo 10 apr,
13.00

Soest
4 Filmhuis Artishock
The Good Dinosaur 6+ vr 1 apr, 16.00

Utrecht
4 ’t Hoogt
Shaun het Schaap 4+ vanaf za 23
apr | Nog te zien Howl’s bewegende
kasteel 6+ |
Knofje 4+

Interesse?

Stuur een email met naam en adres
naar info@filmkrant.nl en geef
daarin aan voor welke actie u belangstelling hebt. N.B. Slechts één
actie per inzender en wie het eerst
komt, die het eerst maalt. Deze actie loopt tot 28 april. Winnaars
ontvangen bericht en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd
worden.

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Buurman en Buurman 4+ vr 15, zo 17
en wo 20 apr, 14.30

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Buurman & Buurman… Al 40 jaar
beste vrienden! 3+ za 2 en za 9 apr,
15.00 | zo 3 en zo 10 apr, 14.00 | Operatie Noordpool 6+ za 23 en za 30
apr, 15.00 | zo 24 apr en zo 1 mei,
14.00 | Verloren Vriendje 4+ za 16
apr, 15.00 | zo 17 apr, 14.00
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Thuiskijken
Transit Havana

OVER JURKEN EN ZWARE ARTILLERIE
Dertien Nederlandse filmtheaters openen met
het nieuwe VOD-platform Filmthuis een digi
tale filmzaal voor arthousefilms die tegelijk in
de bioscoop verschijnen. De dienst opent sterk
met Transit Havana, een documentaire over
een seksuele revolutie onder de Cubaanse
transgendergemeenschap.  DOOR HUGO EMMERZAEL

tegen discriminatie en religieuze vooroordelen. Of
tegen hun eigen lichaam. Abma volgt drie Cubaanse
transgenders die in afwachting zijn van een geslachts
operatie. Dankzij Mariele Castro, LGBT-activist en
dochter van de Cubaanse president, komen jaarlijks
een Nederlandse en een Belgische chirurg naar Havana
om vijf gelukkigen gratis te opereren.

Er wordt gul gestrooid met woorden als ‘vrijheid’ en
‘gelijkheid’ op de Cubaanse televisie en in de graffiti
langs de straten van Havana. Regisseur Daniel Abma
laat ze in Transit Havana zien omdat die gevleugelde
termen weinig betekenen voor mensen die vechten

Head & Shoulders

Geluk is relatief in Cuba. Zo erkent de gelovige moeder
van Odette haar dochters genderidentiteit nog niet. Officieel zit Odette – haar vrouwennaam haalde ze uit Het
zwanenmeer – immers in het Cubaanse leger. “Stel je

voor dat ze me in tijden van oorlog komen halen en me zo
aantreffen”, aldus een verlegen in een jurk gehesen vrouw.
Niet elke Cubaanse transgender heeft het zo moeilijk als
zij, maar er zijn genoeg ongemakken waar ze allemaal mee
te maken hebben.
“Voor ik naar het strand ga, vind ik het prettig om
mijn ballen weg te stoppen”, vertelt flierefluiter Malú. Ze
gebruikt chirurgische tape om de ongewenste testikels
weg te werken in haar bikinibroekje. De beste shampoo?
Head & Shoulders. Al betaal je daar in Cuba gauw twintig dollar per fles voor. Juani – in afwachting van een
penis – zou met zijn maandsalaris van de fabriek zo’n
fles shampoo niet eens kunnen veroorloven. Hij hoopt
ooit een vrouw te kunnen vinden om mee samen te wonen, maar als die geen huis en geld heeft, gaat dat waarschijnlijk niet lukken. “Als het maar klopt in het hart”,
verzekert hij zichzelf. “De rest kan geregeld worden.”

Revolutie

Abma verbindt deze drie portretten door slow motion
-shots van het straatleven in Havana. Veel van de mensen die hij filmt, kijken de camera star aan, alsof er iets
schokkends aan de andere kant van het beeld zit. Hij
lijkt te suggereren dat zich nog altijd een immense barrière bevindt tussen transgenders en de rest van Cuba.
Die tweestrijd plaatst Abma mooi in de schaduw van de
socialistische revolutie: illustraties van Che Guevara en
Fidel Castro domineren de openbare ruimte, terwijl een
nieuwe, seksuele revolutie zich in een private kliniek
voltrekt.
Transit Havana 11111 NEDERLAND, 2016 |
REGIE DANIEL ABMA | TE ZIEN IN DE BIOSCOOP EN OP
FILMTHUIS (VIA DE WEBSITE VAN EEN DEELNEMEND
FILMTHEATER) 

Hoogtepunten uit het internationale aanbod voor
thuiskijkers, geselecteerd
door Boudisque (boudisque.nl). De beste Nederlandse releases vindt u iedere week op filmkrant.nl.

Beat Girl

De gescheiden architect Paul
(David Farrar) huwt de Parijse
Nichole (Noëlle Adam), tot
ongenoegen van zijn dochter
Jennifer. Om haar nieuwe
stiefmoeder te stangen,
begint Jennifer een carrière als
stripper in deze cultklassieker,
geïnspireerd door de Londense
beatnik-scene.
DVD + BLU-RAY R2/B |
BRITISH FILM INSTITUTE

Three Days of the Condor

Only Angels Have Wings

Brief Encounter

The Fool









Echo’s van deze klassieke politieke thriller zaten nog in
superheldenfilm Captain America: The Winter Soldier, ook
met Robert Redford. In deze
superieure film speelt hij een
CIA-analist die geheime politieke betekenissen in de pers
moet opsporen. Als zijn gehele
afdeling vermoord wordt, raakt
hij verstrikt in een gevaarlijk
complot.  DVD + BLU-RAY R2/B |
MASTERS OF CINEMA

Deze fantastische film van
Howard Hawks bevat een van
de eerste grote optredens van
Rita Hayworth. Ze speelt de
vrouw van een afgeschreven
piloot die wordt aangenomen
bij het slecht lopende luchtpostbedrijf van Cary Grant. In
Cahiers du Cinema werd Only
Angels Have Wings gebruikt om
de toen kersverse auteurtheorie mee te onderbouwen.
BLU-RAY R1/A | CRITERION

Een toevallige ontmoeting met
een vreemdeling op het station haalt het leven van de
getrouwde Laura overhoop.
Zeker naarmate haar relatie
met de man zich verdiept en
de leugens steeds groter worden. Scenarist Noël Coward
baseerde het script voor David
Leans meesterlijke film op zijn
eenakter Still Life.
BLU-RAY R1/A | CRITERION

Yuri Bykov’s portret van beklagenswaardig Rusland voelt als
een spannende verwant van
Zvyagintsevs Leviathan. Hier
geen directe aanval op Poetin,
maar een al even tragisch portret van een alledaagse Rus die
tevergeefs tegen de stroom van
het systeem inzwemt. Loodgieter Dima merkt op dat een heel
flatgebouw op instorten staat,
maar niemand wil hem steunen.
BLU-RAY R1/A | OLIVE FILMS US
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Floris Kaayk over The Modular Body

ZIEHIER, EEN BOUWPAKKET

Kunstenaar Floris Kaayk komt na zijn succesvolle viral video’s over de relatie tussen mens en technologie met
een eigen technologie: The Modular Body, een interactieve film over de maakbaarheid van de modulaire mens.
DOOR HUGO EMMERZAEL
‘Het kan zijn dat mensen er geen reet van snappen.’
is op het steeds populairder worden van wetenschappelijk onderzoek en het belang voor
wetenschapsinstituten om die onderzoeken
op een zo sappig mogelijke manier te presenteren. Daardoor ben ik hier ook opgekomen.
Ik zag op Facebook voorbij komen dat er ergens een hart was geprint.”
Op Facebookpagina’s als I Fucking Love
Science? “Precies, die! Ik ben geen wetenschapper en ik ben niet zo geïnteresseerd dat
ik wetenschappelijke artikelen ga lezen, maar
ik ben gefascineerd door die semi-sciencefiction op dat soort blogs. Die moet een representatie zijn van de werkelijkheid, maar
wordt op zo’n manier geschreven dat die niet
helemaal meer strookt met die werkelijkheid.
In dat opzicht kan je mijn werk als een kritiek
daarop zien.”

Op de Facebook-pagina I Fucking Love
Science word je verleid door een vorm van
wetenschap die in de buurt komt van religie,
die zelfs iets fetisjistisch heeft: ‘de laatste
resultaten van CERN duiden ondenkbare resultaten aan, ‘wetenschappers gaan boren in
de meteoorkrater die dinosauriërs uitroeide’
en ‘robots kunnen binnenkort Dominopizza’s bezorgen’. Hapklare verhalen die een
wereld suggereren waarin alles mogelijk is.
Dat gegeven inspireert kunstenaar Floris
Kaayk om zijn eigenzinnige sciencefiction te
maken. Met programmeurs van LUSTlab legt
hij momenteel de laatste hand aan The
Modular Body, een interactieve film over de
maakbare mens. Het hoofdpersonage (als we
daarvan kunnen spreken) is Oscar: een organisch wezen gemaakt uit verschillende in elkaar te klikken modules. Kaayk zegt maar
een klein beetje fantasie aan wetenschappelijk nieuws toe te hoeven voegen om op dit
soort dingen uit te komen.
The Modular Body is een interactief project over de creatie van het modulaire wezentje Oscar. Wanneer heb je Oscar gecreëerd? “Het idee ontstond een paar jaar
geleden. Ik wilde een project maken over het
creëren van leven in het lab. Ik was gefascineerd door kunstenaars die alles doen voor
hun kunst en zichzelf centraal stellen in dat
proces, zoals iemand als Tinkebell.
Aanvankelijk wilde ik daar een parodie op
maken. Een kunstenaar die zichzelf wil klonen, dat was het uitgangspunt. Je komt met
dat soort ideeën alleen snel in de B-horror
terecht. Uiteindelijk wilde ik van het creëren
van leven in een lab een dilemma maken: we

kunnen al sinds de mens bestaat leven creëren, dus waarom zouden we dat in een lab
doen? Ik denk omdat we het lichaam willen
verbeteren, opnieuw willen ontwerpen.
Toen dacht ik aan artikelen die ik had gelezen
over het printen van organen. We kunnen nu
nog geen functionerende organen maken,
maar waarschijnlijk wel binnen vijftig jaar.
Als je dat eenmaal kunt, waarom dan niet
verder gaan? Zo kwam ik op het idee van een
modulair lichaam: een lichaam dat je niet
hoeft open te snijden, maar waaraan je prefab blokken toe kunt voegen.”
Waar komt die fascinatie met het lab vandaan? “Omdat ik in mijn werk op technologie wil focussen. Ik ben geen dramaturg of
iemand die een verhaal schrijft over relaties
tussen mensen. Op deze manier kan ik een
fictieverhaal presenteren en tegelijk in mijn
eigen gefantaseerde technologieën duiken.”
Draagt jouw onderzoek voor zulke projecten bij aan de manier waarop je naar wetenschap kijkt? “Ik denk dat het een reflectie

Samen met LUSTlab presenteer je dit verhaal in een interactieve omgeving. Hoe is
die vorm tot stand gekomen? “In eerste instantie had ik het idee om een webserie te
maken, al zet je jezelf dan ook weer in een
traditie. Bovendien ben ik een beetje gefrustreerd door de interactieve filmprojecten die
er nu zijn. Ze zijn vaak knap gemaakt, maar
ze weten me niet te boeien.”
Hoe heb jij het dan aangepakt? “Veel van die
interactieve projecten hanteren dezelfde
aanpak: een verhaal schijnbaar non-lineair
aanbieden, maar daarbinnen een narratief
creëren dat maakt dat je er toch lineair doorheen loopt. Het leek mij mooier om het helemaal open te gooien zodat het hele verhaal
continu binnen handbereik is. Waar je ook
klikt, je hoeft geen rekening te houden met
mijn volgorde. Ik denk dat het werkt, maar
dat is het spannende van dit project, wie
weet… Het kan zomaar zijn dat mensen er
geen reet van snappen. Maar dan heb ik wel
mijn best gedaan om iets anders te doen.”

Shoot Like Spielberg CHRISTOPHER KENWORTHY |
2015, MICHAEL WIESE PRODUCTIONS | €15,99

‘Watch every Spielberg film you
can before you read this book.’ Zo
begint de gebruiksaanwijzing die
Christopher Kenworthy voor in
zijn boek heeft staan. Shoot Like
Spielberg is geschreven voor
zowel ervaren als beginnende
regisseurs. Niet om Spielberg te
leren kopiëren, maar om zijn belangrijkste technieken te leren begrijpen. Als je die snapt, heb je
geen grote sets of veel apparatuur nodig om een
goede film te maken. Aan de hand van steeds
een andere film bespreekt Kenworthy Spielbergs
technieken helder en to the point.
Gilliamesque TERRY GILLIAM | 2015, CANONGATE
BOOKS | €37,99

Terry Gilliam schreef een kleurrijke, chaotische maar aandachtig geconstrueerde biografie.
Gilliamesque begint in Californië, 1966. Het boek is chronologisch opgebouwd, maar je kunt
het op elke willekeurige pagina
openslaan. Zoals je van een lid van Monthy
Python verwacht, zit het vol humor, tekeningen
en bizarre situaties. In de woorden van Gilliam
zelf: “a Grand Theft Auto-biography: a highspeed car chase through my life with lots of
skids and crashes, many of the best moments
whizzing by in a blur”.
Terrence Malick: Rehearsing the Unexpected
REDACTIE: CARLO HINTERMAN & DANIELE VILLA | 2015,
FABER & FABER | €29,99

Geen biografie van Terrence
Malick, maar een introductie op
zijn manier van films maken.
Geen tips en tricks, maar verhalen en ervaringen. Malick zelf
praat niet graag over zijn films
(die zouden voor zich moeten
spreken), daarom is dit boek
opgebouwd uit interviews met mensen die
nauw met hem hebben samengewerkt: producenten, cameramensen, production designers,
kostuumontwerpers, editors en acteurs. Elk
hoofdstuk staat in het teken van een van
Malicks films, vijf in totaal, waarover vanuit
verschillende perspectieven verteld wordt.
The Movie Book: Big Ideas Simply Explained
BIJDRAGEN VAN LOUIS BAXTER, JOHN FARNDON,
KIERAN GRANT, DANNY LEIGH EN DAMON WISE | 2016,
DK PUBLISHING | €26,99

The Modular Body

NEDERLAND, 2016 | REGIE

FLORIS KAAYK | VANAF 13 APRIL TE ZIEN OP

themodularbody.com



Meer dan 100 films uit de afgelopen 100 jaar worden besproken in The Movie Book. Heel
geschikt om die ene film op te
zoeken die je toch niet helemaal
snapt, of waar je meer over wilt
weten. Met prachtige filmstills
wordt van elke film de plot en z’n betekenis binnen de filmgeschiedenis uitgelegd. Door de
chronologische volgorde ontvouwt zich een duidelijk beeld van hoe film zich ontwikkeld heeft.
SAMENSTELLING SEMNA SEGAL, INTERNATIONAL
THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT
AMSTERDAM, T 020-622 6489, THEATREAND
FILMBOOKS.COM 
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Filmjournalist

‘IK GELOOF NIET DAT IK IETS ES
Peter van Bueren (1942) is ernstig ziek en heeft waarschijnlijk
niet lang meer te leven. De man die vijfentwintig jaar als film
journalist het filmgezicht van de Volkskrant was blikt terug.
DOOR JOS VAN DER BURG
‘Film is nooit mijn enige passie geweest.’ 
Peter van Bueren wil best een interview geven, maar
stelt per e-mail één voorwaarde: “Bij voorbaat: geen
privédingen, interieurbeschrijving e.d.” Hier dus geen
beschrijving van het Amsterdamse huis waarin Van
Bueren woont, welke boeken in de kast staan en ook
niets over zijn privésituatie. Wie wil weten of hij getrouwd is, kinderen heeft, zal die informatie elders
moeten zoeken. Van Bueren wil het over zijn werk hebben. Dat ook zijn leven was, want er stond bij hem geen

muur tussen werk en leven. Leven was werken, werken
was leven. Dat hij journalist wilde worden – niet per
se filmjournalist – wist Van Bueren al op jonge leeftijd.
Het was de reden dat hij na de middelbare school aan
de UvA in Amsterdam politieke en sociale wetenschappen ging studeren. Het pakte goed uit. “Alle kranten
hadden in die tijd een studentencorrespondent, die
schreef over wat er speelde in de studentenwereld. Bij
De Tijd, dat toen een landelijke krant was, zochten ze

zo iemand en ik werd aangenomen. Dat was mijn eerste
stap op mijn weg naar de journalistiek.” Een paar jaar
later, in 1963, belandde hij per toeval in de filmjournalistiek. “De filmredacteur van De Tijd had geen tijd om
een persvoorstelling te bezoeken en vroeg of ik wilde
gaan. En daarna nog eens en nog eens. Binnen de kortste keren schreef ik over film. Met film bezig zijn en
journalist zijn klikte en dat is altijd zo gebleven.”
Korzelig: “Je vraag of ik net zo goed een politieke
journalist had kunnen worden, is te concreet. Ik wilde
journalist worden. Kranten maken. Maar in de praktijk
ontwikkelde zich iets waarin ik me prettig voelde en dat
is zo gebleven.” Na een conflict bij De Tijd in 1973 (“Ik
dacht dat de eigenaar de krant wilde opdoeken”) vroeg
Volkskrant-filmredacteur Bob Bertina hem als zijn opvolger. Van Bueren kwam in de wachtkamer. “Bertina
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zou nog twee jaar blijven voor hij met pensioen zou
gaan, maar het werden vier jaar. In die periode schreef
ik over radio en televisie.” In 1977 was het zover en tot
2002 was Van Bueren de filmredacteur van de Volkskrant. Hij had er langer willen blijven, maar de hoofdredactie wilde van hem af. “Men vond dat ik hermetisch
schreef en wilde iemand met wat zij noemden een ‘open
frisse blik’.” Cynisch-ironisch: “ Veel kennis is kennelijk
niet altijd een reden om iemand te laten doorwerken.”
Op zijn achtenvijftigste was Van Bueren tegen zijn wil
uitgeschreven. Een hard gelag? “Mijn leven veranderde
niet. Natuurlijk: ik hoefde niet meer elke ochtend op de
krant te zijn, maar ik bleef me met film bezighouden. Er
kwam meer ruimte voor internationale festivals. Ik heb
jarenlang minstens tien festivals bezocht.”
Waarom hij niet is blijven doorschrijven, bijvoorbeeld in de vorm van een filmblog of in filmtijdschriften? “Ik was niet uit op het zoeken van werk. Schrijven
vind ik leuk, maar er zijn zoveel meer dingen die ik
leuk vind. Ik heb wel eens een gesprek gehad met jullie
hoofdredacteur Dana Linssen over het schrijven van
festivalverslagen in de Filmkrant, maar ineens was er
geen ruimte en geld meer, terwijl ik het misschien wel
voor niets had willen doen.” Half-grappend: “Ik ga ervan uit dat deze opmerking geschrapt zal worden.”

Glamourshow

In veertig jaar filmkritiek heeft Van Bueren veel zien
veranderen. “Het conflict bij de Volkskrant ging erover
dat de hoofdredactie meer aandacht voor Hollywoodfilms en filmsterren wilde. Bij mijn laatste bezoek aan
het filmfestival vroeg de chef kunst waarom wij Nicole
Kidman niet in de krant hadden, terwijl in De Telegraaf en het Algemeen Dagblad een foto van haar in een
gondel op de voorpagina stond. Dat Kidman niets te
melden had en ik daarom aandacht besteedde aan een
uitstekende Koreaanse film, vond men onbegrijpelijk.
Maar als film onderdeel is van de kunstredactie, vind ik
het logisch dat film als kunst prioriteit heeft. Iedereen
vindt het normaal dat je over filmsterren schrijft, maar
een muziekredacteur schrijft toch ook geen paginagrote artikelen over Nick & Simon, terwijl die ontzettend
populair zijn.”

Kroketten

Op de vraag of hij na bijna veertig jaar filmkritiek nog
door films verrast kon worden, schiet Van Bueren uit
zijn slof. “Dat is een hele rare vraag. Waarom vraag je
dat? Dat is toch niet interessant! Vraag je zoiets ook aan
de groenteboer die de hele dag aardappels staat te verkopen? Ik vind het een absurd belachelijke vraag, zeker
voor iemand die zelf al lang over film schrijft.” Ook
over zijn filmvoorkeuren laat Van Bueren zich niet uit,
omdat ze volgens hem geen rol speelden in zijn werk.
Docerend: “Kijk, ik houd van vies, vet en smerig eten.
Kroketten en gehaktballen. Maar als ik over gastronomie zou schrijven, zou dat geen rol spelen, omdat ik
volgens bepaalde normen over eten zou schrijven. Zo is
het ook met film. Als filmjournalist moet je de waarde
van films vaststellen. Wat ik privé lekker vindt, is niet
aan de orde. Filmkritiek is veel objectiever dan de willekeurige subjectieve mening van een willekeurig iemand.” Allemaal goed en wel, maar, om in de gastronomie-analogie te blijven, het ene gerecht zal Van Bueren
toch beter smaken dan het andere? “In principe niet.
Ik vind kijken naar bewegende beelden lekker. Zoals
ik kranten lezen een lekkere bezigheid vind. En naar
voetballen kijken, ook als het een slechte wedstrijd is.
Hetzelfde geldt voor film. In zijn algemeenheid maakt
het me niet uit wat ik zie, maar zodra ik ga omschrijven
wat een film voorstelt, wordt het een ander proces.”

Oogopener

Dat het Van Bueren wel degelijk uitmaakt wat hij
ziet, blijkt uit zijn analogie tussen talkshows en films.
“Als interessante mensen intelligente dingen zeggen
in talkshows prikkelt mij dat. Dat is met film precies
hetzelfde.” Welke filmmakers hem met intelligente
en interessante beelden geprikkeld hebben? “Godard
was belangrijk, omdat hij mij leerde wat cinema is, uit
welke elementen film is opgebouwd. Tarkovski opende
mij de ogen voor de visuele kracht van film. Kieslowski was belangrijk in het denken over de relatie tussen
documentaire en fictie. Antonioni maakte me bewust
van filmtaal, de manier waarop je iets vertelt. Een oogopener was ook de Iraanse cinema in de jaren negentig.
Iraanse film laten zien hoe je via sprookjes en poëzie

kan dat leiden tot vriendschap. Wim Verstappen was
een vriend van me. En ook Jos Stelling is een vriend,
hoewel ik die in mijn eerste recensie over een film van
hem naar de psychiater verwees. Ik kon het aan het einde van hun leven ook goed vinden met Bert Haanstra
en Fons Rademakers. Maar er zijn ook jonge filmmakers
met wie ik bevriend ben, onder wie David Verbeek en
Fow Pyng Hu.”
Lastig? “Zodra je gaat oordelen over een film mag
vriendschap geen rol spelen. Dat kan wel eens ten koste van een vriendschap gaan. Wim Verstappen zegde
de vriendschap op na mijn negatieve recensie van Het
verboden bacchanaal. Het heeft tien jaar geduurd, toen
pakten we de draad van onze vriendschap weer op.”
Naast Nederlandse heeft Van Bueren vrienden onder
buitenlandse regisseurs. “Lee Chang-dong is een hele
goede vriend. Ook Tsai Ming-liang, Hong Sang-soo, Jia
Zhangke, Pablo Trapero en Lisandro Alonso zijn persoonlijke vrienden. In Europa kon ik het de laatste jaren
van zijn leven goed vinden met Antonioni. En na zijn
dood met zijn weduwe. Met Kieslowski ontstond uiteindelijk ook iets van een vriendschap, al ben ik nooit in
Polen geweest. En met de Hongaar Janos Szasz ben ik bevriend, al hebben we de laatste jaren alleen nog een paar
keer per jaar contact via Facebook. Hou Hsiao-hsien is
een persoonlijke vriend, die toen hij laatst in Nederland
was afscheid van me is komen nemen. Ook zijn er Koreanen komen overvliegen om me op te zoeken.”

John Wayne

Van Bueren denkt dat hij in zijn vele schrijvende jaren
weinig ontwikkelingen en interessante filmmakers
heeft gemist. “Er zijn wel eens talentvolle debutanten
geweest die de belofte bij een volgende film niet inlosten, zodat ik mijn enthousiasme moest temperen. Ook
heb ik wel eens een film gemist. In Cannes viel ik ooit
na tien minuten bij een film in slaap die later de Gouden Palm won. Over die film kon ik dus niet schrijven.
Maar ik geloof niet dat ik iets essentieels gemist heb,
al zijn er wel films geweest die ik later herwaardeerde,
zoals The Deer Hunter [Michael Cimino’s met vijf Oscars bekroonde Vietnamdrama uit 1977, JvdB]. Ik heb
die film scherper dan behoorde kritisch behandeld als

Peter van Bueren

SSENTIEELS HEB GEMIST’
Van Bueren noemt het ‘verbijsterend’ dat de Volkskrant en NRC Handelsblad in de aanloop naar de Oscaruitreiking dit jaar acht pagina’s aan de Oscars besteedden. “Acht pagina’s in kranten die geacht worden
serieus te zijn! De Oscar is een Amerikaans filmgebeuren. Niet meer dan een glamourshow. Met acht pagina’s zijn de verhoudingen zoek.” Alvast vooruitlopend
op een mogelijke tegenwerping: “Het is niet waar dat
ik niet van Hollywood houd. Ik schreef over alle nieuwe
films, waarvan tachtig procent shit is. Als je alleen over
goede films schrijft, beperk je jezelf in journalistieke
zin. Ik vind dat je over de hele breedte moet schrijven.
Schrijf je ook op dat ik het jou kwalijk neem dat je alleen naar negatieve zaken vraagt? Publiceer je dat ik jou
op je negatieve benadering wijs?”

op een indirecte manier veel kan vertellen over een
maatschappij. En dan zijn er natuurlijk de Aziatische
regisseurs. Hou Hsiao-hsien trekt je zijn films in met
persoonlijke verhalen, die tegelijk veel zeggen over de
geschiedenis van Taiwan. Vergeleken met hem is Tsai
Ming-liang meer een vormgever. In het algemeen is de
Aziatische cinema veel visueler dan de westerse, maar
in wezen gaan films altijd over hetzelfde, ongeacht
waar ze vandaan komen. Ze gaan altijd over hoe mensen zich tot elkaar verhouden en hoe de maatschappij
ingericht moet worden.”

Psychiater

Van Bueren is geen aanhanger van de opvatting dat
filmjournalisten beter geen vrienden kunnen hebben in
de filmwereld. “Als je mensen ontmoet en met ze praat

een typisch lekker Amerikaanse Hollywoodfilm. Ook
de films met John Wayne heb ik moeten herwaarderen.
De acteur was het symbool van rechts Amerika, dus
werd iedere film met hem scherper beoordeeld dan die
an sich verdiende. Natuurlijk: modieusheid speelde
een rol, maar ik denk dat ik al snel vond dat een uiterst
rechtse film een goede film kan zijn en dat niet elke
links geëngageerde film automatisch een goede film is.”
“Film is onderdeel van de hele maatschappij, zo
heb ik het altijd gezien en behandeld. Ik ben geen filmcriticus maar filmjournalist geweest. Filmkritiek was
onderdeel van mijn werk, maar de basis was gretigheid
en alertheid voor nieuwe ontwikkelingen. Film is nooit
mijn enige passie geweest.” Na een stilte. “Mijn mazzel
was dat ik in de jaren zestig student was, in Amsterdam
woonde en over film kon gaan schrijven.” 
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De laatste tijd ben ik weer in de vroege jaren negentig
gedoken. Het is een intrigerende, veelal verafschuwde
en vergeten periode in de geschiedenis van de populaire
film. Een tussenperiode, na de enerverende kleine tiener- en horrorfilms van de jaren tachig, en voor twee
ontwikkelingen later in de jaren negentig: de explosie
van Tarantino & co. enerzijds en anderzijds de opkomst
van wereldcinema uit Iran, Taiwan en elders, die eindelijk tot het cinefiele bewustzijn doordrong.
Om een beeld te geven: ik heb het over de main
stream films van regisseurs als Joel Schumacher,
Adrian Lyne, Alan Parker en Phil Joanou; over films als
Flatliners, Final Analysis en Oliver Stone’s The Doors;
over het moment waarop Scorsese zich (volgens sommige kenners) ‘verlaagde’ tot het maken van de thriller
Cape Fear. Gladde, listige, bedrieglijke films; ‘MTVfilms’.
Er zijn weinig regisseurs die zo perfect in deze vergeten en verguisde periode van het commerciële filmmaken passen als John Badham. Een decennium na zijn
high-tech tienerfilm WarGames (1983) en nog langer
na zijn verrassende succes met Saturday Night Fever
(1977) nam Badham het roer voor Point of No Return.
Inmiddels weten we dat hij toen in de nadagen van zijn
filmcarrière zat: vandaag die dag regisseert Badham afleveringen voor scifi- en fantasyseries als Constantine
en Arrow, net als collega’s als Michael Schultz (net als
Badham inmiddels ver in de zeventig), geroemd om Car
Wash (1976) en Stephen Surjik, voor wie Wayne’s World 2 het hoogtepunt van zijn filmografie is.
Point of No Return is het soort film waarvan het
cinefielen wordt afgeleerd ze goed te vinden. Hij zit
vol hoogdravende stylistische stoerdoenerij, van John

WAARDE

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

Woo geleende ‘coole’ scènes vol dood en verderf, en
de soundtrack staat bol van de popklassiekers. Anders
gezegd: de film biedt de complete vroege-jaren-negentig-ambiance. En om het nog erger te maken is het een
berekenende remake van de Franse hit Nikita (1990),
een film van Luc Besson, ook al zo’n regisseur die wordt
verguisd door puristen van het kaliber Serge Daney.
Kortom: een film van weinig tot geen waarde.
Maar voor mij is Point of No Return een film met
een pijnlijke zeggingskracht, niet ondanks maar dankzij die plastic, kunstmatige, gladde uitstraling. De
afwezigheid van een conventioneel ‘geloofwaardige’
psychologie maakt de verwarrende opeenvolging van
gebeurtenissen op een nachtmerrieachtige manier des
te intrigerender.
De film is een parabel over hoe vrouwelijke identiteit instabiel en onleefbaar wordt gemaakt in een beangstigende, patriarchale wereld. De drugsverslaafde
crimineel Maggie (Bridget Fonda) wordt door een overheidsagent (Gabriel Byrne) gered van haar terdoodveroordeling, om prompt te worden getraind en tewerkgesteld als politiek huurmoordenaar – maar zonder het
alibi van een duidelijke, coherentie ideologie. Maggie
wordt getraind om tegelijkertijd te doden als een ma-

chine en te glimlachen als een dame. Mannen geven
haar keer op keer moorddadig gemengde boodschappen, en geen vrouw kan voor haar de moederrol vervullen die ze zo nodig heeft. Elke tien minuten wordt
Maggie op het scherm heruitgevonden als een nieuw
persoon: kleding, kapsel, maniertjes, missie, levensstijl. Haar ‘innerlijke zelf’ verwordt tot een maagdelijke
leegte van gebaren en uiterlijkheden die elkaar razendsnel afwisselen.
Vandaag de dag wordt veel gepleit om een strikt
regime van waarde weer zijn plek te geven binnen de
filmkritiek. We zijn het zat, zo lijkt het, om alleen over
films te horen spreken als niets meer dan ‘interessante’
fenomenen, symptomen van de een of andere sociaal-
culturele trend. Waar blijft dan het benoemen en verdedigen van de kwaliteit van echt goede, waardevolle
films?
Ik heb veel sympathie voor deze houding, maar
wantrouw het pad dat we er onherroepelijk mee inslaan. Dat leidt eens te meer naar een hardere scheiding
tussen de zogenaamde hoge en lage cultuur – tussen
wat wordt geaccepteerd als kunst en wat wordt weggehoond als vulgair, spectaculair entertainment. In
zo’n wereld zal een film als Badhams Point of No Return
slechts voor een zeer zeldzame enkeling tot de ‘canon’
behoren.
Het is een opmerking, of tegenwerping, die ik vaak
heb moeten incasseren: “Tuurlijk, Adrian, je kunt
Pasolini’s Salò vergelijken met één of ander smerig reality-programma... maar zijn ze echt gelijkwaardig?”
Wat ik écht waardevol vind, is juist het bestrijden en
afleren van de reflex om telkens die tot conventie reducerende vraag te stellen. 
5
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Galileïplantsoen 37,
1098 LW Amsterdam
16 januari, 15.07 uur
Op het schoolplein voor de 5de Montessori
school in de Amsterdamse Watergraafsmeer
klinkt gejubel. Een productiemedewerkster
houdt een balletje hoog, haar mannelijke
collega’s moedigen haar vol bewondering
aan. Het hooghouden gaat over in een partijtje. De mannen van het camera-department,
die bezig zijn over de lengte van het schoolplein een rails neer te leggen, reageren quasi-verontwaardigd als het spel hun werk
dreigt te onderbreken. Een productiemedewerker die met een enorme zak herfstbladeren over het pleintje loopt, is écht geïrriteerd
als na een wilde charge zijn zorgvuldig binnen het zichtveld van de camera gedrapeerde
blaadjes alle kanten op stuiven.
Regisseur Job Gosschalk kan er wel om lachen. Die herfstbladeren heeft hij gezien in
een film met Philip Seymour Hoffman, zegt
hij. Prachtig vond hij het, dat wilde hij ook.
Maar op deze schitterende, zonovergoten
winterdag liggen er geen bladeren meer op
straat. De bomen zijn ook helemaal kaal.
Het is de een-na-laatste opnamedag voor
De zevende hemel. Het is een feel anything-film legt Gosschalk uit, “dus niet alleen maar feel good, maar aan het einde natuurlijk wel”. En het is een ensemblefilm,
gaat hij verder, maar vandaag is slechts een
klein deel van zijn enorme cast aanwezig.

Het wordt ook een ode aan de stad Amster
dam en aan de Nederlandse muziek; in De
zevende hemel worden een paar van de mooiste Nederlandstalige liedjes en diverse populaire Nederlandse hits van artiesten als
Trijntje Oosterhuis, Marco Borsato, Bløf, De
Dijk, Guus Meeuwis, Nick & Simon,
Boudewijn de Groot, Claudia de Breij en Doe
Maar vertolkt door de sterrencast.
In De zevende hemel draait het om Maria
Rossi (Henriëtte Tol), die, als ze ontdekt dat
ze doodziek is, haar man Max (Huub Stapel)
en kinderen met partners (Jan Kooijman,
Noortje Herlaar, Halina Reijn, Ruben van der
Meer, Thomas Acda, Tjitske Reidinga) nog
een keer om zich heen wil hebben. Oude ruzies, relatieproblemen en het jubileum van
het familierestaurant staan haar laatste wens
echter in de weg…
Vandaag komt moeder Maria een van haar
schoondochters (Reidinga) het slechte

nieuws vertellen op het schoolplein. Maria’s
zoon (Acda), die gebrouilleerd met haar is,
komt erachter dat zij achter zijn rug om wél
contact hebben, omdat hij het vergeten
broodtrommeltje van hun zoon naar school
komt brengen.
Als Gosschalk de camerabeweging heeft
afgestemd met cameraman Richard van
Oosterhout komen Tol en Reidinga naar buiten. Op gemakkelijke, warme schoenen,
want hoewel er een waterig zonnetje boven
het schoolplein staat, is het steenkoud. Er
wordt een paar keer gerepeteerd, daarna
moeten de dames hun warme schoenen omruilen voor elegante hakken. Ze protesteren,
maar Gosschalk kent geen genade. “Jullie
zijn van top tot teen in beeld. En jullie willen
toch ook mooie benen?!”
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