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BRIMSTONE

RELIGIEUZE NEDERLANDERS BEGINNEN NIEUW LEVEN IN AMERIKA
LAMPEDUSA ALS DE NIEUWSPLOEGEN WEG ZIJN

VANAF 29 DECEMBER TE ZIEN:
Marco Bellocchio

Films van Italiaanse filmmaker

“Bellocchio is the great psychologist of Italian cinema.”
- THE CRITERION COLLECTION / DEBORAH YOUNG

PREMIÈRE

Sweet Dreams
Fai Bei Sogni

Bérénice
Bejo

Valerio
Mastandrea
3at

Fists in the Pocket
I Pugni in Tasca

3g

Blood of my Blood
Sangue del mio Sangue

4gt

DE FILMS VAN MARCO BELLOCCHIO ZIJN VANAF 29 DECEMBER TE ZIEN

IN DE FILMTHEATERS EN ONLINE BIJ FILMTHUIS
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REDACTIONEEL Wat een geweldig

jaar was het voor de Nederlandse film! Daar is
geen spoortje cynisme bij. Bezoekcijfers zijn
slechts één graadmeter voor succes. Voor één
soort succes. Namelijk publiekssucces. Het andere succes is minder goed meetbaar. Maar het is
wel voelbaar. Minstens vier films vochten om een
plekje in mijn jaarlijstje: Full Contact, De kinderen
van Juf Kiet, Layla M., Waterboys. Ronald Rovers
schrijft in zijn overzicht van het internationale
filmjaar (zie pagina 18) dat 2016 het jaar was
waarin de fictie het won van de werkelijkheid. In
de werkelijkheid dan. De escape route naar de desert of the real werd volgeplempt met post-truth,
fake news, information bias en filter bubbles.

mijn wereld

van het kader

de grenzen van

zijn de grenzen
In de Nederlandse films die er het afgelopen jaar
toe deden (denk ook Bodkin Ras en History’s Future) schoven fictie en werkelijkheid soms ook
voor elkaar, als de decors in een ouderwetse
kijkdoos of opzettheater. Allereerst natuurlijk
omdat hun makers weten dat je met hybride
vormen dichter bij de waarachtigheid van je
filmverhaal kunt komen. Dan omdat fictie soms
een vergrootglas is voor de werkelijkheid, of documentaire een gordijn dat voor het illusoire
wordt weggetrokken. Het onderscheid tussen
documentaire (echt gebeurd) en fictie (verzonnen, in scène gezet) is sowieso problematisch.
Je zou kunnen beweren dat elke film een documentaire is: want een registratie van dat wat er
voor de camera is gebeurd. En zo zou je net zo
goed kunnen zeggen dat alles wat in een film te
zien is fictie is, want ingekaderd.

zijn de grenzen
mijn wereld

van het kader
de grenzen van

De rest berust op afspraken. Hoe fictiever een
film (bijvoorbeeld animatie) hoe ondoordringbaarder de grenzen van het kader. Hoe flexibeler
die grenzen, hoe meer ze de werkelijkheid van
buiten naar binnen laten, met het risico dat er
soms iets van binnen naar buiten ontsnapt.
De Nederlandse films die ik hierboven noem
hebben allemaal die souplesse en porositeit om
fictie en werkelijkheid met elkaar te laten communiceren. Voor mij de grote winst van dit filmjaar.
DANA LINSSEN

@DANALINSSEN
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STEUN DE
FILMKRANT
WORD
ABONNEE

#394

DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 19 JANUARI

Word nu abonnee van de Filmkrant en ontvang Almodóvars Julieta op dvd

JAAROVERZICHT

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant,
dan ontvang als welkomstgeschenk Pe
dro Almodóvars nieuwe film Julieta op
dvd. Bent u zelf al abonnee en brengt u
een nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.*

2016, het jaar dat fictie won 4 18

MOONLIGHT

Julieta woont samen met haar achttienjarige
dochter Antía in Madrid. Ze heeft onlangs haar
man verloren en probeert het verlies te verwerken. De verdrietige periode waar moeder en
dochter doorheen gaan zet hun relatie op
scherp. “Almodóvar heeft een detectiveverhaal
gemaakt waarin Julieta’s complexe familiegeschiedenis als mysterie wordt behandeld”,
schreef Hugo Emmerzael in de Filmkrant. “Het
is met dank aan Alberto Iglesias’ Herrmannesque filmmuziek en Almodóvars uitzonderlijke
gevoel voor kleur en textuur bijna een film noir
geworden waarin schuldgevoel en depressie de
grote boeven zijn.”
* Stort €35,– (meer mag ook, dan steunt u de
Filmkrant extra als donateur) op rekeningnummer 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 19 januari. Met dank aan Twin Pics.

Niet te missen
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Poesia sin fin 4 10
2 Brimstone 4 7
3 La La Land 4 21
4 How to Meet a Mermaid 4 17
5 Fai bei sogni 4 12

MARCO BELLOCCHIO
Profiel en dubbelinterview 4 12

FAI BEI SOGNI

LA LA LAND

4 21
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ARTIKELEN

4 10 Alejandro Jodorowsky’s

Poesía sin fin ‘Ik heb mijn duivel
aan de ziel verkocht!’ 4 12 Profiel
Marco Bellocchio De meeste dromen zijn bedrog 4 14 To My Beloved
Een jurk waaruit het lichaam langzaam verdwijnt

RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel 4 4 Niet te
missen 4 5 Nieuws 4 5 The
Thinking Machine 4 5 Het nieuwe
kijken Ebele Wybenga over stationsballet 4 9 Typex tekent Andy
4 15 Op ooghoogte Mark Cousins over vernietigen 4 21 Filmkort Alle
andere films 4 25 Agenda, evenementen en sterren 4 33 Boeken You

May Also Like – Taste in an Age of Endless Choice en Zadie Smith’s
Swing Time 4 36 Thuiskijken NSU: German History X, Westworld en
Equals 4 38 Actie! Op de set van Arthur & Claire

INTERVIEWS

4 6 Martin Koolhoven over

Brimstone ‘Ik wilde iets
origineels met de western
doen’ 4 13 Marco Bellocchio over Fai bei sogni en Sangue del mio
sangue ‘Wat in Italië tragisch is, is tegelijkertijd lachwekkend’
4 16 Coco Schrijber over How to Meet a Mermaid ‘Empathie staat op
een laag pitje’

RECENSIES

4 7 Brimstone De gothic western
van Martin Koolhoven 4 17 How to
Meet a Mermaid Doodsverlangen

4 21 La La Land Dromen in tijd van crisis Walking Distance Gered door
een fotorolletje A Street Cat Named Bob Kat redt man 4 23 Office
Christmas Party en Bad Santa 2 De kerstgeest is dood. Lang leve de
kerstgeest? The History of Love Rommelig romantisch epos
4 24 Levende rivier De groene aders van het Nederlandse landschap
The Founder Super Size Me: de man die van McDonald’s een imperium
maakte

The Thinking Machine

ABISMOS DE PASIÓN

In online videoessays reflecteren Adrian Martin en Cristina Álvarez
López elke maand op de kunst van het filmmaken. Deze maand: Altijd
een raam.
Hoe werken motieven in film? Iets (een word, een object, een vorm, een muzikaal thema) wordt herhaald, benadrukt, beladen met betekenis tot het een
herkenbaar patroon of systeem vormt. In Luis Buñuels opvallende adaptatie
van Wuthering Heights als Abismos de pasión (1953), wordt het raam een
sleutelmotief, dat geassocieerd raakt met verlangen, bespieden, en de uiterste grens van wat nog als beschaafde waarden wordt beschouwd. Maar ramen
kunnen ook kapot en dus wordt het motief getrasnformeerd, naar een ander
niveau gebracht – naar de grootste hoogten of (zoals in Buñuels versie) de
diepste abismos. 
FILMKRANT.NL

COLOFON

Filmjaar 2016
Het beste van 2016 volgens de redactie.

STATIONSBALLET

4 Joost Broeren: Fuocoammare (Gianfranco
Rosi) | Dit portret van de eindeloze vluchtelingenstroom die aanspoelt op Lampedusa
laat onder het oppervlak vooral zien hoe wij
met zijn allen wegkijken en dwingt ons de
werkelijkheid alsnog onder ogen te zien.
4 Jos van der Burg: Fuocoammare | Iedereen
die iets wil zeggen over Europa en migranten
moet eerst deze documentaire zien. De gruwelijke climax op zee zou iedereen het
schaamrood op de kaken moeten jagen: dit
dulden wij in Europa, het continent dat zich
zo graag op mensenrechten laat voorstaan.
4 Hugo Emmerzael: Poesía sin fin (Alejandro
Jodorowsky) | De Nederlandse release is pas
in 2017, toch kan ik niet anders dan deze film
nu al op de hoogste plek zetten. Poesía sin fin
kwam als een geschenk. Door Jodorowsky
leerde ik meer over mijn eigen leven. Als gevolg huilde ik in de bioscoop van geluk en
verdriet.
4 Sacha Gertsik: Lemonade (Kahlil Joseph,
Beyoncé Knowles-Carter) | Tekenend voor
2016 dat in een top 10 van beste films de
nummer 1 een visual album is. Deze film levert dan ook precies wat we nu nodig hebben: oprechtheid. Prachtig, hoopgevend en
bijzonder rijk aan visuele inhoud. Én for the
masses!
4 Mariska Graveland: Évolution (Lucile
Hadzihalilovic) | In dit sinistere Franse
drama zit horror niet aan de buitenkant maar
diep van binnen. Hadzihalilovic filmde Évo
lution als de schemering: het mysterieuze,
vulkanische kustdorpje is een tussenplek
waar andere, vreemde regels gelden. Évolu
tion speelt knap in op de angst om opgeslokt
te worden (door de peilloze zee, door de
moeder). En zelden zo’n angstaanjagende
zee gezien in een film.
4 Dana Linssen: Shadow World (Johan Grimonprez) | Wapenhandel is de motor achter
ons huidige economische systeem. Corruptie is geen bijverschijnsel, het is de modus
operandi. Maar we hoeven ons de oorlog niet
te laten verkopen. Er zijn andere manieren
mogelijk om over mens en samenleven te
denken, een “politics of love” bijvoorbeeld,
of inzien dat alles in de natuur op samenwerking is gericht, dus waarom laten mensen zich tegen elkaar (en tegen zichzelf) opzetten?
4 Ronald Rovers: Hypernormalisation

(Adam Curtis) | Een vlammend betoog dat
met zevenmijlslaarzen door de laatste vijfendertig jaar wereldgeschiedenis banjert,
maar dat maakt de stelling niet minder belangrijk: de wereldpolitiek wordt beheerst en
gestuurd door fictie, feiten doen er niet meer
toe. De surrealist Eugène Ionesco zei ooit dat
alleen woorden er toe doen. De rest is ruis.
Nu zitten we met een Amerikaanse president
voor wie woorden ruis zijn geworden.

VOLLEDIG OVERZICHT VANAF DONDERDAG 15
DECEMBER ONLINE 

Utrecht Centraal is geen plek waar je voor je lol
tijd doorbrengt. Het is een galmende hal waar
elke dag tienduizenden mensen samenkomen
zonder zich iets van elkaar aan te trekken. Ik
beende afgelopen zomer met deze houding door
de stationshal, een zo kort mogelijke lijn trekkend tussen het incheckpoortje en de roltrap,
andere mensen vermijdend als obstakels in een
computerspel. Tot mijn oog viel op een viertal
wachtende mensen, mannen en vrouwen, niet
ouder dan dertig, die net wat bedachtzamer
leken dan de rest. Ze droegen volmaakt gemiddelde, onopvallende kleding: messenger bags
en capuchontruien. In hun handen hielden ze
smartphones met smoezelige hoesjes. Hun
blikken kruisten elkaar niet. Maar ze bewogen
synchroon, als door een onzichtbare hand
geleid. Ze bewogen alledaags, maar niet willekeurig. Een tikje griezelig was het. Verbluft door
deze kosmische toevalligheid liep ik verder naar
mijn trein.

Maanden later stond ik tijdens de open dag
van de Rijksacademie oog in oog met een tot in
de allerkleinste details uitgeschreven choreografie. Verdeeld over vele tientallen vellen wit
papier, in een zorgvuldig handschrift met piepkleine tekeningen. In het atelier werd een video
geprojecteerd waarvan ik de inhoud herkende.
Mijn ervaring op Utrecht CS bleek een werk van
kunstenaars Sander Breure en Witte van Hulzen. De aanwijzingen bestonden uit tijden,
patronen en instructies. ‘haal telefoon uit rechter achterzak’, ‘zet zonnebril op’, ‘draai 180 graden’. De kunstenaars wilden typische gebaren
en bewegingspatronen van mensen in de
publieke ruimte omzetten in een georkestreerde
dans. Het plan werd dit jaar tussen 1 mei en
eind oktober op werkdagen uitgevoerd. Een
megalomane en uitzonderlijk stoïcijnse operatie. In totaal nam het optreden 786 uur in
beslag. Zo georganiseerd als de performance
was, zo spontaan was de videoregistratie. De
kunstenaar hoefde niets zelf te vast te leggen.
Voorbijgangers filmden uit zichzelf de performance en uploadden zetten de opnamen, voorzien van verwonderd commentaar, op YouTube.
De kunstenaars plakten deze uploads zelf weer
aaneen om aan kunstkijkers te laten zien wat ze
gemist hebben op het station, op zomaar een
dag, midden in Nederland.
EBELE WYBENGA
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Met Brimstone maakte Martin
Koolhoven een internationale,
epische film in de traditie van
de western, over vergelding,
geweld, religie en de onder
drukking van vrouwen in de
Amerikaanse pionierstijd.
Koolhoven: ‘Het geweld kán er
DOOR BASJE BOER
niet uit.’

PORTRET GEERT SNOEIJER

6

Martin Koolhoven over Brimstone

‘ONS CALVINISME ZIT IN HET
DNA VAN AMERIKA’

7
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Brimstone, een internationale productie met een internationale cast, speelt zich af in de Amerikaanse
pionierstijd. Hoofdpersonage is Liz (Dakota Fanning),
een jonge moeder die niet kan spreken. In vier hoofdstukken wordt haar verhaal, en de manier waarop dat
zich verhoudt tot dat van een mysterieuze predikant
(Guy Pearce), uit de doeken gedaan. Grote thema’s als
vergelding, geweld, religie en de onderdrukking van
vrouwen lopen als een rode draad door de film.
Welke van je fascinaties zitten in Brimstone? “Ten eerste
is er het genre. Ik ben al heel lang gek op de western.
Brimstone is ontstaan uit de behoefte om er zelf een te
maken, maar ook om iets origineels met het genre te
doen. De valkuil is dat je een hommage maakt, dat wilde
ik absoluut niet. Het moest substantiëler zijn. Iedereen
weet dat ik verliefd ben op de spaghettiwestern. Dat genre is zo vaak gekopieerd, en die films zijn altijd minder
interessant. De Italiaanse spaghettiwesterns zijn zo goed
omdat ze, ondanks dat ze over Amerika gaan, toch heel
Italiaans voelen. Dus wilde ik dat mijn film heel Nederlands aanvoelde, zowel inhoudelijk als stilistisch. Er
moest een strengheid in zitten.”
Waarom is de hoofdpersoon een vrouw? “Dat is, uiteindelijk, waar de film over gaat. Brimstone wordt wel een
feministische film genoemd. Dat was niet mijn oorspronkelijke insteek, maar de film ging wel over een
vrouw in een mannenwereld, over een wereld waarin
het slecht is gesteld met de vrijheid van de vrouw. Als je
dat begrijpt, en je schrijft vanuit vrouwelijk perspectief,
dan maak je bijna vanzelf een feministische film. Zonder dat je dat specifiek als uitgangspunt had.”
Je kunt ook zeggen dat Brimstone een film over een
slachtoffer is. De centrale kwestie is: keer je de andere
wang toe of neem je het heft in eigen handen? “Ze is een

slachtoffer dat met grote wilskracht overeind blijft. En
uiteindelijk in haar kracht komt, zoals dat dan heet tegenwoordig.”

Ik zie Brimstone als een film met een emotioneel hart,
gecombineerd met expliciet geweld en groteske elemen
ten. “Expliciet geweld, dat is een term die iedereen ge-

bruikt. Maar de film is helemaal niet zo expliciet. De
meest gruwelijke momenten vinden off screen plaats.”
Ik worstel om de juiste term te vinden. ‘Sadistisch’ is ook
niet het woord... “Als je zegt dat de personages sadis-

tisch zijn, prima. Als je de film sadistisch noemt, dan
heb ik daar problemen mee. Want dat is niet zo. Als
Brimstone iets vertelt, dan is het dat geweld in het DNA
van die wereld zit. En omdat de film teruggaat naar het
begin van het verhaal, zie je dat dat altijd al zo is geweest. Zelf vind ik dat ik het geweld met behoorlijke terughoudendheid in beeld heb gebracht. Over het algemeen zie je alleen de gevolgen ervan. En de film gáát erover. Het zou laf en onecht zijn om het eruit te halen.
Het kán er niet eens uit. Als je het weghaalt, begrijp je
het verhaal niet meer.”

Je bent groot liefhebber en kenner van film. Hoe zet je die
kant van jezelf uit en zet je de maker aan? “Ik zou niet

eens weten hoe ik dat moet doen. Het is onmogelijk om
niet beïnvloed te raken en dat is niet erg. Er zit maar één
letterlijke verwijzing in Brimstone: een shot waarin de
hoofdpersoon met een shotgun op de veranda zit. Dat is
een behoorlijk duidelijke referentie aan The Night of the
Hunter [Charles Laughton, 1955], maar dat was niet per
se de bedoeling. Ik sta op de set en ik denk: dit lijkt er
wel heel erg op. Dan kan je twee dingen doen. Of de hoek
veranderen, zodat het er minder op lijkt. Of je denkt: dit
is organisch ontstaan, laat ik het dan ook maar draaien.
Je moet als maker eerlijk zijn naar je verhaal en naar je
personages. Als je iets doet als knipoog naar een andere
film, dan ben je niet oprecht naar je verhaal.”

Religie speelt een duidelijke rol in het verhaal van Brim
stone. “Religie is een thema. Ik vind daar iets van en dat

is erin gekropen. Het is ontegenzeggelijk zo dat er in
deze film een man rondloopt die de Bijbel misbruikt om
vrouwen te onderdrukken. Ik ben dat bewust niet uit de
weg gegaan en ik ben me er ook bewust van dat dit nog
steeds gebeurt.”
Religie zit ook in de vórm van de film. “Op het moment

dat je een film maakt die zich afspeelt in het oude westen van Amerika, dan maak je, tot op zekere hoogte, een

De gothic western van
Martin Koolhoven
De langverwachte western van Martin
Koolhoven verschijnt eindelijk in de Ne
derlandse zalen. Brimstone is goed voor
tweeënhalf uur bloedstollend spektakel.
De film komt het best tot zijn recht als je er
van te voren niet te veel over weet, maar het
is wel belangrijk dat je tegen bloed en geweld
kunt– vooral tegen vrouwen gebruikt - om
de film uit te zitten. Met zulk sadisme word
je namelijk om je oren geslagen in Brimstone.
Martin Koolhoven werkte in totaal zeven jaar
aan zijn gedroomde film die hij met producent en partner-in-crime Els Vandevorst in
samenwerking met het Duitse Xfilme zoveel
mogelijk onder eigen controle maakte. Het
resultaat is een grootse Engelstalige film met
kleine verrassingen voor het Nederlandstalige publiek. De film ging in première in

Venetië en verschijnt nu eindelijk ook in Nederland.
Het verhaal is onderverdeeld in vier
hoofdstukken die ons langzaamaan dichterbij het verleden van hoofdpersonage Liz
brengen. De prachtige Dakota Fanning speelt
een stille vrouw wiens ogen vol angst de
nieuwe predikant, gespeeld door Guy Pearce,
het dorp in zien wandelen. De hele gemeenschap is enthousiast over de man, behalve
Liz die een geschiedenis met hem blijkt te
delen.
Wat volgt is een gewelddadige emotionele
achtbaan op basis van een denderend scenario. In een van de hoofdstukken belanden we
bij het leven van Nederlandse migranten die
zich aan hun overzeese waarden vastklampen in het nieuwe land. Hier speelt Carice
van Houten de vrouw van een nogal domi-

film over het DNA van Amerika. En wat Brimstone zegt,
in abstractie, is dat ons calvinistische geloof in de ontstaansgeschiedenis van Amerika zit. Dat is wat ik in de
regie heb gestopt, in het scenario, in alles.”
Deze kerkgemeenschap die denkt dat zij het uitverkoren
volk zijn, deed me nogal denken aan Donald Trump en altright. “Dat is wel erg de waan van de dag, maar er zijn

parallellen. De predikant vertelt over de ‘city upon a hill’
[een Bijbeltekst die de Europese pioniers associeerden
met Amerika, BB]. Daaruit is het Amerikaans exceptionalisme ontstaan, het geloof dat ze uitverkoren zijn en
de wereld moeten bekeren. Ik heb het zaadje daarvan bij
de Nederlanders neergelegd.”

Vind je Amerika een leuk land? “Ik vind Amerika een
fantastisch land. Ongeveer alles wat je erover kan zeggen is waar, zowel positief als negatief. Maar ik had er
kunnen wonen en werken, en ik heb dat niet gedaan. Ik
voel me toch meer een Nederlander dan een Amerikaan.
Ik zeg niet dat ik nooit zou gaan, maar iets in mij verzet
zich tegen het idee dat ik er zou wonen. Dat mijn kinderen er zouden opgroeien en dus Amerikanen zouden
worden. Maar ik ben erdoor gefascineerd. Die hele western is natuurlijk een puur Amerikaanse kunstvorm, samen met jazz de meest Amerikaanse kunstvorm die er
bestaat.”
Brimstone is een ambitieus project. Je werkte er zeven
jaar aan. Smaakt het naar meer? “Ik vind het leuk om

een film op deze schaal te maken, om met internationale producenten te werken, met goeie mensen. En de vijver van acteurs waaruit je kiest is veel groter, dat is ook
prettig. En door de taal reist de film makkelijker. Maar
wat ik nog wel het allerfijnst vind, is dat je jezelf in een
internationale traditie zet. Deze film, met bepaalde stijlelementen van een western, staat in een traditie. En
binnen dat kader kan ik origineel zijn. Ik ben nu bezig
met een neo-noir. Als je dat in het Nederlands doet,
wordt het automatisch een parodie. Als je het in het Engels doet, sta je in een traditie. Er zijn me nu alweer dingen aangeboden: een BBC-serie, verschillende dingen
in Amerika. Maar ik merk toch dat ik de behoefte heb
om zelf iets te bedenken.”

nante man die haar op een gegeven moment
zelfs een mondharnas omdoet omdat ze niet
gehoorzaamt. An sich een niet-zo vrouwvriendelijke zijlijn die gelukkig wordt gecompenseerd met de strijdvaardigheid van
Liz die gedurende het hele verhaal ongelooflijk sterk haar mannetje staat.
Met Brimstone creëert Koolhoven een bijzonder eigen universum van religieuze Nederlanders die een nieuw leven beginnen in
Amerika. Een grafisch sterk vormgegeven
wereld met verwijzingen naar Southern Go
thic en de klassieke Western, met een vleugje
Holland om de mix compleet te maken. Een
must-see, alleen al om te beleven hoe ‘onze
eigen’ Koolhoven bewust zonder Hollywoodproducers zo’n groteske film heeft gemaakt.
BERI SHALMASHI

Brimstone
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Poésia sin fin van Alejandro Jodorowsky

‘IK HEB MIJN DUIVEL AAN DE ZIE
De strijd, creativiteit, moed en vrijheid die Alejandro Jodorow
sky’s autobiografische La danza de la realidad en Poésia sin fin
DOOR PATRICIA PISTERS
laten zien, raken je diep, schrijft Patricia Pisters.
“Deze huivering, deze verbijstering, dit dwalen naar de
diepte van ver weg en nooit meer / Ik verloor mijn bergen en hun scherpe geur / Ik verloor mijn oceaan en zijn
wolken van zeemeeuwen / Van Tocopilla naar Santiago:
tweeduizend kilometer vol tranen.” Poesía sin fin, het
tweede deel van Alejandro Jodorowsky’s (1929) autobiografische vijfluik, verbeeldt de tijd dat hij volwassen
werd in Santiago. Het begin van de film pakt de draad op
bij het einde van het eerste deel, La danza de la realidad
(2013), wanneer de kleine Alejandro met zijn ouders de
kustplaats Tocopilla in het noorden van Chili verlaat.
Vanaf een paarse kotter in de mist kijken ze naar de
platte, papieren zwart-witfiguren die hen op de steiger
vaarwel zeggen. Ook de filmmaker zelf verschijnt op de
boot en neemt ons mee door zijn verdere leven.
Wie Jodorowsky’s werk kent, weet hoe oorspronkelijk, surrealistisch en gedrenkt in spirituele symbolen het is. In 1970 verwierf hij een cultstatus toen
zijn bizarre Mexicaans-Amerikaanse western El Topo
werd opgepikt door John Lennon en maandenlang als
een uitverkochte midnight movie in New York draaide.
Zijn volgende film The Holy Mountain (1973) is een
alchemistische zoektocht, een psychedelische trip in

celluloid. De documentaire Jodorowsky’s Dune (Frank
Pavich, 2013) brengt Jodorowsky’s creativiteit in al zijn
geniale gekte en verrassende wijsheid voor het voetlicht rondom ‘de beroemdste film die nooit gemaakt is’.
Geen producent in Hollywood die het aandurfde Jodorowsky’s visie op Frank Herberts Dune te verfilmen.
Het enorm dikke en ongelooflijk fantasierijke pre-productieboek (met werk van H.R. Giger en Moebius) heeft
niettemin in veel Hollywoodproducties zijn sporen nagelaten: van Star Wars via Alien tot The Matrix, overal
zijn Jodorowsky’s vingerafdrukken terug te vinden.
Jodorowsky is ook dichter, theatermaker, mimespeler,
striptekenaar en sjamaan, gespecialiseerd in tarot en in
therapeutische ‘psychomagie’, waarover hij verschillende boeken schreef.

Fellini

Zowel La danza de la realidad als Poesía sin fin zijn toegankelijker dan zijn vorige films. Niet alleen omdat hier
het kleurrijke leven van Jodorowsky zelf centraal staat,
maar wellicht ook omdat in deze films de geest van
Federico Fellini lijkt rond te waren. Rondborstige vrouwen, clowns en andere uitbundige circusfiguren roepen
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vlammen te laten verteren / Door de wind te worden
meegenomen in een zwerm van bloemblaadjes.” Het is
Jodorowsky’s geloofsbelijdenis als dichter, een nieuwe
dimensie in het bestaan opent zich voor hem, dankzij
de “dansende bewegingen” van de kunstenaars om
hem heen : “Ik heb mijn duivel aan de ziel verkocht!”,
roept hij in extase. Om te kunnen creëren moeten ook
de donkere kanten worden onderzocht en omgezet in
een scheppende energie. Alejandro ontdekt ook de verwoestende kracht van seksualiteit, wanneer hij verliefd
wordt op de imposante Stella Diaz Varin, een natuurkracht met knalrood haar, zwart omrande ogen en een
rij indrukwekkende tatoeages van doodskoppen langs
haar ruggenwervel. Gezien Jodorowsky’s spirituele
symboliek is dit een verwijzing naar de tarotkaart van
de dood, die grote veranderingen in gang zet. Stella Diaz
verklaart nergens heen te gaan zonder Alejandro “bij de
ballen te houden”, wat ze ook letterlijk doet; een humoristische metafoor voor deze surrealistische amour fou.
Stella Diaz wordt gespeeld door Pamela Flores, dezelfde
actrice die ook Sara, Alejandro’s moeder, speelt. Sara
praat alleen in operataal, zingend. Stella Diaz en Sara
vertegenwoordigen belangrijke vrouwelijke personages
die ronddansen in het leven van Jodorowsky en hem zijn
ziel helpen vormgeven.

Dinero poetico

EL VERKOCHT!’
een herkenbare Felliniëske sfeer op. Maar het is vooral
de autobiografische terugblik waarbij heden en verleden
naadloos in elkaar overlopen die de twee filmmakers aan
elkaar verwant maakt. Fellini zei ooit dat we gelijktijdig
kind, adolescent, volwassen en oud zijn. In zijn expliciet
autobiografische films als Amarcord, Roma en Intervista
liggen heden en verleden, droom en werkelijkheid zo
dicht tegen elkaar aan dat het verschil soms wegvalt. In
La danza de la realidad en Poesía sin fin verschijnt Jodorowsky in sommige scènes in verschillende leeftijden
tegelijkertijd, waardoor er meerdere perspectieven op
de gebeurtenissen in zijn leven ontstaan. Wanneer hij
in La danza de la realidad als kleine Alejandro (gespeeld
door Jeremias Herskovits) wordt gepest door vriendjes
en in wanhoop van een rots wil springen, staat plots de
oude Jodorowsky (Jodorowsky zelf) achter hem, omarmt hem en zegt tegen zijn jongere ik: “Spring niet,
je bent niet alleen. Je bent met mij; alles wat je zult
worden ben je al, waar je naar zoekt is al deel van je (…)
Leef!” Ook in Poesía sin fin keert Jodorowsky regelmatig terug om zijn zoekende jongere alter ego’s met de
wijsheid van een geleefd leven te begeleiden.
Ook Jodorowsky’s zonen, Brontis, Christobal en
Adan, spelen een rol in beide films, maar niet letterlijk
als zonen. Ze zijn personages die in een mengeling van
fictie en werkelijkheid als het ware rond Jodorowsky’s
personage dansen en zo verschillende aspecten van
zijn ziel vormgeven. Brontis, in het echte leven ook

acteur, speelt Jaime, de brute en liefdeloze vader van
Alejandro. Christobal heeft Jodorowsky’s sjamanistische praktijken overgenomen en treedt in La danza de
la realidad op als ‘de Theosoof’ die de kleine Alejandro
drie metalen hangers geeft, die de drie monotheïstische
geloven symboliseren: “Als je ze smelt wordt het één
bol, één God.” In de volgende scène worden alle drie
de hangers in de wc-pot gegooid door Jaime: religie,
geloof, spiritualiteit zijn uit den boze in huize Jodorow
sky. Alejandro is in constant gevecht met zijn vader en
met zichzelf. In Poesía sin fin ondekt de adolescente
Alejandro de poëzie, eveneens al snel verboden door
zijn vader die van hem een ‘echte man’ wil maken.
Alejandro wordt nu gespeeld door Adan, Jodorowsky’s
jongste zoon die muzikant is (en ook de muziek van
beide films componeerde).

Amour fou

Poesía sin fin gaat ook over vriendschap. In een prachtige scène zien we hoe Alejandro de dichter Enrique
Lihn (Leandro Taub) opzoekt en hem voorstelt vrienden
te worden; in een experiment lopen ze in een rechte
lijn door de stad zonder van elkaars zijde te wijken, al
moeten ze daarvoor dwars door huizen en over auto’s en
andere obstakels heen. Maar ook verraad en vergeving
zijn belangrijk. De politieke context wordt in een paar
symbolen neergezet: een mensenmassa met maskers
in plaats van gezichten loopt achter een leider te paard
aan. Alejandro gaat letterlijk tegen de stroom in en
besluit ten slotte zijn vrienden in Santiago te verlaten
en naar Frankrijk te gaan. Het paarse bootje in de mist
keert terug om Alejandro als jongeman mee te nemen.
Op de kade staat dit keer zijn vader, de vader die hij in
werkelijkheid nooit meer heeft gezien, de vader om wie
hij geen traan heeft gelaten toen deze overleed. Maar tegen wie hij via de film spreekt in een prachtige slotscène. Jodorowsky, zijn zonen en alle andere personages in
de film (en achter de schermen) zijn als beweeglijke planeten die rond zijn ziel dansen. Poesía sin fin is grotendeels mogelijk gemaakt door crowdfunding. Jodorowsky
gaf er dinero poetico (briefjes poëtisch geld waar je niets
voor kunt kopen) voor terug. Maar zijn grootste gift
is de film zelf. De strijd, creativiteit, moed en vrijheid
die Jodorowsky’s autobiografisch filmgedicht laat zien,
strekken eindeloos ver en raken ons diep in onze ziel.
Wie meevaart op die eenvoudige paarse kotter zal niet
onberoerd achterblijven.

Alejandro ontvlucht zijn huis en wordt opgenomen door
een groep kunstenaars in Santiago. Zij gaan om hem
heen staan, langzaam wiegend, en vragen hem om een
gedicht: “Niet dit noch dat te zijn / Duizend-en-een
keer van huid te veranderen / Al het overbodige door

FILMKRANT.LIVE VERZORGT IN JANUARI EEN INTRODUCTIE BIJ
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Profiel Marco Bellocchio

DE MEESTE
DROMEN ZIJN
BEDROG
De Italiaanse regisseur Marco Bellocchio is in
het Italiaanse filmlandschap altijd een
buitenbeentje gebleven. Juist dat maakt hem
DOOR BOYD VAN HOEIJ
interessant.
Liefst drie films van Bellocchio zijn deze maand (weer)
te zien: I pugni in tasca (“Vuisten in de zak”), zijn ook
nu nog verontrustende debuutfilm uit 1965 over een
zoon belust op moedermoord, en de twee meest recente werken: Sange del mio sangue (“Het bloed van mijn
bloed,” uit 2015), een tweeledig drama over een heksenjacht in de zeventiende eeuw en moderne vampiers, en
het weemoedige drama Fai bei sogni (“Droom zacht”),
over een volwassen man die nog steeds worstelt met de
dood van zijn moeder toen hij negen was en dat eerder
dit jaar de Quinzaine opende.
De drie films zijn op het eerste gezicht heel verschillend, hoewel een fascinatie voor de dood, moederfiguren, het geloof en familiestructuren terugkerende
elementen zijn. Het feit dat Bellocchio’s films zo eclectisch lijken is waarschijnlijk een van de redenen dat hij
buiten Italië nooit zo beroemd is geworden als sommige
van zijn voorgangers, zoals Antonioni en Fellini. Hun
films hadden een herkenbaar visueel handschrift en
terugkerende thematische obsessies, in plaats van de
losse thematische samenhang van Bellocchio, die na
50 jaar films maken zich nog steeds vragen stelt en aan
zichzelf durft te twijfelen. Hij heeft ook niet veel met
grote sterren of in het buitenland gewerkt, zoals zijn
tijdgenoot Bertolucci. Integendeel, Bellocchio’s films
gaan bijna altijd over de relatie tussen de Italiaanse
samenleving en het individu — dat was in Pugni al het
geval en is nu nog zo in Sangue.

Grimmig

I pugni in tasca wordt in Italiaanse filmteksten steevast
genoemd als de film die een aantal jaren op de studentenonrusten van 1968 vooruitliep (en die in de Franse
cinema voor meer opschudding zouden zorgen dan
in Italië). Het interessante aan deze bewering is dat
de film, gedraaid in korrelig zwart-wit, eigenlijk een
grimmige familiegeschiedenis is en niet direct een studentenrelaas, hoewel de jongere generatie wel degelijk
rebelleert tegen de gevestigde orde.
Drie (bijna) volwassen broers en hun jongere zusje
wonen samen met hun moeder in het provinciale Bobbio, de geboorteplaats van Bellocchio tussen Genua en
Milaan, die constant in zijn films terugkeert. Een van
de zoons, Alessandro (Lou Castel, in zijn beste rol), lijdt
aan epilepsie en droomt er stiekem van om zijn moeder

om te brengen. Katholiek Italië schreef de film af als
een verhaal over een ziek iemand en/of uit de hand gelopen pubergedrag, terwijl links Italië met de film wegliep omdat die symbool zou staan voor de noodzakelijke ondergang van de bekrompen burgerij. Zoals vaak
ligt de waarheid in het midden: Alessandro gebruikt
zijn ziekte als een excuus om zichzelf geen morele
waarden aan te (hoeven) meten; hij is zelf schuldig aan
wat hij doet maar is dus meer een lafaard en zwakkeling
dan een held.

Ironisch

Pugni laat zien dat de traditionele famiglia italiana
mid-jaren zestig op ontploffen stond en Bellocchio
heeft het duidelijk niet echt op met de bourgeoisie, wat
minstens ironisch kan worden genoemd als je weet dat
zijn broer een deel van het budget van zijn debuutfilm
betaalde en alles in het huis van zijn moeder gefilmd
werd. Maar die op het eerste gezicht tegenstrijdige gevoelens en begrippen zijn juist typisch voor de cinema
van Bellocchio: niets is tot eenvoudige slogans of platte
ideeën te herleiden en de waarheid — en vaker: waarheden — blijkt altijd complexer in elkaar te zitten.
Als je het als storyteller over Italië hebt, dan heb je
het natuurlijk over familie, politiek, over het katholieke
geloof en over de dood, allemaal onderwerpen die Bellocchio constant aansnijdt en elke keer op net andere
manieren belicht. Na de beraamde moedermoord in
Pugni maakte hij onder andere L’ora di religione, waarin
een moeder ook gedood wordt door haar zoon, waarna
de familie haar heilig wil laten verklaren; La bella en
dormentata gaat over een van de beroemdste gevallen
van geplande euthanasie in Italië (tot op heden nog
steeds verboden, de kerk is fel tegen) en in Buongiorno
Notte schetst Bellocchio de laatste dagen en uren van
een van de bekendste moordslachtoffers in de Italiaanse
geschiedenis: premier Aldo Moro, die door de communistisch-terroristische groepering de Rode Brigades
werd vermoord. Ook noemenswaardig is zijn operateske Vincere, een overdonderende biopic over de eerste
vrouw van Mussolini. In al deze films worden Italiaanse
normen en waarden onder de loep genomen maar blijft
Bellocchio dicht bij de personages. Meer dan de meeste regisseurs weet hij dat het idee van een land en zijn
cultuur, politiek, geloof en ideeën bestaan uit talloze
mozaïekstukjes die allemaal verschillende schakeringen hebben. Zo blijkt zijn land ingewikkelder in elkaar
te zitten dan wat een katholiek dogma, een Forza Italia-slogan of de meeste geschiedenisboeken die in scholen gebruikt worden je zouden doen kunnen geloven.

Spagaat

In Sange del mio sangue onderzoekt Bellocchio opnieuw een historisch heksenproces om zo iets over het
heden te zeggen, een onderwerp en een tactiek die hij
al in 1988 toepaste in zijn La visione del sabba. In de semi-experimenteel aandoende nieuwe film stelt nog net
zulke pertinente vragen over de wereld waarin we leven
als Pugni. Het historische verhaal van de non in kwestie
komt direct uit het klassieke Italiaanse werk I promessi
sposi van Manzoni (een voor de regisseur invloedrijke
roman die hij ook al gebruikte in Il regista del matri
monio). De intellectuele spagaat van Bellocchio zelf is
ook hier zichtbaar, want hij mag op papier een atheïst
en een marxist met radicale ideeën zijn, maar hij is ook
duidelijk beïnvloed door burgerlijke ideeën en klassiekers, door de invloed van het geloof op het dagelijks
leven en door de macht van de Kerk in het (Italiaanse)
verleden, die in zekere zin nu is overgenomen door de
politieke klasse (de vampiers in Sange).
Fai bei sogni (letterlijk: “Droom mooie dromen”)
werd in Cannes opvallend genoeg warmer ontvangen
door mensen die het werk van Bellocchio niet kenden.
Zij zagen in de film een humaan, bijna apolitiek verhaal
over een man die een jeugdtrauma had overgehouden
aan de dood van zijn moeder, een geïdealiseerde Italiaanse mamma. Kenners vonden de film voor Bellocchio
iets te melodramatisch of te koud — twee tegenstrijdige
reacties die vooral laten zien dat de regisseur goed wist
waar hij mee bezig was: zijn cinema signaleerde altijd al
de tegenstrijdigheden in de Italiaanse cultuur.
5

DE FILMKRANT 

PORTRET FABRIZIO MALTESE

#394 DECEMBER/JANUARI 2017

13

Marco Bellocchio over Fai bei sogni en Sangue del mio sangue

‘WAT IN ITALIË TRAGISCH IS,
IS TEGELIJKERTIJD
LACHWEKKEND’

De films van Marco Bellocchio zijn moeilijk in een
hokje te plaatsen en Sangue del mio sangue al
helemaal niet. “Uiteindelijk gaat mijn film vooral
DOOR BOYD VAN HOEIJ
over het Italië van vandaag.”

Sangue del mio sangue combineert een zeven
tiende-eeuws verhaal over een ingemetselde
non met een moderne vampiervertelling. Fai bei
sogni verfilmt de traumatische memoires van
Massimo Gramellini. Twee interviews over
twee films in zéén jaar van de Italiaan Marco
Bellocchio. Als eerste Fai bei sogni.
DOOR HUGO EMMERZAEL

Marco Bellocchio (1939) was een van de provocateurs
van de Italiaanse cinema. Zijn gitzwarte debuut I pugni
in tasca (1965) injecteerde een dosis gif in het neorealisme van de jaren zestig en stond daarmee aan de wieg
van de opborrelende studentenprotesten. Sindsdien
kenmerkten zijn films zich vooral door politiek engagement, destructieve relaties en compromisloze erotiek.
Weinig daarvan vindt zijn weg naar Fai bei sogni (Sweet
Dreams), een adaptatie van de gelijknamige bestseller-memoires van Massimo Gramellini. Daarin schrikt
een jonge Massimo op een winterse nacht wakker van
het gehuil van zijn moeder. Een dag later is zij nergens
meer te vinden. Het verrassend intieme Fai bei sogni
laat zien hoe een traumatische gebeurtenis kan worden
begraven, totdat het met geweld weer bovenkomt.
Fai bei sogni gaat over een jongvolwassen man die gete
kend is door een traumatische gebeurtenis. Hoe heeft uw
eigen jeugd uw werk beïnvloed? “Net als in mijn eigen le-

ven zit er een spanning in mijn films tussen het zoeken
naar iets wat betekenis aan je leven kan geven en de noodzaak je eigen kern te vinden. Ik ben geobsedeerd door verandering. Daardoor sympathiseer ik vaak met radicale

politieke bewegingen. Eén ding dat de meeste van mijn
personages gemeen hebben is dat ze verandering juist tegenhouden, terwijl ze het eigenlijk nodig hebben om een
stap voorwaarts te zetten in hun ontwikkeling. Ik denk
dat hierin de betekenis van het leven schuilt.”
Als Massimo tijdens de Bosnische Oorlog als journalist
in Sarajevo is, zien we een andere journalist een grimmig
beeld manipuleren van een emotieloze jongen die een vi
deospel speelt, terwijl zijn overleden moeder op de grond
ligt. Stond dit ook zo in het boek? “De episode in Saraje-

vo zit in het boek, maar is daarin anders uitgewerkt. Ik
heb meer gefocust op de rol van framing in oorlogstijd.
Tegelijkertijd is deze scène – en dat zit wel in het boek –
gerelateerd aan het leven van Massimo, want is hij niet
een beetje als die jongen? Hij neemt een foto van hem,
maar beseft nog niet dat hij eigenlijk naar zijn eigen
jeugd kijkt.”
Uw eerdere films waren vaak zeer politiek. Deze is een
stuk intiemer. Probeert u de politiek achter u te laten?

“Niet al mijn films waren politiek! Zelfs Vincere [een
biografische film over Ida Dalser, de eerste vrouw van
Mussolini, HE] gaat niet over politiek, maar over een
vrouw die langzaam haar verstand verliest. Over emotionele relaties dus. Het klopt wel dat ik minder geïnteresseerd ben in politiek dan vroeger, maar personages
gingen altijd al voor politiek. Ik ben er nooit op uit geweest een film te maken tegen de kerk of de christen-democraten of voor de socialisten. Het begint allemaal bij psychologie, lang voordat de politiek om de
hoek komt kijken.”
5

“Als verhalenverteller heb je de vrijheid elementen te
combineren,” aldus Bellocchio, als hij door een Vlaamse collega tijdens ons groepsinterview wordt gevraagd
waarom hij een compleet anachronistische, engelachtige cover van Metallica’s Nothing Else Matters heeft
gebruikt. Zijn antwoord geldt ook de film zelf, die twee
verhalen verstrengeld die vrijwel los van elkaar en vierhonderd jaar na elkaar in Italië plaatsvinden.
“Het feit dat niet iedereen kon begrijpen waarom ik
twee verhalen uit verschillende tijdperken in één film
heb gestopt verbaast me eerlijk gezegd,” zegt Bellochio,
de dag na de wereldpremière van Sangue del mio sangue
(Blood of My Blood) in Venetië. “Er zijn honderden films
met flashbacks of vertelstructuren die constant heen
en weer springen en niemand heeft daar moeite mee.
Het enige verschil is dat er hier een paar honderd jaar
tussen zit. Maar uiteindelijk gaat mijn film vooral over
het Italië van tegenwoordig.”
Waarin Bellocchio wel degelijk overeenkomsten ziet
met de zeventiende eeuw. “Er zijn geen heksenprocessen meer en machthebbers besluiten nu meestal niet
meer rechtstreeks over leven of dood, zoals de Katholieke Kerk deed, maar indirect natuurlijk nog steeds. De
regerende klasse ontneemt de lagere klassen hun vrijheid in ruil voor een redelijk, maar banaal en middelmatig leven. Ze worden beschermd, maar tegelijkertijd
leeggezogen. Hen worden de toekomstdromen en mogelijkheden ontnomen waarmee iedereen veel meer uit
zijn leven zou kunnen halen. De machthebbers doden
niet meer, maar laten mensen inslapen.”
Net als eerdere films van Bellocchio kent Sangue del
mio sangue meerdere invloeden. “Ten eerste de volledig
verlaten gevangenis [waar een van de vampiers woont,
BvH]. Toen ik die toevallig ontdekte, zag ik meteen een
filmset voor me. Ten tweede het verhaal over de non
van Monza, dat ook al door Alessandro Manzoni behandeld is in zijn meesterwerk, I promessi sposi.”
Ondanks de soms grappig-groteske toon, is het
moderne deel van Sangue del mio sangue volgens Bellocchio absoluut geen vampierkomedie: “Mijn vampiers moesten juist heel menselijk zijn. Geen maskers,
puntige tanden of lange zwarte capes. En ook geen
gedaanteverwisselingen – net zoals in een van de beste
titels uit de filmgeschiedenis, Nosferatu, de vampier
nooit verandert. Het verhaal in de zeventiende eeuw is
serieus van toon en statiger qua ritme. Maar ik geloof
dat je alleen over hedendaags Italië kunt spreken op een
komische of tragikomische manier. Alles wat in Italië
tragisch is, is tegelijkertijd een beetje lachwekkend en
dus komisch.”
5
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To My Beloved

Een man is geobsedeerd door het geheime leven van zijn over
leden vrouw. Hij zoekt het terug in de plooien van haar jurken en
DOOR DANA LINSSEN
de vouwen in het overhemd van haar minnaar.

EEN JURK WAARUIT
HET LICHAAM LANGZAAM
VERDWIJNT
Er is een geweldige anekdote van literatuurwetenschapper Peter Stallybrass die vertelt hoe hij na de
dood van een vriend van diens vrouw zijn lievelingsjasje cadeau kreeg. En hoe hij zich op een dag toen hij dat
jasje droeg realiseerde dat kleding eigenlijk een vorm
van herinnering is. Door het jasje te dragen, ‘droeg’
hij ook zijn vriend. Zijn nagedachtenis, maar ook zijn
lichaam. De herinneringen die in lichaamsbewegingen
zijn opgeslagen en aan het kledingstuk overgedragen.
Kledingstukken worden niet alleen door ons gedragen, om ons te beschermen tegen de kou, om ons mooi
en feestelijk aan te kleden, of bij wijze van statement,
maar door de tijd heen worden zij ook ‘dragers’ van de
mensen die ze gedragen hebben. Ze nemen de vorm
aan van hun eigenaars. De drager laat er een ‘afdruk’
in achter. Wie kent er niet het beeld van een jas aan de
kapstok waarvan het lijkt alsof de eigenaar ‘er nog in
zit’? De mouw heeft nog de vorm van een arm, de kraag
staat nog omhoog om de afwezige nek te beschutten,
de klep van de zak half open alsof een onzichtbare hand
er de huissleutels nog uit wil halen. En niet alleen vorm
nestelt zich in een kledingstuk. Een lichte zweetkring
in de oksel van een jurk getuigt van een hele nacht dansen. Een vlaag parfum in een sjaal komt tot leven als je
eraan ruikt.
Zo treffen we ook weduwnaar Fernando aan in de
Braziliaanse film To My Beloved (Para minha amada
morta). Hij ligt op bed tussen de jurken van zijn pas
overleden vrouw, zo gedrapeerd alsof haar lichaam er
nog maar net uit is weggeglipt. Hij zoekt haar terug
in de plooien. Samen met zijn zoontje zorgt hij voor
haar kleding, ze strijken, hangen op, laten de stof nog
eenmaal door hun handen gaan, om de al bijna vervlogen vorm van haar lichaam te voelen. Ze stellen haar
schoenen op in slagorde: hooggehakte pumps waaruit
haar voeten zijn weggelopen. Ze schuiven haar ringen
om hun vingers. Ze zijn te groot of te klein, en ze maken
zo het gemis van haar handen voelbaar aan hun eigen
handen. Ze willen iets aanraken wat er niet meer is, en
al die kleding is niets meer dan een ledig omhulsel, zoals ook haar lichaam een huls was voor haar leven.

Postuum bedrog

In het dagelijks leven is Fernando politiefotograaf. Hij
krijgt criminelen voor zijn lens, en fotografeert misdaadlocaties. Zijn camera registreert, zonder mening,
zonder emotie. Maar ook in zijn werk bestaat alles uit
oppervlakten waarop sporen zijn achtergebleven.
Er wordt een interessante link gelegd tussen kleding
en fotografie, tussen herinnering en imprint, in het
exposé van To My Beloved, het speelfilmdebuut van de
Braziliaanse producent/regisseur Aly Muritiba. Op een
dag ontdekt Fernando dat ook zijn overleden vrouw via
de camera naar de wereld keek. Tussen haar spullen
ontdekt hij een doos met oude videobanden. Over de
balletlessen en de turnwedstrijden uit haar meisjesjaren heeft ze beelden gespoeld van een liefdesaffaire die
ze tijdens haar huwelijk blijkt te hebben gehad. Postuum bedrog.
Politieman als hij is gaat Fernando op onderzoek uit.
Hij bezoekt de groezelige rendez-voushotels die zijn
vrouw en haar minnaar frequenteerden. Zit op het bed
waar sindsdien door duizenden andere overspeligen de
liefde is bedreven. De afdruk van hoeveel lichamen zal
het matras zich herinneren? Hij ziet zichzelf in reflectie
van de smoezelige spiegeltegeltjes aan de muur, en in
zijn hoofd speelt hij de filmbeelden van zijn echtgenote
en haar geliefde nog eens af. Beelden waarin ze zichzelf
in diezelfde tegeltjes gespiegeld zagen. Het is alsof ze
in dat weerspiegelende oppervlak zijn blijven plakken.
Wat zou een spiegel nog weten van alles wat hij heeft
gezien?
Nu hij het naakte lichaam van zijn vrouw door de
ogen van een andere man heeft gezien, houdt hij niet
meer van haar jurken.
Verweesd hangen ze in de regen. Slappe lappen. Al
het leven is eruit geweken.

Geïmplodeerde man

In To My Beloved spelen kleding en textiel een kleine
rol in een groter verhaal over rouwverwerking en vooral
over wraak. Fernando is een vreemde, geïmplodeerde
man die we gedurende de film maar een paar woorden

horen spreken. Acteur Fernando Alves Pinto heeft een
wasachtig gezicht, waar elke emotie vanaf glijdt. Uit de
liefdevolle relatie met zijn zoontje Daniel zou je kunnen
concluderen dat er ooit eens in hem een liefhebbende
echtgenoot heeft gescholen. Maar hij schuift zijn zoontje even makkelijk terzijde als hij eenmaal in de tunnel
van zijn obsessie is terechtgekomen.
Als hij later in het verhaal het huis en het leven van
zijn rivaal is binnengedrongen trekt hij op een nacht
diens overhemd aan. Het is hem iets te groot, zoals
ook het leven van deze Salvador, een viriele macho,
een gewetenloze oplichter, voor hem te groot is. Het is
eenzelfde soort gebaar als eerder in de film zijn ritueel
met de jurken. Worden zijn armen gespierder door ze
in de mouwen van een medeminaar te steken? Vindt hij
daarin de omhelzing van zijn vrouw terug? Kun je door
iemands kleren aan te trekken zijn rol overnemen? Er
vindt een vreemde gesublimeerde erotische overdracht
plaats, vooral als hij zijn vijand probeert te raken waar
het echt pijn doet: door zijn vrouw en dochter te verleiden.
Regisseur Muritiba vertelt in interviews hoe hij
gefascineerd is door zijn duistere, en soms een beetje
griezelige hoofdpersoon. Hij hoopt dat we ons kunnen
identificeren met zijn neuroses en rituelen, omdat wij
hem zijn, net zoals hij hem ook is. Het is een film als
een zoektocht, niet alleen van de hoofdpersoon, maar
ook naar de hoofdpersoon. Het is ook een typisch debuut waarin de maker de raadselachtigheid van het
weglaten verwart met dingen niet helemaal goed doordenken. Hij zoekt zelf ook. We moeten meezoeken, dat
gaat op het ene moment beter dan op het andere als de
film te introvert wordt, zelf voelen, in de wind die door
de was aan de lijn speelt.

To My Beloved (Para minha amada morta)
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VERNIETIGEN
Mark Cousins (The Story of Film, I am
Belfast, Atomic) schrijft voor de Film
krant over film- en beeldassociaties.
Deze maand neemt hij alvast een voor
schot op het komende IFFR en de film die
hij daar gaat vernietigen.

Op het komende Filmfestival Rotterdam ga ik
een film laten zien. En daarna zal ik hem vernietigen. Ik ga de DCP – of beter gezegd de harde
schijf waar de digitale versie van de film op
staat – in stukjes hakken met een bijl.
Die film is Bigger than The Shining, een
video-essay op speelfilmlengte, die vorig jaar in
opdracht van de Critic’s Choice voor datzelfde
IFFR is gemaakt. Hij heeft over de hele wereld
gedraaid, in besloten, dissidente vertoningen.
Tot nu toe hebben we de inhoud van de film
geheim gehouden, maar nu kan ik wel vertellen
dat de film bijna geheel is vervaardigd uit twee
andere films: Nicholas Ray’s Bigger than Life en
The Shining van Stanley Kubrick.

Hoewel de eerste uit de jaren vijftig stamt en
de tweede uit 1980, gaan ze over vergelijkbare
dingen: mannelijke woede en agressie, de wrok
die sommige vaders ten aanzien van hun kinderen voelen, en aanvallen van waanzin. Het was
een fascinerend experiment om beide films met
elkaar te verweven. Het was alsof de eerste een
vooruitschaduwing van de tweede was.
Waarom gaan we de film nu vernietigen?
Omdat het een experiment was, omdat we het
niet met de rechthebbenden hebben overlegd,
en omdat sommige dingen niet per se voor altijd
hoeven te blijven bestaan. Het leven duurt ook
niet voor altijd. In het digitale tijdperk gebeurt
het vaker dat dingen gewist worden, of dat
datatechnologie in onbruik raakt. Ik heb de
geweldige Engelse regisseur Derek Jarman wel
eens horen zeggen dat hij niet wilde dat zijn
films – The Last of England, Caravaggio, The
Angelic Conversation enzovoort – na zijn dood
zouden voortleven. Hij stond argwanend tegenover het idee van nalatenschap, en nog meer
tegenover dat van erfgoed.
Natuurlijk kun je zeggen dat het barbaars is
om Bigger than The Shining the vernietigen.
Mijn editor en ik hebben honderden uren
besteed om hem te maken. En het is waar dat
het inzicht dat de film geeft in gender, maatschappij en cinema waardevol zijn. Maar net
zoals er onlangs een groot aantal documenten,
kledingstukken en dergelijke uit de punkgeschiedenis in Engeland is verbrand, wordt er
door iets te vernietigen als het ware een cirkel
rondgemaakt, en wordt er voorkomen dat het
ingelijfd wordt door de mainstream; het veroorzaakt plotseling een gevoel van opwinding, een
Dionysisch gevoel van de laatste dagen.
Zoals de Franse revolutionair Saint-Just zei:
“De huidige orde is de wanorde van de toekomst.”
MARK COUSINS
@MARKCOUSINSFILM
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In haar essayistische
documentaire How to
Meet a Mermaid laat
Coco Schrijber zien dat
soms niemand het
doorheeft als iemand
verdrietig is. ‘Dat wil ik
laten zien: hoe we niet
kijken, niet opletten,
en onze echt dierbaren
door onze vingers wegDOOR JOOST BROEREN
glippen.’

Coco Schrijber over How to Meet a Mermaid

‘EMPATHIE STAAT OP
EEN LAAG PITJE’
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Het is verleidelijk om bij een beschrijving van How to
Meet a Mermaid te beginnen bij de broer van regisseur
Coco Schrijber. Zestien jaar geleden pleegde hij zelfmoord door de zee in te lopen en Schrijbers nieuwe film
draait om die thema’s: de zelfverkozen dood, de zee.
Maar naast het verhaal van haar broer Lex, en Schrijbers eigen zoektocht naar wat er met hem gebeurde,
vertelt de film ook twee andere verhalen. Er is de Mexicaanse surfer Miguel, die zich voorbereidt op een overtocht naar de Verenigde Staten op zijn surfplank. En er
is de tragedie rondom de 24-jarige Rebecca, een medewerker op een Disney-cruiseschip die onder raadselachtige omstandigheden verdween. Die twee verhalen
zijn net zo belangrijk als dat van Lex. Sterker nog: het
verhaal van haar broer was niet het uitgangspunt voor
Schrijbers derde lange documentaire, na First Kill (2001)
en Bloody Mondays & Strawberry Pies (2008).
“Ik wilde een film maken over de perceptie van de
werkelijkheid. Vervolgens vond ik bij toeval allerlei
verhalen die om de een of andere reden de zee in zich
hadden. En toen zei iemand: jij had toch een broer die
de zee in is gelopen? Eerst dacht ik: wat heeft dát er
nou weer mee te maken, daar hoeven we het echt niet
over te hebben. Maar het sloop er toch in en achteraf is
het compleet vanzelfsprekend. Maar ik wil geen egodocument maken, dat vind ik totaal niet interessant.
Het moet naar iets hogers, iets groters, zodat iedereen
die ernaar kijkt zichzelf ziet. Dat moet ik ergens zien
te raken: dat iemand wel kijkt naar mijn broer, of naar
Rebecca, of Miguel, maar dat inwisselt voor zijn eigen
gevecht of verdriet of angsten.”

Hoekig

Het denken over de film begon met een middag YouTube kijken, vertelt Schrijber. “In een tijdspanne van een
paar minuten zag ik een videoclip uit de jaren tachtig,
een stukje uit een film van Sidney Lumet, een kinderprogramma. In een tijdsbestek van zeven minuten was
ik compleet euforisch, gefascineerd, geëmotioneerd,
nostalgisch. En toen kwam mijn vriend binnen, gingen
we een tosti maken en was alles weer weg. Toen dacht
ik: wat is nou de werkelijkheid? Je neemt soms beslissingen over leven en dood naar aanleiding van een moment, een emotie die misschien tien seconden duurt.
Pas veel later, tijdens het draaien, kwam die andere
gedachte: oh ja, ádemen. Als je nou maar blijft ademen,
dan neem je niet in een moment zo’n waanzinnig besluit, dan kun je die drang om dood te gaan de baas.”
Hoe dramatisch de gebeurtenissen die How to Meet
a Mermaid toont ook zijn, Schrijber wilde pertinent
geen tranentrekker maken. De oplossing vond ze in het
rijke, gelaagde geluidsontwerp voor de film. “Wanneer
mensen in films doodgaan, of hun leven in de waagschaal leggen, dan is dat al snel ontroerend, sentimenteel of zielig. Het is heel makkelijk om tranen teweeg te
brengen. In het geluid kun je juist dingen heel hoekig
doen. Als ik terugkom van opnames ga ik altijd eerst
het geluid luisteren, zonder beeld. Als je mooie muziek
hebt, maar er een nare grondtoon doorheen mengt, dan
registreert je onderbewuste een naar gevoel. Over alles
wat je ziet heb je in een split second een oordeel, maar
die twintig tracks geluid die daaronder zitten, die zijn
de baas over je.”

Drie paradijzen

De praktische details van deze drie verhalen verdwijnen
al snel naar de achtergrond. “Dat verhaal van Rebecca
vertel ik niet als whodunit, of ze is gesprongen of geduwd, wie het dan gedaan heeft en waarom. Het gaat
erom dat niemand door had dat zij zo verdrietig was.
Dat wil ik laten zien: hoe we niet kijken, niet opletten,
en onze dierbaren dan door onze vingers wegglippen.
Empathie staat op zo’n laag pitje. Al die vluchtelingen die hiernaartoe komen, waarom worden die niet
ontvangen? Het doet ons niets. Daarom is het dus niet
verbazingwekkend dat mensen die ons zo na staan, er
zomaar tussenuit kunnen knijpen.”
Dat wordt nog sterker aangezet doordat How to Meet
a Mermaid verhalen vertelt die zich in eerste instantie
in idyllische situaties lijken af te spelen. “Het zijn drie
paradijzen. Als je, zoals mijn broer Lex, boekhouder
bent in Zoetermeer, dan is zo’n eco-resort waar hij
ging duiken een enorm avontuur. Maar ergens was het
toch niet genoeg. Ook Miguel woont in een waanzinnig
mooie omgeving, maar ook daar zegt een vriend van
hem: niet iedereen is hier gelukkig. It looks like a pa
radise, maar ja. En Miguel zelf wil naar Amerika, waar
geld is. Ondertussen willen de Amerikanen zelf juist
weg uit die stress door op zo’n cruiseschip te stappen;
dat is hun artificiële paradijs. Als het gaat om ellende
of martelingen of gaskamers is de menselijke fantasie
eindeloos. Maar het lukt ons niet om een paradijs te
bedenken. We komen niet verder Center Parcs. Die
hersens kunnen niets beters bedenken dan wit zand
met zee.”

Doodsverlangen
Met het documentaire-essay How to
Meet a Mermaid laat Coco Schrijber zien
dat de wil om te leven het soms aflegt te
gen de wil om te sterven. Visueel en audi
tief overdonderend, maar levert het ook
nieuwe inzichten op?
Waar vind je een zeemeermin? Nergens natuurlijk, maar in How to Meet a Mermaid
staat het mythische wezen symbool voor het
verlangen naar iets ongrijpbaars. Een andere, betere werkelijkheid. Als het verlangen
een obsessie wordt, en het leven in het hier
en nu ondragelijk is, ligt zelfdoding op de
loer. Lex, de broer van Coco Schrijber en geroutineerd duiker, liet zich in 2000 op 47-jarige leeftijd in Egypte opslokken door de zee.
Zijn lichaam is nooit gevonden. Hij verdween
in de zee, heet het in How to Meet a Mermaid,
waarin Lex’ beste vriend en de psychiater die
hem behandelde zich zestien jaar later afvragen of ze zijn dood hadden kunnen voorkomen. Ook probeert Schrijber in Egypte meer
te weten te komen over de dood van haar
broer. Zo lang na de tragische gebeurtenis levert die zoektocht niets op. “Wat weten we
eigenlijk weinig van iemand, hè?”, horen we
Schrijber in voice-over opmerken. Die ge-

dachte kan gelden als conclusie van de hele
film. Er valt niets tegen in te brengen, maar
het is ook een open deur. Dat we weinig weten van elkaars diepste drijfveren kennen we
van de reacties van nabestaanden op zelfdodingen: niemand had het zien aankomen.
How to Meet a Mermaid gaat over de verlokking van de dood. Naast de zelfdoding
van Lex zoomt de film in op de tragische verdwijning van twintiger Rebecca, een medewerker op een cruiseschip, die na een relationele nachtelijke ruzie waarschijnlijk
overboord is gesprongen. Haar ouders kunnen deze lezing niet accepteren en suggereren dat iemand haar over de reling heeft geduwd.
De derde episode in How to Meet a Mer
maid voert de getrouwde en net vader geworden Mexicaan Miguel op, die om zijn gezin een beter leven te kunnen geven met een
surfplank de illegale oversteek naar de Verenigde Staten wil maken. Als het een beetje
meezit, is hij er binnen vijf uur, heeft hij berekend. Het is een heroïsche onderneming,
die slecht past bij de twee voorgaande tragische voorvallen, omdat Miguel niet gedreven
wordt door doodsverlangen, maar door levenskracht en overlevingswil.

How to Meet a Mermaid bevat schitterende onder- en bovenwaterbeelden van de
zee en heeft een fantastische soundscape,
die benadrukt dat we in een vervreemdende
wereld leven, waarin rationeel denken het
aflegt tegen duistere gevoelens, impulsen en
verlangens. De film past daarmee thematisch perfect in Schrijbers kleine oeuvre.
First Kill onderzocht de aantrekkingskracht
op militairen van het doden van mensen en
Bloody Mondays & Strawberry Pies (de titel
verwijst naar de tiener die in 1979 uit verveling haar geweer leegschoot in een klaslo-

kaal) wat intense verveling met mensen kan
doen. Menselijk gedrag is in Schrijbers films
altijd irrationeel en onvoorspelbaar. Daar
valt niets tegen in te brengen, maar die conclusie is weinig verrassend. How to Meet a
Mermaid is een uitwaaierend filmessay, dat
veel aanstipt, maar geen nieuw inzicht biedt.
JOS VAN DER BURG

How to Meet a Mermaid
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Wie won 2016? Trump en de Brexit-stemmers en dus de
hypergenormaliseerde fictie van een Realfantasie?
Feiten sneuvelden; fictie verdrong werkelijkheid.
DOOR RONALD ROVERS


2016
Zal 2016 de geschiedenisboeken in gaan als de overwinning van het cynisme? Met Brexit en Trump is de
geschiedenis van richting veranderd door mensen die
nauwelijks beseften wat ze deden. Sommigen stemden
uit wanhoop, sommigen uit verveling, sommigen berekenend. Er waren Britten die spijt hadden toen hun
protest doorslaggevend bleek. Ook Amerikanen zullen
spijt krijgen. Mits ze ooit terugdenken aan die dag in
november want terugdenken is niet populair.
Of is 2016 het jaar dat fictie overwon, met als climax de verkiezing van een reality-ster voor het meest
prominente ambt dat we ooit bedacht hebben? Je kunt

verschillende criteria hanteren voor de belangrijkste
film van het jaar en eerlijk gezegd zijn die criteria elk
jaar net even anders. Maar in het licht van Trumps
verkiezing – waarvan de gevolgen nog niet te overzien
zijn – is de beste kandidaat dit jaar een film die niet in
de bioscopen is vertoond.
Hypernormalisation is een documentaire van de
Britse journalist/filmmaker Adam Curtis, die sinds 16
oktober via de BBC iPlayer te zien is (maar ook zonder
Brits paspoort best te vinden is). Visueel boeit de film
nauwelijks: het is weinig meer dan een montage van
nieuwsbeelden, sommige schokkender dan andere.

Het gaat om het betoog. In 2 uur en 46 minuten legt
Curtis uit hoe met name politici sinds de jaren zeventig
niet meer naar de echte, complexe wereld verwijzen
om macht te vergaren en te behouden, maar daar fictie
voor gebruiken. Fictie ten behoeve van Realpolitik, je
zou het een Realfantasie kunnen noemen.
Dit perspectief en daarmee de keuze voor belangrijkste film is natuurlijk aanvechtbaar: het Britse filmblad Little White Lies verwijt Curtis ‘smerige trucs en
verdachte tactieken’. Maar kijk om rond: marketing is
overal, elke politieke partij wil ‘een verhaal’ vertellen.
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meer welke kant boven is. Aan beide kanten vindt ze
een Tea Party met een Mad Hatter aan het hoofd van de
tafel. Of is het andersom? Zijn wij door de spiegel gevallen? Is dit Wonderland, waar waanzin de norm is?
Als de hoofdcompetitie van het filmfestival van
Cannes een graadmeter is voor heersende sentimenten,
was Gouden Palm-winnaar I, Daniel Blake van Ken Loach dan een bewuste aanklacht tegen die waanzin? Tegen de heerschappij van de grotendeels anonieme elite
van een geglobaliseerde economie, die werknemers per
tienduizenden van het speelbord schuift? Wat opviel
in de competitie was dat filmmakers zich overwegend
op de kleinste eenheid richten. De relatie. Het gezin.
Misschien niet om zich af te keren van de wereld, maar
om te herijken.
Terug naar de basis. Het is goed om te erkennen dat die
wankel is, liet Toni Erdmann zien aan de hand van een
verhouding tussen vader en dochter. Beide eenzaam,
hij als weduwnaar in een dorp, zij als consultant in het
buitenland, een radertje in diezelfde geglobaliseerde
economie. Hij komt haar helpen, maar op de onvermijdelijk onvolmaakte manier waarop elke ouder een
volwassen kind helpt. Hij weet natuurlijk al lang dat
’ie niet méér weet over eenzaamheid. Niet dat zijn rol
is uitgespeeld, maar het is een rol die niemand gegoten
zit. Te grote tanden, scheve pruik. Zoals elke ouder.
Maar hij is er, daar gaat het om. Een volmaakt onvolmaakte verhouding. Andere films in de competitie die
gezin en relatie – en soms waanzin – als maat namen:
Graduation, Julieta, Juste la fin du monde, Ma loute,
Sieranevada en, op een verdraaide manier, American
Honey van Andrea Arnold. De laatste twee worden uitgebracht op respectievelijk 23 februari en 9 maart.

Zegetocht

Wonderland

Wat bedoelt Curtis met fictie? Hij neemt als leidmotief
hoe het Westen met Khadaffi is omgegaan. Eerst was
hij de grote belofte van de Arabische wereld, later de
grootste terrorist op aarde (die ook nog even ‘Lockerbie’ in de schoenen geschoven kreeg omdat men de
werkelijke dader Assad op dat moment nodig had), later weer een betrouwbare vriend en uiteindelijk tot zijn
ondergang een symbool van Arabisch despotisme.
De film betoogt veel meer en niet altijd overtuigend.
Maar dit punt, dat gefictionaliseerde verhalen steeds
meer invloed kregen en waarheid irrelevanter werd,
zodat we nu in de situatie zitten dat uitspraken van een
Amerikaanse president geen enkele betekenis meer
hebben en dat veel mensen dat prima vinden, sluit
nauw aan bij het gevoel dat de wereld is losgeslagen.
Als Alice ooit terugkomt uit Wonderland, weet ze niet

Sinds de discussie over de witte selectiemechanismes
van de Oscars vorig jaar weer oplaaide, dringen diversiteit en representatie zich terecht naar de voorgrond.
Nate Parkers Sundance-winnaar The Birth of a Nation,
hier alleen nog op het Da Bounce en Leids Film Festival
te zien, is een direct commentaar op het racisme en de
geschiedvervalsing van de gelijknamige versie van D.W.
Griffith uit 1915. Straight Outta Compton corrigeerde
een meer passieve vorm van geschiedvervalsing door
eindelijk recht te doen aan de invloed die NWA sinds de
jaren tachtig binnen en buiten de rapmuziek had – al is
in die hoek nog veel meer te halen. Dear White People
was een komische aanklacht tegen de behandeling van
Afrikaans-Amerikaanse studenten op de universiteit.
Ook andere films hielpen de scheve representatie
verkleinen, maar nuanceerden de discussie. De drie
leerlingen in Rick Famuyiwa’s Dope, alle drie verschillend maar in ieder geval niet wit, houden van witte
gitaarmuziek, kleden zich in nineties hiphopstijl en
willen zo snel mogelijk naar de universiteit. Ze zijn het
zwart-wit al lang voorbij. Moonlight van Barry Jenkins
verschijnt op 26 januari maar is in de VS al sinds de
release op 18 november met een zegetocht bezig. Het
verhaal over de worstelingen van een zwarte, homoseksuele man in drie fasen van z’n leven voert de discussie
over representatie een paar stappen verder. Huidkleur
is niet de kwestie, homoseksualiteit al wat meer in het
licht van machismo in de Afrikaans-Amerikaanse cultuur, maar Jenkins is vooral geïnteresseerd in het hele
verhaal van zijn personage en weigert dat tot een categorie of label te reduceren. De afwezigheid van blanken

is geen politieke stellingname of afwijzing, dit is hoe en
waar het personage leeft.
Mia Hansen-Løve deed met betrekking tot vrouwen
hetzelfde in L’avenir, net als (weer op een verdraaide
manier) Paul Verhoeven in Elle. Misschien toevallig
twee films met Isabelle Huppert in de hoofdrol, die,
zegt men, nog best wel eens voor een Oscar genomineerd kan worden. Dat zou de prijs zeker geloofwaardiger maken. Hupperts personage Nathalie is in L’avenir
na een scheiding niet bezig met een nieuwe liefde of
eenzaamheid. Ze wordt niet, zoals de meeste vrouwelijke personages, gedefinieerd door haar relatie met
anderen (een kind, een ouder of een geliefde). Ze krijgt
van de film geen straf of beloning voor haar vrijheid. Ze
leeft en probeert zichzelf te ontwikkelen, zonder dat ze
weet waar ze heen wil.

Frontlinie

Appropriation, revisionisme en representatie manifesteren zich ook in film als een culturele frontier. Ook
The Neon Demon en films als Harmony Korine’s Spring
Breakers en Sofia Coppola’s The Bling Ring hebben met
appropriation te maken, al is het een andersoortige. In
Spring Breakers, een film uit 2015, overvallen vier jonge
meiden een restaurant om naar Spring Break in Florida
te kunnen gaan, het jaarlijkse drank- en ontmaagdingsfestijn voor studenten. Ze raken betoverd door de pistolen en gouden tanden van een witte rapper en besluiten
ter plekke gangsters te worden, voor altijd gehuld in
bikini’s, met mitrailleurs in de hand. Korine deed dat
bewust, alsof de meiden in een duistere versie van Bay
watch waren beland. Hij bracht het als een symptoom
van een verziekte, op seks en geweld beluste cultuur
waarin meiden met mitrailleurs in bikini’s kunnen
rondlopen en denken dat het allemaal maar een grap is.
Dat niks meer serieus te nemen valt. Dat ze kunnen spe
len dat ze gangster zijn. Dat ze onkwetsbaar zijn. Dat het
feestje nooit meer ophoudt. Of zoals een van de personages in de film uitroept, mitrailleur in de hand: “Spring
Break forever bitches!”
In The Bling Ring gebeurt hetzelfde: de jongeren op
wie het waargebeurde verhaal gebaseerd is, vertelden
na hun arrestatie dat ze zich door spullen uit de huizen van celebrity’s te stelen ook een beetje celebrity
voelden. Ze maakten zich de celebrity-identiteit eigen,
net als de meiden in Spring Breakers zich een fictieve
gangsteridentiteit eigen maakten die ze kenden van
films en televisie. Appropriation.
Opnieuw in The Neon Demon. Nicolas Winding Refn
ridiculiseert de reductie van mensen tot ideaal- en stereotypen waar zo veel films op drijven. Een vorm van
framing waarvan de gevolgen nauwelijks erkend worden omdat die discussie meestal regelrecht naar een
lastige morele discussie leidt. Alles in deze film – de
modellen, de sets, in de loop van de film zelfs de bewegingen van personages – heeft een geïdealiseerde vorm.
Alsof de werkelijkheid overschreven en herschreven is
door beelden uit films, televisie, comics, advertenties,
commercials en games. Die beelden bepalen en herschrijven ook onze gedachten.
Er gebeurde meer in 2016. Maar de groeiende inzet
van beelden voor eigen doelen of het aanvechten van
die beelden om erkenning te vinden, plaatste films aan
de frontlinie van wat in feite een keiharde machtsstrijd
is. Verhalen bepalen de stem van het volk. Die stem
klinkt nu in het Witte Huis. Maar wie luistert?
5

Highlights
Januari 2017

‘PRACHTIGE FILM OVER DE HELENDE
KRACHT VAN KLASSIEKE MUZIEK’
– VARIETY

PUBLIEKSFAVORIET
SÃO PAULO INTERNATIONAL FILMFESTIVAL

Floating Clouds (Mikio Naruse, 1955)

van de producers van

‘BETROKKEN, VOL EERLIJKE EMOTIES
EN ERG GOED GEMAAKT’

THE SECOND MOTHER

– SCREEN DAILY

van regisseur

SÉRGIO MACHADO

VANAF 5 JANUARI IN DE BIOSCOOP
w w w. a r t i f i l m . n l
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Tentoonstelling en ﬁlmprogramma

Béla Tarr

Till the End of the World
Tentoonstelling over het werk van de
Hongaarse ﬁlmmaker Béla Tarr (Pécs,
Hongarije, 1955). Béla Tarr wordt wereldwijd beschouwd als een van de belangrijkste en meest invloedrijke ﬁlmauteurs
van de afgelopen dertig jaar. Tarr is de
meester van het lange shot, de meester
van de prachtig in beeld gebrachte, trage,
zwaarmoedige ﬁlms over de condition
humaine. Hij brak internationaal door met
Damnation (1988) en breidde zijn roem
en aanzien uit met het achturige Sátántango (1994), Werckmeister harmóniák
(2000) en The Turin Horse (2011).
21 januari t/m 7 mei 2017

90 jaar Marilyn Monroe
In 2016 zou Marilyn Monroe 90 jaar zijn
geworden. Vandaag de dag wordt de
naam ‘Marilyn Monroe’ gezien als synoniem voor schoonheid, sensualiteit en
erotiek. De ﬁlmvertoningen in EYE laten
zien dat Monroe ook een briljante comédienne en serieuze actrice was. In januari
worden de volgende ﬁlms vertoond:
Some Like it Hot, The Misﬁts, Gentlemen
Prefer Blondes, The Seven Year Itch,
How to Marry a Millionaire en Bus Stop.
Nog tot en met 4 januari

Mikio Naruse

Onbekende meester van
de Japanse cinema
Mikio Naruse is de ‘grote onbekende’
van de Japanse cinema. Naruse was
gefascineerd door het leven van gewone
Japanners, over wie hij vertelde in aangrijpende ﬁlms zonder opsmuk. Zijn vertellingen tonen de drama’s die zich achter
de façade van keurige huishoudens en
het geishamilieu afspelen, en richten
zich vooral op de vrouwen: onafhankelijk,
moedig en met een sterke wil, maar
geboren voor het ongeluk.
12 tot en met 29 januari

Personal Shopper
(Oliver Assayas)

Sensuele thriller, gesitueerd in de Parijse
onderwereld van de mode, ontpopt zich
tot stijlvol mysterie en spookverhaal.
Deze verbeelding van de eenzaamheid
door social media zat in de competitie in
Cannes en kreeg de prijs voor beste regie.
EYE vertoont ook eerdere ﬁlms van
Assayas.
Vanaf 26 januari

EYE Filmmuseum Amsterdam
Info & tickets eyeﬁlm.nl

THE SILENT EVOLUTION 2010, MEXICO (DETAIL OF VERONICA) © JASON DECAIRES TAYLOR, ALL RIGHTS RESERVED, DACS/PICTORIGHT 2016
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La La Land

Dromen in tijden van crisis
Damien Chazelle blaast het meest esca
pistische aller genres nieuw leven in. In
zijn aanstekelijke filmmusical koppelt hij
klassieke allure aan een eigentijds Los
Angeles.
De filmmusical. Het meest escapistische aller genres, de kop opstekend in crisistijd. Het
doet wegdromen met meeneuriërs, ongebreideld enthousiasme, verleidelijke kleuren
en mooi vallende jurken. In het beste geval
verandert het de bioscoopzaal in een quarantaineruimte tegen het kwaad. De Amerikaanse regisseur Damien Chazelle (Whip
lash, 2014) moet met de timing van zijn
nieuwe film iets hebben aangevoeld: op het
moment dat de chaos Amerika – en daarmee
de wereld – in zijn greep houdt, komt hij met
het meest charmante tegengif dat je een
filmpubliek kunt geven. Zijn van het scherm
spattende La La Land is de eerste authentieke Hollywoodmusical in tijden.
De premisse zit al in die wat kinderachtige, bevreemdende titel. Qua toon in de toepasselijk speelse en muzikale alliteratie, qua
betekenis in de dubbele lading van de bestaande uitdrukking, vrij vertaald: ‘mensen

Cézanne et moi

Vriendschap
is een illusie
De innige vriendschap tussen Paul Cé
zanne en Émile Zola kwam na dertig jaar
abrupt ten einde. Cézanne et moi trekt
veel romantische kunstenaarclichés uit
de kast.
Het is een mooi verhaal. Als een koene jonge
ridder schoot de dertienjarige Cézanne in
1852 op het schoolplein in Aix-en-Provence
een jongen te hulp die door klasgenoten getreiterd werd. Die jongen was de één jaar
jongere Émile Zola, een tenger, met een
zwakke gezondheid kampend schuchter jochie, wiens vader vijf jaar eerder was gestorven. Het kind leefde in armoede met zijn
moeder. Een intense vriendschap was geboren. Mooi verhaal, maar vrijwel zeker een
mythe. Het is tekenend voor Cézanne et moi

KORT

die in een geheel eigen universum leven’,
maar ook ‘de droomwereld van Hollywood’.
En dromen gebeurt bij de vleet in het
vooral tijdens magic hour gefilmde L.A. (nog
een La-knipoog). De jonge actrice en noodgedwongen barista Mia (Emma Stone) leeft
The American Dream met haar tussen het
koffie schenken door geplande audities. Pianist Sebastian (Ryan Gosling) probeert al
bijklussend het muzikale behang van een
restaurant te doorbreken met wat jazz. Beiden ambitieus, maar nog niet op hun plaats
van bestemming. Hun eerste begroeting
vindt plaats tijdens een verkeersopstopping
en bestaat uit een geïrriteerd ingedrukte toeter (hij) en een opgestoken middelvinger
(zij). Als kijker is het je dan al duidelijk: die
zijn voor elkaar bestemd.
Blijven dromen, dat is het adagium dat La
La Land ons in bange tijden meegeeft. Van
liefde tot werk. “Shoot for the moon, even if
you miss, you’ll land among the stars” – een
advies dat in een prachtige auditoriumscène
letterlijk wordt genomen. Dat de boodschap
om te blijven dromen niet afgezaagd aandoet
maar verfrissend oprecht voelt, is te danken
aan de chemie van koningskoppel Stone en
dat het dit verhaal gloedvol opdient, want
het past in de romantisering van het kunstenaarsleven waarin de film zich wentelt.
Het is waar Cézanne en Zola vanaf hun
jeugd dikke vrienden waren totdat de
vriendschap ruim dertig jaar later in 1886
met een klap uit elkaar spatte. De reden was
de publicatie van Zola’s Het meesterwerk. De
roman portretteert een schilder die een revolutie in de schilderkunst teweeg wil brengen en als hij daarin faalt zelfmoord pleegt.
Cézanne meende dat Zola het personage op
hem gebaseerd had – de schilder kreeg toen
nog geen voet aan de grond in de gevestigde
kunstwereld – en de roman voelde als een
dolkstoot in zijn rug. De mannen zouden elkaar nooit meer schrijven en ontmoeten,
maar de vriendschap zat zo diep dat toen
Zola zestien jaar later overleed Cézanne zich
naar verluidt een dag huilend opsloot in zijn
huis.
Cézanne et moi schetst met veel tijdsprongen en flashbacks de lange vriendschapsperiode, die van karakter verandert
als de vrienden twintigers zijn. Als kind en
tiener kijkt Zola enorm op tegen Cézanne,
die van rijke komaf is en voor de duvel niet

Ballerina

Eric Summer, Éric Warin | Frans/Canadees
3D-animatieavontuur over weesmeisje Félicie
dat er in 1879 van droomt ballerina te worden
maar niet over de francs beschikt om een dure
opleiding te betalen. Ze vlucht van Bretagne
naar Parijs, neemt de identiteit aan van een
verwend kind en begint als balletstudent bij de
Parijse Opera. Maar zowel de studie als het
maken van vrienden blijkt lastig. Gelukkig krijgt
ze toch hulp, onder meer van de jonge uitvinder
Victor.
TE ZIEN VANAF 21 DECEMBER 

Passengers

BALLERINA

Morten Tyldum | Het zal je maar gebeuren. Lig je
samen met duizenden anderen in cryosleep aan
boord van een ruimteschip op weg naar een

LA LA LAND

Gosling (in hun derde samenwerking) en aan
Chazelle’s eigen ambitie om te dromen, dromen, dromen. Om onomwonden op en om te
kijken naar klassiekers. Om Cinemascope en
de spetterende kleuren van de MGM-studio-musicals aaneen te rijgen met Jacques
Demy’s subversieve Les parapluies de Cher
bourg (1964) en zijn lichtere Les demoiselles
de Rochefort (1967).
Chazelle’s cinefiele feestje koppelt oud
aan eigentijds en escapisme aan realiteit. Dat
hij in de serieuzere scènes een enkele keer uit

CÉZANNE ET MOI

bang. De rollen draaien om als Zola op zijn
drieëntwintigste in Parijs succesvol debuteert en door de gevestigde literaire wereld
wordt omarmd, maar Cézanne in Aix worstelt met het leven. Van zijn vader krijgt hij
geen geld meer – de man wil dat zijn zoon
een respectabel beroep zoekt – en de gevestigde kunstwereld vindt hem een rare snuiter, die met zijn nieuwlichterij de boel belazert. Het verschil in sociale positie leidt bijna
onvermijdelijk tot de breuk, want voor Zola
wordt Cézanne een herinnering aan een ver-

de bocht dreigt te vliegen, hoort bij deze
achtbaanrit, waarbij je na afloop meteen nog
een keer wilt. Mocht de wereld ons nog meer
in de steek laten dan kunnen we altijd nog
vluchten. Met z’n allen emigreren naar La La
Land.
ALEXANDER ZWART

La La Land
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VERENIGDE STATEN, 2016 | REGIE

DAMIEN CHAZELLE | 128 MINUTEN | MET EMMA STONE,
RYAN GOSLING, J.K. SIMMONS | DISTRIBUTIE INDEPEN
DENT FILMS | TE ZIEN VANAF 22 DECEMBER 

leden, dat hij als succesvolle schrijver wil
vergeten.
Cézanne et moi giet het interessante verhaal van de legendarische vriendschap in
stevig aangezette kunstenaarsclichés. Cézanne is een impulsieve wildebras en door
perfectie geobsedeerde schilder die als het
niet lukt zijn schilderijen stukslaat. Zola is
de rationele intellectueel, die zijn woorden
nauwkeurig weegt en van Cézanne moet leren hoe hij een vrouw moet versieren. Je kunt
zo’n filmbenadering schilderachtig en kleurrijk noemen, maar ook belegen en oubollig.
Echt onvergeeflijk is dat scenarist en regisseur Danièle Thompson de twee vrienden
twee jaar na hun breuk weer doodleuk elkaar
nog een keer laat ontmoeten om het nog eens
goed over hun ruzie te hebben. Wie zo weinig
respect voor de waarheid heeft, neemt de
bioscoopbezoeker niet serieus.
JOS VAN DER BURG

Cézanne et moi

112311

FRANKRIJK, 2016 | REGIE DANIÈLE

THOMPSON | 117 MINUTEN | MET GUILLAUME CANET,
GUILLAUME GALLIENNE | DISTRIBUTIE CHERRY
PICKERS | TE ZIEN VANAF 29 DECEMBER 

verre planeet, blijkt de software niet in orde en
word je negentig jaar te vroeg wakker. Gelukkig
niet als enige. En gelukkig is die ander ook best
prettig om naar te kijken. Onder meer met Jennifer Lawrence en Chris Pratt.
TE ZIEN VANAF 22 DECEMBER 

Why Him?

John Hamburg | Romkom over een vader (Bryan
Cranston) die na een bezoek aan zijn dochter
(Zoey Deutch) in een bittere strijd verwikkeld
raakt met haar rijke en beroemde vriendje
(James Franco). Als duidelijk wordt dat Laird
over vijf dagen Stephanie ten huwelijk zal vragen, probeert pa er alles aan te doen om het
plan te dwarsbomen.
TE ZIEN VANAF 22 DECEMBER 

PASSENGERS

Onze jongens

Johan Nijenhuis | De bouwvakkers van bouwbedrijf Onze Jongens ontdekken in navolging van
Magic Mike een gat in de markt met een mix van

22

DE FILMKRANT 
#394 DECEMBER/JANUARI 2017

Walking Distance

Gered door een fotorolletje
Walking Distance is een Mexicaanse
tragikomedie over een zwaarlijvige
einzelgänger die zijn appartement niet
uit komt. Totdat opbloeiende vriend
schappen hem de moed geven om weer te
durven dromen van een leven als kunst
fotograaf.
Een zwaarlijvige man is net ontwaakt in een
smoezelige slaapkamer. Hij zit rechtop in
bed, het zweet glimt tussen de huidplooien
op zijn rug. Dan staat hij op: het bed kraakt
eerst, dan de vloer. De kreunende klanken
van fysiek ongemak worden versterkt door
zwaar aangezette pianomuziek. In het eerste
kwartier van Walking Distance bevinden we
ons in het hoofd van Fede, een kortademige
en onbeholpen verschijning. Dankzij een
hartkwaal is hij amper nog in staat zichzelf te
verzorgen, laat staan zijn appartement te
verlaten. Zodoende fantaseert hij dat hij aan
zee woont, blijkens het geluid van klotsende
golven. Want dergelijke illusies maken zijn
leven ietsje draaglijker.
Al snel wordt korte metten gemaakt met
dit escapisme: Fede woont in een vervallen
wooncomplex, ver van de oceaan; zijn woning is een oase van verveling. Met de wekelijkse visite van zijn zus Rosaura en zwager
Ramon wordt een tijdelijk einde gemaakt aan
deze lijdensweg. Tijdens het bezoek zit Fede
gewillig tussen de twee in – een bijzonder
geestig en symmetrisch beeld. Zijn ogen
lichten op wanneer Ramon zijn gloednieuwe

WALKING DISTANCE

camera tevoorschijn haalt. Wanneer het
echtpaar alweer is vertrokken – Rosaura kan
haar naar urine riekende broertje maar even
verdragen – gaat Fede naarstig op zoek naar
zijn eigen oude fototoestel. Daar blijkt nog
een rolletje in te zitten.
Wat volgt is een avontuurlijke en voor
Fede levensgevaarlijke tocht naar de fotozaak, langs voetballende jongens die zich
pijlsnel bewegen ten opzichte van de puffende heremiet. In de winkel stuit Fede op
tiener Paolo: die ontwikkelt het rolletje en
verkoopt zijn nieuwe corpulente vriend een
digitale camera. Fede is opgetogen: nu kan
hij (opnieuw en oneindig) herinneringen
vastleggen en ophalen. Thuis maakt hij zijn
eerste selfie, een kiekje van zijn dikke buik:

die zat hem ditmaal niet in de weg. Het zijn
de eerste stappen in zijn gedroomde carrière
als kunstfotograaf.
Fedes ambities worden gestimuleerd door
zijn nieuwbakken vrienden Paolo en Ramon,
die hem aansporen de wijde wereld vast te
leggen met zijn camera. Het leidt tot een bij
vlagen ontroerend drama, waarin zwaarlijvigheid dient als katalysator van de plot. De
bitse doch behulpzame Rosaura speelt hierin
een sleutelrol als stem van de rede. Ze wijst
Fede op zijn fysieke mankementen: als hij
zijn huis weer verlaat, dreigt een hartaanval.
Soms prevaleert het hart echter boven het
hoofd: wie echt wil leven, moet risico’s nemen.
OMAR LARABI

Walking Distance
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MEXICO, 2015 | REGIE ALEJAN

DRO GUZMÁN ALVAREZ | MET LUIS ORTEGA, JOEL ISAAC
FIGUEROA EN MARTHA CLAUDIA MORENO | 104
MINUTEN | DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN
VANAF 22 DECEMBER 

A Street Cat Named Bob

Kat redt man

Met A Street Cat Named Bob maakt Roger
Spottiswoode een feel-goodfilm over, ja
wel, het zwerversleven.
‘Sorry van je muur’ staat er in graffiti-hanenpoten op een bakstenen wand in de achterbuurt waar zwerver James (Luke Treadaway) zijn leven op de rails moet krijgen. Voor
het eerst sinds jaren heeft hij weer een dak
boven zijn hoofd, een bank en een koelkast.
Tegenprestatie: afkicken van de heroïne.
Maar als je niemand hebt om dat voor te
doen, waarom zou je dan? Daarin besloten
ligt de belangrijkste rol voor straatkat Bob.
Een huisdier maakt het leven weer de moeite
waard.
A Street Cat Named Bob is een ultieme
feel-goodfilm. De Canadese van-alles-ennog-wat-regisseur Roger Spottiswoode (hij
maakte zowel de James Bond-film Tomorrow
Never Dies als het oorlogsdrama The Child
ren of Huang Shi) verfilmt de autobiografie
van voormalig dakloze James Bowen als een
modern sprookje. Het is niet de eerste keer
dat Spottiswoode een dier als hoofdperso-

de Chippendales en de Gamma. Het duurt niet
lang voor ze stoppen met klussen en tot plezier
van de vrouwelijke en een bescheiden mannelijke clientèle fulltime uit de kleren gaan. Helaas
zijn familie en vrienden minder blij met het
baanbrekende carrièreplan. Wij zeggen: kom
maar op met die slowmotion shots en geoliede
musculatuur.

nage kiest. De familiefilms Turner & Hooch
(1989) en Midnight Sun (2014) draaien om
vriendschappen met een uit de kluiten gewassen, kwijlende lobbes en een ijsberenjong. In A Street Cat Named Bob duikt rode
kater Bob uit het niets op in James’ keuken.
Bob is gewond en James besluit hem te verzorgen. Daarna blijft de kat zijn metgezel en
trekt op zijn beurt James uit de put.
In die omslag zit het pijnpunt dat A Street
Cat Named Bob aansnijdt. Als James eerder
in de film nog op straat woont, vraagt Spottiswoode je aandacht voor een groep verschoppelingen. In een filmstijl die bij vlagen
doet denken aan documentaire straatfotografie, portretteert hij het uitzichtloze leven
van daklozen. Hij dwingt je stil te staan bij
paria’s die we liever negeren. Zodra een
zwerver echter opvalt, wordt hij weer herkend als een gewoon mens. Goed gezien, en
ook grappig, is de hypocrisie die daarmee
gepaard gaat. Wanneer James kater Bob
meeneemt naar Covent Garden en zoals altijd optreedt als straatmuzikant, behandelt
de gemeenschap hem plotsklaps als een

A STREET CAT NAMED BOB

goede bekende.
Tegelijkertijd wordt A Street Cat Named
Bob anekdotisch zodra Bob zijn intrede doet.
Oppervlakkige strubbelingen krijgen de
overhand, in de categorie ‘kat schrikt van
hond’. Daarmee gooit Spottiswoode de diepere tragiek van het zwerversleven te grabbel. Vermoedelijk doet hij dit in een poging
van Bob een volwaardig personage maken.
De point of view-shots vanuit kattenperspectief duiden daarop, maar ze zijn niet
meer dan een grappig trucje. Als we inzoomen op Bobs leven, dan zien we hoe hij een
muis wil vangen. Het zegt zo weinig. Het
leuke aan katten is juist dat ze een eigen karakter hebben en eigenzinnig zijn.
De rode kater in Inside Llewyn Davis (Joel
en Ethan Coen, 2013) onthoud je, doordat de
regisseurs van hem een echt Coen-type maken. En in Breakfast at Tiffany’s (Blake Edwards, 1961) is de kat ‘Cat’ het alter ego van
Holly Golightly (Audrey Hepburn). Ze zegt:
“Ik ben als ‘Cat’, een sloeber zonder naam.
We behoren niemand toe, en niemand hoort
bij ons. We horen niet eens bij elkaar.” De kat
heeft de sleutelfunctie in haar happy end.
A Street Cat Named Bob is de moeite
waard voor wie van huisdieren houdt. Met de
lieve singer-songwriter-deuntjes en het
sympathieke spel van Treadaway en Ruta
Gedmintas is het toch een schat van een
kerstfilm.
LAURA VAN ZUYLEN

A Street Cat Named Bob

MET LUKE TREADAWAY, BOB, DE KAT | DISTRIBUTIE
EONE ENTERTAINMAINT | TE ZIEN VANAF 22 DECEMBER


Albert Falco en Yves Paccalet. Ook met Audrey
Tautou.
TE ZIEN VANAF 5 JANUARI 

Assassin’s Creed

Justin Kurzel | Het idee achter de beroemde
gelijknamige gameserie die begon in 2007 was
intrigerend: in het DNA van het hoofdpersonage

L’odyssée

EVERYBODY WANTS SOME!!

ONZE JONGENS

L’ODYSSÉE

GROOT-BRITTANNIË,

2016 | REGIE ROGER SPOTTISWOODE | 103 MINUTEN |

TE ZIEN VANAF 29 DECEMBER 

Jérôme Salle | Geen remake van Homerus maar
een biopic van de Franse oceanograaf en filmmaker Jacques-Yves Cousteau met de kenmerkende rode beanie. Cousteau wordt gespeeld
door Lambert Wilson, de acteur die u misschien
kent van Of Gods and Men. Gebaseerd op het
nonfictieboek Capitaine de La Calypso van
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Office Christmas Party en Bad Santa 2

De kerstgeest is dood.
Lange leve de kerstgeest?
In een Amerika dat wordt verscheurd
door een politieke, economische en soci
ale crisis zou Kerstmis een oase van rust
kunnen zijn, een feest van insluiting, om
arming en verzoening. Office Christmas
Party en Bad Santa 2 tonen echter een
land dat daarvoor te cynisch is.

BAD SANTA 2

Vanaf het moment dat een rapnummer van
DMX Office Christmas Party inluidt is duidelijk dat deze komedie van de hand van Josh
Gordon en Will Speck (Blades of Glory; The
Switch) slechts formeel over kerstmis gaat.
Het is vooral een zuipkomedie à la The Hang
over die toevallig in december uitkomt.
Kerstmanpakken, rendieren en ongepaste cadeaus genoeg, maar alleen in de context van
een episch feest dat de afdeling van Clay
Vanstone moet redden van de toorn van zijn
zus Carol, tevens directeur, vertolkt door een
constant gepikeerde Jennifer Aniston. Haar
broer moet in één avond een deal sluiten met
een belangrijke cliënt en deals sluit je schijnbaar het best door schaamteloos hard te feesten.
Er zitten bij vlagen geinige momenten in deze
komedie die zich bijna volledig op de werk/
dansvloer afspeelt. Vooral de ongemakkelijke
interactie tussen mannen en vrouwen biedt
venijnige stukjes dialoog. Nooit gedacht dat
David Finchers Gone Girl als werkwoord kon
worden gebruikt, als in: “Pas maar op, anders
Gone Girl ik jou zo hard!” Dat zet de geile
mannetjes van de ICT-afdeling wel op hun
plek.
Verder is dit kerstfeest zo plat als maar kan.
Vooral de romance tussen afdelingshoofd Ja-

lagen de herinneringen besloten van zijn voorvaderen, die met moderne technologie opnieuw
beleefd konden worden. Naarmate de game
serie vorderde is dat idee door producent
Ubisoft losgelaten. De laatste twee games
speelden volledig in het verleden, het Parijs van
de Franse revolutie en Victoriaans Londen.
Voor de film is het idee wel weer opgepakt. Om
zijn straf te ontlopen moet de ter dood veroordeelde Callum Lynch meewerken aan een
geheim experiment waarin hij de herinneringen
verkent van zijn voorouder Aguilar, die leefde in
het Spanje van de vijftiende eeuw.
Al vechtend en moordend maakt hij zich de
vaardigheden eigen van de Master Assassin en
ontdekt via zijn voorouders deel uit te maken
van een geheim genootschap van Assassins, die
in een eeuwenlange strijd met de Templars ver-

son Bateman en programmeur Olivia Munn is
zo belachelijk en generiek dat die nog ongeloofwaardiger is dan feestgangers die printers
uit de wolkenkrabber naar beneden gooien.
Belachelijk, ongeloofwaardig, niet zo
grappig; er zijn genoeg bedenkingen te verzinnen bij Office Christmas Party. Die kritiek
verdwijnt echter als sneeuw voor de zon
naast Bad Santa 2.
Terry Zwigoffs eerste Bad Santa met Billy
Bob Thornton in de hoofdrol kwam in 2003
als een aangename verassing. In al zijn politieke incorrectheid had Bad Santa een rake
snaar gevonden tussen bravere kerstfilms als
Elf en Love Actually. Dertien jaar later lijken
we juist correctheid en sympathie te missen,
zowel in de samenleving als in dit vervolg.
Behalve een bizar slecht gemaakte film is Bad
Santa 2 bovenal een pijnlijke herinnering
voor iedereen die er wakker van ligt dat een
haatzaaier als Donald Trump verkozen werd
tot president. Dit stukje gif lijkt een tijdperk
te markeren waarin we meer haatdragende
uitingen zullen vinden, binnen en buiten de
bioscoop. De kerstgeest is dood, lang leve de
kerstgeest?

HUGO EMMERZAEL
Office Christmas Party 11111

VERENIGDE

STATEN, 2016 | REGIE JOSH GORDON & WILL SPECK |
105 MINUTEN | DISTRIBUTIE ENTERTAINMENT ONE | TE
ZIEN VANAF 8 DECEMBER 

Bad Santa 2 231111

VERENIGDE STATEN, 2016 |

REGIE MARK WATERS | 92 MINUTEN | DISTRIBUTIE
ENTERTAINMENT ONE | TE ZIEN VANAF 24 NOVEMBER


OFFICE CHRISTMAS PARTY

wikkeld zijn. Met Michael Fassbender als Callum Lynch.
TE ZIEN VANAF 5 JANUARI 

THE HISTORY OF LOVE

The History of Love

Rommelig
romantisch
epos

De bestseller van Nicole Krauss uit 2005
verdient een betere bewerking dan deze
potpourri van plotjes van Radu Mihăile
anu. De acteurs houden de boel drijvende.
Dat niet altijd duidelijk is wie de zoon is van
wie, of wie wel of geen boek heeft geschreven
dan wel steelt van een al dan niet imaginaire
vriend of vader, wie bijfiguur is en wie niet
en wie nou die meest geliefde vrouw van de
wereld is, zorgt enige tijd – pakweg een uur
en drie kwartier – voor wat onduidelijkheid
in deze rommelige, maar wanneer alle lijnen
bij elkaar komen ook ontroerende liefdesgeschiedenis die continenten, oorlogen en decennia overbrugt maar intiem en bescheiden
eindigt op een bank in Central Park. Waar
tranen over wangen rollen, dat wel.
Dat de film niet in subplotjes uit elkaar
valt, is te danken aan Derek Jacobi. De Britse
theatergod vertolkt de hoofdrol van Léo
Gursky, in flashbacks naar het idyllische
Poolse platteland van de jaren dertig verliefd
op Alma Mereminski (Gemma Arterton, die
zich na Gemma Bovery opnieuw door drie
mannen laat bewonderen). De liefde is wederzijds, al legt hij het uiterlijk wel heel erg af
bij Alma. Gelukkig kan hij mooi schrijven.
Met de marcherende nazi’s voor de deur

vlucht Alma naar Amerika en Léo vult het gemis met het schrijven van een boek over zijn
liefde, The History of Love. Aan bescheidenheid doet dit verhaal niet. Voordat Leo haar
achterna reist (wat met de Tweede Wereldoorlog en alles), verbergt hij het manuscript
bij een vriend die het vervolgens zonder te
knipogen onder eigen naam publiceert.
Dit is maar het begin. Het grootste deel van
de film speelt zich af in New York – in 2006,
voor de duidelijkheid – waar Léo een gepensioneerde slotenmaker is die nog altijd geteisterd wordt door flashbacks. Vervlochten
met deze geschiedenis zijn de lotgevallen van
de jonge Alma, een Amerikaanse tiener met
een alleenstaande moeder en een broertje dat
vanwege comic relief geobsedeerd is door
Joodse mythologie. En die moeder, u zag ’m
aankomen, krijgt dus de opdracht The His
tory of Love uit het Spaans naar het Engels te
vertalen. Et cetera, enzovoort.
Radu Mihăileanu vindt geen enkel oorspronkelijk beeld bij de roman die Nicole
Krauss in 2005 publiceerde. Dat is jammer,
maar hij heeft het niet in zich. Wie zelfs van
een seksstaking onder Noord-Afrikaanse
vrouwen een vlakke, zoetsappige film weet te
maken, zoals hij in 2011 deed met The Source,
zal de mensheid niet snel verrassen.
Stel verwachtingen dus vooral naar beneden bij. Maar wees niet verbaasd als tijdens
die scène op het bankje in Central Park toch
tranen over wangen rollen.
RONALD ROVERS

The History of Love

11111

FRANKRIJK/CANADA/

ROEMENIË/VERENIGDE STATEN, 2016 | REGIE RADU
MIHĂILEANU | MET DEREK JACOBI, GEMMA ARTERTON,
ELLIOTT GOULD | 134 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART
| TE ZIEN VANAF 5 JANUARI 

To My Beloved

Aly Muritiba | Na de dood van zijn vrouw Ana verandert Fernando in een rustige, naar binnen
gekeerde man die zijn zoon Daniel in z’n eentje
opvoedt. Elke nacht, als de jongen naar bed is,
brengt hij zijn vrouw tot leven door haar kleren
aan te raken en haar spullen te ordenen. Zijn leven
verandert wanneer hij tussen de spullen een aantal persoonlijke sekstapes ontdekt. Geobsedeerd
door de onbekende geliefde die op de beelden te
zien is, laat Fernando alles achter – ook zijn zoon
– om in het leven van de voormalige gevangene
Salvador te duiken.

LION

TE ZIEN VANAF 12 JANUARI 

Lion

TO MY BELOVED

Garth Davis | De vijfjarige Saroo raakt zijn
ouders kwijt in de straten van Calcutta en ver-

dwaalt, duizenden kilometers van huis. Hij
overwint talloze obstakels en wordt uiteindelijk
geadopteerd door een Australisch stel. Vijfentwintig jaar later gaat hij op zoek naar z’n biolo-
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The Founder

Super Size Me
‘Give me an M… Give me a C…’ De film
over de ontstaansgeschiedenis van ’s
werelds bekendste hamburgerketen mist
scherpte maar Michael Keaton steelt de
show.

LEVENDE RIVIER

Levende rivier

De groene
aders
Verdronken bomen en runderen op een
besneeuwde delta: je krijgt na de verfris
sende natuurdocumentaire Levende rivier
gelijk zin om naar buiten te gaan.
In een natuurdocumentaire komt meestal
geen mens voor, die rol wordt vaak vervuld
door de voice-over. De mens kíjkt vooral
naar de natuur, en lijkt er geen onderdeel van
te zijn. In het weldadig kalme Levende rivier
zien we alleen Ruben Smit (De nieuwe wil
dernis) af en toe geruisloos door het beeld
kanoën, van Lobith naar de Noordzee, rustig
om zich heen kijkend naar de waterjuffers,
ringslangen, zeearenden en brandganzen.
Toch is deze natuurdocumentaire impliciet
ook een portret van de mens: hoe hij de rivieren heeft beteugeld en weer de vrije loop
gelaten, naar gelang de wind waaide in het
natuurbeleid. Ook kunnen dieren je een
spiegel voorhouden: het leven van mens en
dier kan zwaar zijn, maar bestaat ook uit samenwerking – door ons eigen beschutte leven te vergelijken met dat van een dier in
overlevingsmodus kunnen we het misschien
meer waarderen en hebben we hopelijk min-

gische ouders. Gebaseerd op het boek A Long
Way Home van Saroo Brierley.
TE ZIEN VANAF 12 JANUARI 

EVERYBODY WANTS SOME!!

THE BYE BYE MAN

der te klagen.
Was het een tijdje grappig om de natuurdocumentaire te bespotten, het genre heeft
inmiddels weer aan gezag gewonnen. Het
verfrissende van Ruben Smit is dat hij oog
heeft voor het nabije. Smit kanoot in alle seizoenen, op zoek naar onbekende watergangen en stromen, van nevengeulen en rivierduinen naar ooibossen en kwelmoerassen.
Volgens Smit gaat het goed met de Nederlandse rivieren, de “groene aders door stedelijk gebied”: dankzij allerlei projecten zijn
ze weer schoon en zuurstofrijk. Langs de oevers maken witte eendagsvliegen spectaculaire ‘zomersneeuw’ door in groten getale op
te vliegen, nageslacht te maken en dezelfde
dag alweer te sterven: het emergente leven,
zoals zo’n complexe organisatiestructuur
wordt genoemd, vervat in één subliem moment van schoonheid. Soms dicht Smit een
dier subtiele emoties toe, zoals de mannetjeszeearend die bezoek krijgt van een dominant vrouwtje: “Zoveel intimiteit maakt hem
onzeker.”
Dit is geen exotische wereld die ver van
ons afstaat: de verdronken bomen en de runderen op de besneeuwde delta zijn vlakbij. Je
krijgt na Levende rivier gelijk zin om naar
buiten te gaan en weer wat beter om je heen
te kijken.
MARISKA GRAVELAND

Levende rivier

111231

NEDERLAND, 2016 | REGIE RUBEN

SMIT | 75 MINUTEN | DISTRIBUTIE SPLENDID FILM | TE
ZIEN VANAF 8 DECEMBER 

Je kunt het je bijna niet meer voorstellen: een
wereld zonder fastfood. In The Founder zien
we hoe Ray Croc (Michael Keaton) in 1954
voor het eerst kennismaakt met het concept.
Dick en Mac McDonald in San Bernardino
hebben groot succes met hun frietjes en
hamburgers in een zakje van papier. Croc,
een rondreizende verkoper die tot dan toe
weinig succes had met zijn mixers en gladde
praatjes, ziet meteen het potentieel voor een
franchise. Hij probeert de twee vriendelijke
broers te overtuigen van zijn grootse visie: de
gevels van Amerika, voortaan getooid met de
nationale vlag, het kruis en de gouden bogen
van McDonald’s. “De nieuwe Amerikaanse
kerk, zeven dagen per week geopend.”
De echte Ray Croc overleed in 1984 op
81-jarige leeftijd en liet toen een zakenimperium achter dat 31 landen bestreek. 7500 filialen, alleen al in de VS. Zijn succes was
vooral te danken aan slimme leaseconstructies en de aanschaf van vastgoed. En hij deed
dat alles met de naam van de gebroeders
McDonald, maar zonder de bedenkers zelf.
Dick en Mac lieten zich al in 1961 uitkopen.
The Founder is geen liefdesverklaring aan
McDonald’s maar de film van John Lee Hancock (Saving Mr. Banks) laat zich daar zeker
in de eerste helft soms moeilijk van onderscheiden. Met de production designer van
Saving Mr. Banks en dezelfde director of
photography ziet de film er fraai uit: een geïdealiseerde versie van de jaren vijftig, wanneer een groeiende consumptie en een optimistische levenshouding alles mogelijk
maken. The Power of the Positive, zoals de titel luidt van de grammofoonplaat die Ray
Croc keer op keer voor zichzelf afspeelt. De
film ademt lange tijd dezelfde geest: vlotte,
geestige scènes, optimistische muziek, vrolijke pom pom girls en close-ups van handdrukken bij de opening van alweer een nieuw
fastfoodrestaurant. De moraal komt later:
Crocs tomeloze ambitie heeft een prijs, of

Patriots Day

Peter Berg | Nooit te beroerd voor een vlaggenparade of vliegdekschip meer of minder, duikt
regisseur Peter Berg in de bomaanslag tijdens
de marathon van Boston op 15 april 2013. Het
fictieve personage Tommy Saunders (Mark
Wahlberg), een sergeant bij de politie van
Boston, speelt in de uren na de aanslag – die
drie mensen het leven kostte en zo’n 200 mensen verwondde – een cruciale rol in de jacht op
de dader(s). De film begint kort na het begin van
de marathon en introduceert naast Saunders
personages die een sleutelrol zullen spelen in de
nasleep van de aanslag. In een ander deel van
de stad kijkt Dzhokhar Tsarnaev naar een film
van moslimmannen en knipt zijn broer Tamerlan z’n baard.
TE ZIEN VANAF 12 JANUARI 

zoals de tagline van de film al verraadt: ‘He
took someone else’s idea and the world ate it
up.’
Laura Dern heeft een kleine, maar waardige rol als Crocs onbestorven weduwe
Ethel. Nick Offerman en John Carroll-Lynch
zijn innemend en zelfs grappig als de vriendelijke broers McDonald die zich uiteindelijk
zelfs hun naam laten afnemen. Michael Keaton steelt de show. Zijn Ray Croc is een vrolijke Frans die je inpakt met z’n charmes
maar wier opportunisme geen grenzen
kende. Niet talent brengt je ver in het leven,
orakelt Crocs grammofoonplaat, maar volharding. En volhardend is hij. Ondanks die
goede acteurs en de fraaie vormgeving is The
Founder geen film die echt beklijft of raakt.
De stijl en het verloop van het geïdealiseerde
fifties succesverhaal zijn te bekend, terwijl de
slotakte weer te gemakkelijk de kant van de
kleine man/hamburgerbakker kiest. De verrassing ontbreekt en Hancocks intentie om
van de ontstaansgeschiedenis van McDonald’s een kritiek te maken op de Amerikaanse Droom mist scherpte. Halverwege,
op het hoogtepunt van zijn succes, zingt
Croc een duet in de film: Pennies from Hea
ven. Een suikerzoet lied over muntgeld voor
een bittere geschiedenis van hebzucht: het is
op zich een aardige vondst, maar tekent ook
de halfslachtigheid van The Founder.
BAREND DE VOOGD

The Founder

11111

VERENIGDE STATEN, 2016 | REGIE JOHN

LEE HANCOCK | 115 MINUTEN | MICHAEL KEATON |
DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 5
JANUARI 2017 

THE FOUNDER

van The Bye Bye Man, een mysterieuze figuur
die overal opduikt waar mensen verschrikkelijke
dingen doen. Vanzelfsprekend brengen ze de
verschijning tot leven.
TE ZIEN VANAF 12 JANUARI 

Allied

ALLIED

The Bye Bye Man

Stacy Title | Horrorthriller over drie studenten
aan de Universiteit van Wisconsin die in een
oud huis aanwijzingen vinden voor het bestaan

Robert Zemeckis | Wie Noord-Afrika in de oorlog zegt, zegt Casablanca. Het zou dus niet verbazen als Zemeckis echo’s van die klassieker
laat horen in dit drama over een spion (Brad
Pitt) en een verzetsstrijdster (Marion Cotillard)
die een gevaarlijke missie uitvoeren achter – en
waar anders – vijandelijke linies.
TE ZIEN VANAF 12 JANUARI 

RONALD ROVERS
@RONALDROVERS
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van januari/februari
moeten vóór vrijdag 6 januari (schriftelijk of per e-mail aan
agenda@filmkrant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Film
krant is niet verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of
programmawijzigingen. De volgende Filmkrant verschijnt op
donderdag 19 januari.

Alkmaar
4 Filmhuis Alkmaar
Pettemerstraat 3 | 072-520 2022 |
filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele program
ma

Almelo
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/reser
veren 0546-850 264 | filmhuisal
melo.nl | Aanvang: 20.15

The Beatles: Eight Days A Week zo
15 jan (matinee) | Café Society vr 16
dec | La danseuse wo 18 dec | Heaven on Earth vr 23 dec | I, Daniel Blake vr 13 jan | Dag van de korte film
wo 21 dec (matinee en avond)

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 |
denieuwebibliotheek.nl /hetnieu
wefilmhuis

The Beatles: Eight Days a Week
– The Touring Years vr 23 en di 27
dec, 19.30 | za 24 dec, 13.00 | wo 28
dec, 11.00 | I, Daniel Blake vr 6 en di
10 jan, 19.30 | wo 11 jan, 11.00 | The
Light Between Oceans vr 16 en di 20
dec, 19.30 | za 17 dec, 13.00 | wo 21
dec, 11.00 | Perfetti sconosciuti vr 13
en di 17 jan, 19.30 | za 14 jan, 13.00 |
wo 18 jan, 11.00 | Tonio vr 30 dec en

Rialto in januari
Cracking the Frame

Bolshoi Babylon | Intriges, jaloezie,

corruptie – het is schering en inslag in de wereld van het Bolsjojballet, het wereldberoemde dansgezelschap uit Moskou. Dit culmineerde in 2013 toen artistiek directeur Sergei Filin zoutzuur in zijn
gezicht kreeg geworpen. Wat bezielde de dader? Regisseurs Nick

di 3 jan, 19.30 | za 31 dec, 13.00 | wo
4 jan, 11.00 | Dag van de Almeerse
film za 7 jan, 13.00

Compostella do 5 jan, 11.00 en 20.00
| Men and Chicken vr 16 dec, 11.00 en
20.00 | Our Little Sister vr 23 dec,
11.00 en 20.00 | The Red Turtle vr 13
jan, 11.00 en 20.00

La danseuse vr 13 jan, 21.30 | zo 15
en wo 18 jan, 20.30 | di 17 jan, 13.30
| Down to Earth do 26 jan, 13.30 | zo
29 jan, 14.30 | wo 1 feb 20.30 | Een
echte Vermeer do 15 en za 17 dec,
20.00 | vr 16 dec, 21.30 | zo 18 dec,
20.30 | di 20 dec, 13.30 | La fille inconnue ma 16, di 17 en do 19 jan,
20.30 | Florence Foster Jenkins vr
16 dec, 19.30 | ma 19 en di 20 dec,
20.30 | Genius vr 20 jan, 21.30 | zo 22
en wo 25 jan, 20.30 | di 24 jan, 13.30
| De held do 12 en za 14 jan, 20.30 |
vr 13 jan, 19.30 | Hell or High Water
vr 23 dec, 19.30 | di 27 dec, 20.30 |
vr 30 dec, 21.30 | I, Daniel Blake do
5, ma 9 en di 10 jan, 20.30 | vr 6 jan,

HUMMUS

21.30 | The Light Between Oceans
do 22, za 24 en do 29 dec, 20.30 | di
27 dec, 13.30 | Perfetti sconosciuti vr 20 jan, 19.30 | za 21, ma 23 en di
24 jan, 20.30 | Riphagen vr 23 dec,
21.30 | wo 28 dec, 20.30 | vr 30 dec,
19.30 | Les saisons vr 27 jan, 21.30 |
za 28 en ma 30 jan, 20.30 | di 31 jan,
13.30 | Samuel in the Clouds vr 27
jan, 19.30 | zo 29 en di 31 jan, 20.30
| Wild Oats vr 6 jan, 19.30 | za 7, zo 8
en wo 11 jan, 20.30 | di 10 jan, 13.30
| Europese dag van de korte film wo
21 dec, 14.30 (kinderfilms) en 20.30

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

Korte films op de kortste dag
Goed idee om op de kortste dag van
het jaar, 21 december, de Europese
Dag van de Korte Film te organiseren. Dan zijn in bioscopen en
filmtheaters in veel Europese landen korte films te zien. In Nederland gebeurt dat in dertig filmtheaters. Het probleem van de korte
film is bekend. Ze zijn divers en
bieden jong talent de kans om te
experimenteren maar op het grote
scherm zijn ze weinig te zien. De
tijd dat bioscopen nog voorprogramma’s hadden, ligt helaas ver
achter ons. Om daar iets aan te
doen – noem het een pleister op de
wond – initieerde Short Circuit,
het netwerk van niet-commerciële
Europese kortfilmdistributeurs,
vijf jaar geleden de Europese Dag
van de Korte Film. In Nederland
wordt deze dag gesteund door
EYE, het International Film Festival Rotterdam en het kortfilmfestival Go Short. Het door Go Short
samengestelde programma duurt
ruim tachtig minuten en bevat veel
prijswinnende films, die het talent
van Nederlandse kortfilmmakers

GRATIS

in allerlei genres – fictie, documentaire en animatie – laten zien.
Zoals Import (Ena Sendijarevic,
2016), een licht vervreemdende
schets van het leven van een Bosnisch gezin in een nieuw land. De
film was dit jaar te zien in Cannes
en is de Nederlandse inzending
voor de Oscar in de categorie Live
Action Short. In Houvast (Charlotte Scott-Wilson), dat de prijs
voor beste korte film op het Tribeca Film Festival won, wordt een
getalenteerde celliste overvallen
door podiumangst. Depart at 22
(Wiep Teeuwisse) pakt een eeuwig
actueel onderwerp bij de hoorns:
de angst voor het verlies van jeugdigheid en de vergankelijkheid van
het menselijk lichaam. De anima-

Read en Mark Franchetti bieden
een kijkje achter de schermen van
het gezelschap en mochten alles
filmen. (11 jan)

IJpromenade 1 | 020-589 1400 |
eyefilm.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma

Hummus! The Movie

Deze intieme film portretteert drie
kleurrijke mensen: een hardwerkende moslima, een altijd lachende jood en een jonge Arabische
christen. Ze hebben één ding gemeen: ze zijn dol op hummus. (18
jan)
In procedure | In haar nieuwe film

4 Corrosia Theater, Expo & Film
Markt 43 | 036-521 5929 | corrosia.
nl

4 Parkfilmhuis
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijn
stroom) | 0172-493 737 | parkfilm
huis.nl

La La Land vanaf do 22 dec | Lion
vanaf do 12 jan | Manchester by the
Sea vanaf do 19 jan | L’ Odyssée vanaf do 5 jan
4 Eye Filmmuseum

Docupodium

Almere Haven

Alphen a/d Rijn

Raadpleeg de website voor het
complete programma

ADVERTORIAL

tie What Else (Jelle van Meerendonk) laat zien dat als je iets leuk
vindt, je soms niet in de gaten hebt
dat het routine wordt. De documentaire U hebt een probleem (Esra
Piké) toont een inkijkje in het werk
van het Team Bemoeizorg in Groningen, dat zich bezighoudt met
complexe psychiatrische en verslavingsproblemen. In Gouden
Kalf-winnnaar voor beste korte
fictie Gratis (Merijn Scholte Albers
en Tobias Smeet) ontspint zich een
pijnlijke relatiekomedie in een supermarkt. Naast het programma
voor volwassenen is er een ruim
vijftig minuten durend kinderprogramma met de beste Europese
korte kinderfilms uit negen landen. Geschikt vanaf zes jaar. Te
zien zijn onder meer La cage (Loïc
Bruyere), over een beer in een kooi
die niet kan zingen en een vogel die
niet kan vliegen maar wel kan zingen, en Mushroom Monster (Alek
sander Leinese Nordaas), waarin
een paddestoelenmonster een
probleem heeft: hij heeft honger!
DAGVANDEKORTEFILM.NL

vertelt documentairemaakster Jiska Rickels het verhaal van de Syrische Hassan. Samen met zijn gezin
is hij het oorlogsgeweld in zijn geboorteland ontvlucht en in Nederland beland. Zijn zieke dochter
moest hij echter achterlaten. Jiska
Rickels is bij de voorstelling aanwezig en wordt na afloop geïnterviewd. (21 jan)
RIALTOFILM.NL

Premières en Nieuw American Pastoral vanaf do 22 dec | Cézanne et
moi vanaf do 29 dec | China’s van
Gogh vanaf do 15 dec | Fai bei sogni
vanaf do 29 dec | The History of Love
vanaf do 5 jan | How to Meet a Mermaid vanaf do 5 jan | Juste la fin du
monde vanaf do 15 dec | La La Land
vanaf do 22 dec | Lion vanaf do 12 jan
| Neruda vanaf do 29 dec | L’Odyssée vanaf do 5 jan | Les saisons vanaf do 15 dec | A Street Cat Named
Bob vanaf do 22 dec | The Violin Teacher vanaf do 5 jan | Walking Distance vanaf do 22 dec | Nog te zien
Een Echte Vermeer | I, Daniel Blake | De kinderen van juf Kiet | Layla
M. | The Light Between Oceans | Toni
Erdmann | Tonio | CineSingle Cézanne et moi zo 18 dec, 12.00 | Lion
zo 15 jan, 12.00 | Film & Architectuur zo 15 dec, 19.20 | Gay & Lesbian
Film Night Beautiful Something ma
19 dec, 19.15 | Europese dag van de
korte film wo 21 dec, 14.30 (jeugdprogramma) en 19.15 | Movies that
Matter In Your Arms ma 9 jan, 19.15
| Verwacht Flamenco Biënnale La
Chana (winnaar publieksprijs IDFA)

Amsterdam
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 |
Informatie: 020-553 5151 | Reserve
ring: 020-553 5100 | debalie.nl |
Raadpleeg de website voor het
complete programma

China’s Van Goghs do 15 dec | Cuba,
Whats Left za 17 dec | Fai bei soigni do 29 dec | How to Meet a Mermaid do 5 jan | Poesía sin fin do 5 jan
| I pugni in tasca do 29 dec | Sangue
del mio sangue do 29 dec | Europese
dag van de korte film wo 21 dec
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419
| filmhuiscavia.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele program
ma
Les glaneurs et la glaneuse do 15 en
vr 16 dec, 20.30 | TranScreen Presents Folkbildingsterror (Popular
Education Terror) za 17 dec, 20.30
4 Cinecenter

Lijnbaansgracht 236 | 020-623
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl |

Een scène waarin
Leopold Witte en
Tim Linde als Victor en Zack in hun
hotelkamer tegenover elkaar
zitten en elkaar
aankijken, zodat
een paar seconden lang een hele
geschiedenis
woordeloos over
tafel gaat, is helemaal raak. Zoals
eigenlijk alles hier.
11111

Ronald Rovers over
Waterboys in de Filmkrant

Premières Brimstone vanaf do 12
jan | Juste la fin du monde vanaf do
15 dec | Neruda vanaf do 15 dec | On
the Other Side vanaf do 19 jan | Personal Shopper vanaf do 26 jan | I
pugni in tasca vanaf do 5 jan | Sangue del mio sangue vanaf do 5 jan
| The Student vanaf do 26 jan | To
My Beloved vanaf do 12 jan | Walking Distance vanaf do 22 dec | Verwacht (o.v.b.) How to Meet a Mermaid | Europese dag van de korte
film wo 21 dec Nederlandse makers
met Depart at 22 | Houvast | Import
| U hebt een probleem | What Else
| 90 jaar Marilyn Monroe Bus Stop
wo 4 jan, 16.45 | Gentlemen Prefer Blondes di 3 jan, 16.45 | How to
Marry a Millionaire zo 1 jan, 19.00 |
The Misfits wo 4 jan, 19.00 | The Seven Year Itch ma 2 jan, 16.45 | Some
Like It Hot ma 2 jan, 19.00 | Cinema Concert Quo vadis? zo 18 dec,
16.00 | Sjinel (De mantel) zo 13 nov,
16.00 | Cinema Egzotik: John Hughes’ Teenager Night Ferris Bueller’s Day Off + Pretty in Pink vr 16
dec, 20.00 | The Gaze The Celluloid
Closet ma 19 dec, 19.00 | Film NL En
het leven gaat door vr 23 dec, 19.15
| Metaal en melancholie wo 14 dec,
19.15 | Tot ziens zo 18 dec, 14.00 | In
een Japanse stroomversnelling za
14 jan, 16.30 | Films bij tentoonstelling: Béla Tarr – The End of the World Damnation (Kárhozat) | Satanstango (Sátántangó) | Werckmeister harmóniák (Werckmeister Harmonies) | Mikio Naruse – onbekende meester van de Japanse cinema
(alle films Japans gesproken, Eng.
ondertiteld, vertoning op 35mm)
The Approach of Autumn (Aki tachinu) do 26 jan, 19.15 | Floating Clouds
(Ukigumo) za 14 jan, 19.15 | 24 jan,
21.15 | Flowing (Nagareru) do 12 jan,
19.15 | za 28 jan, 16.30 | Late Chrysanthemums (Bangiku) za 21 jan,
19.15 | Mother (Okâ-san) wo 25 jan,
19.15 | Repast (Meshi) vr 13 jan, 19.15
| Scattered Clouds (Midaregumo) za
28 jan, 19.15 | The Song Lantern (Uta
andon) do 19 jan, 19.15 | When a Woman Ascends the Stairs (Onna ga
kaidan o agaru toki) zo 22 jan, 19.15
| vr 27 jan, 17.30 | Wife! Be Like a
Rose! (Tsuma yo bara no yô ni) vr 13
jan, 21.15 | The Whole Family Works
(Hataraku ikka) wo 18 jan, 19.15 |
Yearning (Midareru) ma 16 jan, 19.15
| zo 29 jan, 16.30
4 Het Ketelhuis

Westergasfabriekterrein | Pazza
nistraat 4 | 020-684 0090 | ketel
huis.nl | Raadpleeg verder ook de
website

Premières How to Meet a Mermaid
vanaf do 5 jan | La La Land vanaf do
22 dec | Magnus vanaf do 19 jan |
Nog te zien De kinderen van juf Kiet
| Layla M. | Soof 2 | Toni Erdmann
| The Waterboys | De zevende hemel | Amongst Friends Sneak Preview met Personal Touch ma 19 dec
en ma 16 jan, 21.15 | Gay Film Night
Beautiful Something di 20 dec, 21.15
| L’Échappée Belle: Cinémathèque Française 8 Femmes di 27 dec,
19.00 | Un Conte de Noël di 20 dec,
19.00 | Opopomoz za 17 dec, 15.00 |
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leiding)
4 Kriterion

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

Meer over film weten? De
Filmkrant komt live in de
filmtheaters met introduc
ties bij speciaal geselec
teerde films en lezingen,
Q&A’s en workshops bij an
dere films uit het actuele
aanbod.
4 Alkmaar | Filmhuis
 Filmkrant.Live Intro
3 januari avond | Voor filmtitel:
filmhuisalkmaar.nl
4 Apeldoorn | Gigant
 A Quiet Passion
28 december avond | Intro door
Sasja Koetsier
4 Haarlem | Filmschuur
 Neruda
24 december 16.30 uur | Intro
 Poesia Sin Fin
7 januari 16.15 uur | Intro
 Moving Images Filmreeks
15 januari 10.15 uur | Lezing
‘Vluchtelingencrisis in beeld’ door
Sasja Koetsier
4 Hengelo | Filmhuis
 I, Daniel Blake
8 januari 15 uur | Lezing door
Laura van Zuylen
4 Lisse | Filmhuis
 The Red Turtle & Father and
Daughter
10 januari 20.00 uur | Intro door
Kees Driessen

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

Deutsches Kino 4 Könige di 20 dec,
19.30 | Der Bunker di 31 jan, 19.30
| VERS Maandelijkse bijeenkomst
voor en door nieuwe film- en televisiemakers. ma 2 jan 2017, 19.30 |
Het Schimmenrijk Filmjournalist
Hans Beerekamp eert recent overleden filmpersoonlijkheden met fragmenten en mooie woorden. zo 8 jan,
17.00 | Psychoanalyse & Film Children of Men wo 11 jan, 20.00 (met in-

Premières (o.a.) Brimstone vanaf do
12 jan | La La Land vanaf do 22 dec
| Sneak Preview Verrassende voorpremière elke di, 22.00 | Movies that
Matter In Your Arms wo 11 jan, 19.30
4 Lab111

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

Verwacht Allied vanaf do 12 jan |
Brimstone vanaf do 12 jan | Cézanne et moi vanaf do 29 dec | Collateral
Beauty vanaf do 15 dec | The Founder vanaf do 5 jan | La La Land vanaf do 22 dec | Manchester by the Sea
vanaf do 19 jan
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Premières Cartas da Guerra vanaf
do 19 jan | Fai bei sogni vanaf do 29
dec | How to Meet a Mermaid vanaf
do 5 jan | Juste la fin du monde vanaf do 15 dec | Moonlight vanaf do 26
jan | On the Other Side vanaf do 19
jan | The Student vanaf do 26 jan | To
My Beloved vanaf do 12 jan | The Violin Teacher vanaf do 5 jan | Walking
Distance vanaf do 22 dec | Europese Dag van de Korte Film wo 21 dec |
Klassiekers I pugni in tasca di 24 en
di 31 jan | Ninotchka zo 18 dec |
Some Like it Hot di 20 en di 27 dec
| Sunset Boulevard di 3,di 10 en di
17 jan | Rialto Filmclub Hummus!
The Movie wo 18 jan | Juste la fin du
monde vr 16 dec | Moonlight vr 13 jan
| Cracking the Frame Bolshoi Babylon wo 11 jan | Docupodium In procedure za 21 jan (Jiska Rickels is bij de
voorstelling aanwezig en wordt na
afloop geïnterviewd)
4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-692 0422 |
studio-k.nu | Raadpleeg de website
voor het reguliere programma
4 Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |

uitkijk.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma

Filmreeks van Robert Zemeckis Allied vr 30 dec | Cast Away vr 16 dec |
Who Framed Roger Rabbit vr 23 dec
| Klassieker in dec Stalker elke zo in
dec | Europese dag van de korte film
wo 21 dec, 21.00

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

The Beatles: Eight Days a Week za 7
& zo 8 jan | Clash do 15 dec t/m di 20
dec (ma 19 dec met nabespreking)
| Down to Earth zo 8 jan | Frantz wo
18 jan | Hedi do 5 jan t/m wo 11 jan | I,
Daniel Blake do 15 dec t/m ma 16 jan
(ma 9 jan met nabespreking) | Juste la fin du monde do 12 jan t/m wo
18 jan | De kinderen van juf Kiet ma
2 jan t/m wo 11 jan | La La Land do
22 dec t/m zo 15 jan | Mal de pierres
do 5 jan t/m zo 15 jan | Once Upon a
Time in the West ma 26 dec | A Quiet Passion do 22 dec t/m wo 11 jan
(wo 28 dec Filmkrant Live) | Les saisons do 15 dec t/m wo 4 jan | The Salesman do 12 jan t/m wo 18 jan | Shadow World do 15 dec t/m zo 18 dec
| A Street Cat Named Bob do 12 jan
t/m wo 18 jan | Toni Erdmann ma 19
dec t/m ma 26 dec | Tonio do 15, vr 16
en di 20 dec, 16.15 | ma 19 dec, 15.45
| Waterboys do 22 dec t/m wo 11 jan
(do 22 dec met whiskyproeverij) |
Boek & Film American Pastoral di 27
dec, 19.30 | Mal de Pierres di 10 jan,
19.30 | Filmkrant.Live A Quiet Passion (met inleiding) wo 28 dec, 20.00
| Documentaire Shadow World do 15
en vr 16 dec, 21.30 | zo 18 dec, 15.45
| De wereld maakt muziek zo 15 jan,
15.15 | Movies that Matter Frame by
Frame di 20 dec, 19.30 | In Your Arms
di 17 jan, 19.30

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026‑442 4283 |
focusarnhem.nl | Raadpleeg de
website voor het volledige pro
gramma

Premières Fai bei sogni vanaf do 29
dec | Juste la fin du monde vanaf do
15 dec | La La Land vanaf do 22 dec |

Marilyn Monroe: meer dan sekssymbool
Er gaat geen maand voorbij zonder
dat er iets over Marilyn Monroe valt
te melden. Zo wisselde vorige
maand op een veiling de jurk waarin de filmster in 1962 president
John F. Kennedy toezong (‘Happy
birthday mr. President’) voor 4,5
miljoen euro van eigenaar. Wat
heeft de nieuwe eigenaar gekocht?
Een feestjurk of een schaamtevolle
herinnering aan de exploitatie van
een vrouw, die in de tijd dat ze
Kennedy toezong aan zware depressies leed en gezinsverpakkingen slaapmiddelen slikte? Nog
geen drie maanden na haar ‘Kennedy-optreden’ doodde ze zichzelf
met een overdosis medicijnen.
Monroe’s leven is food for thought:
hoe kwetsbaar zijn filmsterren in
een entertainmentwereld die opereert als een oceaan vol haaien?
Voordat de tragische Monroe de
overhand kreeg, was er de vitale,
overrompelende Monroe, die als

THE MISFITS

comédienne en serieuze actrice
indruk maakte. EYE kijkt van 22
december t/m 4 januari met zeven
films verder dan het sekssymbool
en toont haar veelzijdigheid als actrice. Als eerste is haar doorbraakfilm Niagara (Henry Hathaway) te
zien, een romantische thriller
waarin Monroe een overspelige
vrouw is die haar depressieve
echtgenoot wil vermoorden. Daarna ging het snel met haar carrière.
Nog in hetzelfde jaar speelde ze in
Gentlemen Prefes Blondes (Howard
Hawks), over een fortuinjager die
in Parijs achter de mannen aan zit.
In hetzelfde jaar was ze te zien in

How to Marry a Millonaire (Jean
Negulesco), waarin Monroe een
miljonair aan de haak wil slaan.
Billy Wilder was de regisseur die
Monroe het best kon laten stralen,
zoals in The Seven Year Itch, de komedie met de beroemde opwaaiende jurk. Dat Monroe zich ook als
serieuze actrice wilde bewijzen,
liet ze zien in de tragikomedie Bus
Stop (Joshua Logan). Ze speelt er
een talentloze zangeres die droomt
van een Hollywoodcarrière. EYE
vertoont uiteraard ook Billy Wilders Some Like it Hot, de beroemde
romantische komedie met Jack
Lemmon en Tony Curtis. Aangrijpend, zeker in het licht van haar
dood, is Monroe’s optreden in The
Misfits (John Huston). Haar psychisch labiele personage viel tijdens de opnamen pijnlijk samen
met haar leven. The Misfits was
haar laatste film.
EYEFILM.NL/MARILYN

Lion vanaf do 12 jan | Manchester by
the Sea vanaf do 19 jan | Les saisons
vanaf do 15 dec | Klassiekers The General ma 26 dec en ma 2 jan, 19.00
| I pugni in Tasca ma 19 dec, 19.00 |
Cursus Boek & Film American Pastoral ma 19 en di 20 dec, 19.15 | Cracking the Frame The Man Who Saw
too Much wo 28 dec, 19.15 | Arnhem
top 2000 Miles Ahead vr 23 en vr 30
dec, 16.30 | Unknown Brood di 20 en
vr 23 dec, 17.00 | Europese Dag van
de Korte Film Kortfilmprogramma
wo 21 dec, 19.20 | Movies that Matter Frame by Frame wo 21 dec, 19.00
4 Stadsbioscoop Rembrandt

Land do 15, vr 16 en wo 21 dec | Gay
Film Night Beautiful Something
di 20 dec, 19.20 | Ontbijtfilm La
La Land ma 26 dec, 10.45 | Boek in
Beeld Fai Bei Sogni (Sweet Dreams)
ma 16 jan, 19.30 | Royal Opera & Ballet The Nutcracker ma 26 dec, 10.30
| Cracking the Frame The Man Who
Saw too Much ma 19 dec, 19.15 | Europese dag van de korte film wo 21
dec, 19.15 (ook voor de jeugd 6+ om
14.30) | IFFR Preview Tour wo 11 jan
| Film & Lezing Mozart wonderkind
ma 9 jan, 19.00 | Engels ondertiteld
Waterboys di 20 dec, 21.10

Bussum

Velperplein 10 | 026‑303 2600 |
stadsbioscooprembrandt.nl |
Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Arnhemse Meisjesavond La La Land
vr 16 dec, 19.30 (20.30 start film)
| Ballet The Nutcracker zo 18 dec,
11.30 (speciale kerstvertoning met
live optreden van Balletschool Blanche) | Arnhems Doek initiatief van
filmmakers uit de regio di 20 dec,
20.00 (gratis)

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

Bacalaureat ma 9 en di 10 jan | I, Daniel Blake ma 30 en di 31 jan | La
pazza gioia ma 19 en di 20 dec | Tonio ma 16 en di 17 jan | The Wailing
ma 23 en di 24 jan

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-589 6310 |
cinebergen.nl | Raadpleeg de web
site voor het volledige programma

Complete Unknown do 15 en di 20
dec, 20.00 | za 17 dec, 16.30 | Florence Foster Jenkins vr 16 dec, 14.30
| zo 18 dec, 20.00 | Frantz do 22,
dec,20.00 | wo 28 en do 29 dec,
15.30 | vr 30 dec, 14.30 | I, Daniel
Blake vr 23 dec, 14.30 | ma 26 dec
en zo 1 jan, 15.30 | De kinderen van
juf Kiet wo 21 dec, 20.00 | The Light
Between Oceans vr 23 en di 27 dec,
20.00 | za 24 dec, 16.30 | De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw
zo 18 dec, 11.00 | Neruda vr 30 dec,
20.00 | za 31 dec, 16.30 | A Quiet
Passion ma 26 en wo 28 dec, 20.00
| di 27 dec, 15.30 | The Salesman do
29 dec en zo 1 jan, 20.00 | Snowden vr 16 en ma 19 dec, 20.00 | za 17
dec, 20.30

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

Beide personages,
met finesse en
diepgang gespeeld door Paula
Beer en Pierre Niney, hebben goede bedoelingen en
houden ten dele
een fictieve wereld in stand om
de goede vrede zo
min mogelijk te
verstoren en zo de
pijn uit de weg te
gaan.
11111

Boyd van Hoeij over Frantz in
de Filmkrant

Down to Earth zo 18 dec, 18.00 | zo
1 jan, 14.15 | di 3 jan, 16.15 | wo 4 jan,
20.00 | Frantz do 22 dec, 20.00 | vr
23 dec, 13.30 en 21.30 | za 24 dec,
15.15 | ma 26 dec, 12.45 | wo 28 dec,
14.30 | vr 30 dec, 19.00 | zo 1 jan,
20.30 | ma 2 jan, 20.30 | I, Daniel
Blake do 15 dec, 20.00 | vr 16 dec,
13.00 en 18.45 | za 17 dec, 20.30 | zo
18 dec, 16.00 en 20.00 | di 20 dec,
14.15 | vr 23 dec, 18.45 | za 24 dec,
12.45 | wo 28 dec, 10.30 en 20.00 |
vr 30 dec, 16.00 en 21.30 | za 31 dec,
15.30 | ma 2 jan, 10.30 | Je me tue à
le dire do 15 dec, 20.30 | vr 16 dec,
21.30 | za 17 dec, 16.00 en 19.00 | zo
18 dec, 20.30 | Mal de pierres do 29
dec, 20.30 | za 31 dec, 13.00 | di 3
jan, 13.15 | Perfetti sconosciuti vr 16
dec, 13.30 en 19.00 | za 17 dec, 18.45
| ma 19 dec, 20.00 | di 20 dec, 20.00
| A Quiet Passion vr 16 dec, 21.15 | za
17 dec, 15.30 | zo 18 dec, 13.00 | di 20
dec, 14.00 | wo 21 dec, 20.00 | The
Salesman vr 23 dec, 13.00 en 21.15
| di 27 dec, 20.00 | do 29 dec, 20.00
| zo 1 jan, 20.00 | ma 2 jan, 20.00 |
Toni Erdmann vr 16 dec, 15.00 | za
17 dec, 20.45 | ma 19 dec, 19.45 | wo
21 dec, 14.15 | di 27 dec, 14.00 | vr 30
dec, 13.00 | ma 2 jan, 14.15 | Waterboys do 22 dec, 20.30 | vr 23 dec,
16.00 en 19.00 | ma 26 dec, 15.15 |
wo 28 dec, 20.30 | vr 30 dec, 16.15
en 22.00 | za 31 dec, 15.45 | di 3 jan,
20.00 | wo 4 jan, 20.30 | Klassiekers Once Upon a Time in the West
za 24 dec, 14.45 | di 27 dec, 14.15 | vr
30 dec, 18.45 | Europese dag van de
korte film kinder- en volwassenprogramma wo 21 dec, 14.30 en 20.30 |
Centrum voor Jeugd en Gezin Sepp
de wolvenvriend 6+ vr 30 13.30 |
Sneak Preview elke di, 20.30

Borne

Capelle a/d IJssel

4 Filmhuis Borne
Marktstraat 23 | Informatie/reser
veren 074-265 7200 | kulturhus
borne.nl/Organisaties/Filmhuis

4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isa
latheater.nl | Aanvang: zo 14.30 en
di en vr 20.00

Carol wo 21 dec | Down to Earth wo 11
jan | Ixcancul wo 25 jan | A Man Called Ove wo 4 jan | Paradise Suite wo 1
feb | Truman wo 18 jan

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

Premières China’s van Goghs vanaf
do 15 dec | How to Meet a Mermaid
vanaf do 5 jan | Juste la fin du monde vanaf do 15 dec | La La Land vanaf do 22 dec | Lion vanaf do 12 jan |
Nog te zien Frantz | De kinderen van
juf Kiet | A Quiet Passion | The Salesman | Waterboys | Filmclub La La

Frantz di 24 jan | The Girl on the Train
di 20 dec | Hartenstrijd vr 23 en di 27
dec | De kinderen van juf Kiet vr 27
en di 31 jan | The Light Between Oceans di 3 jan | Soof 2 zo 15 en di 17 jan |
Toni Erdmann di 10 jan

Delft
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015‑214 0226 | film
huis-lumen.nl | Raadpleeg de web
site voor de exacte data en tijden

The Beatles: Eight Days a Week
speelweek do 26 jan t/m wo 1 feb |
The Curious World of Hieronymusch
Bosch zo 8 of zo 15 jan | Fai bei sogni (Sweet Dreams) speelweek do
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Film zonder beeld
De mooiste films spelen zich af in
je hoofd, luidt het cliché. Wie wil
weten of dat klopt, kan 7 en 8 januari terecht in Casco in Amsterdam
Noord en vervolgens in negen andere steden. Te zien, pardon: te
horen, is Chapman for President,
een speelfilm zonder beeld. Chap
man for President is een muzikale
reis, die bestaat uit nieuwe muziek
van de Eef van Been Group, live
omgevingsgeluiden en teksten van
dichter des vaderlands Anne Vegter en Ko van den Bosch. Het resultaat is een filmische muziekvoorstelling, waarin iedereen zijn eigen
film creëert. In Chapman for Presi
dent maakt de luisteraar een imaginaire hallucinerende treinreis
door landschappen en buitenwijken, waarin zich revoluties afspelen. Er zijn dan wel geen beelden
maar er is wel een plot. Chapman
for President volgt een jongen die

zich zijn ontmoeting herinnert
met de politieke vluchteling Chapman uit Kameroen. Het contact
maakte diepe indruk op hem, omdat het de eerste keer was dat hij
iemand ontmoette die zijn leven
wilde geven voor een ideaal. Als de
jongen in een trein nieuwsberichten leest over onlusten in Kameroen wil hij weten waar Chapman
nu is. Is hij betrokken bij de omwentelingen in zijn land? De zoektocht wordt verbeeld door muziek,
poëzie en geluidseffecten. De
voorstellingen in Amsterdam beginnen met een korte stille film,
die is samengesteld uit beeldfragmenten uit het EYE-archief. Als de
film is afgelopen, moet de kijker
zijn eigen verbeeldingskracht aan
het werk zetten en putten uit het
beeldarchief in zijn hoofd.
CHAPMANFORPRESIDENT.COM

lon di 27 dec, 20.00 | Dial Q Filmquiz zo 15 jan, 15.00 | Sneak Preview
di 10 jan, 20.30 | Horrornacht za 14
jan, 22.00

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

Fantastic Beasts And Where to Find
Them do 19 jan, 20.00 | di 24 jan,
14.00 en 20.00 | I, Daniel Blake do 26
jan, 20.00 | wo 1 feb, 14.00 en 20.00
| The Light Between Oceans do 5 jan
en di 10 jan, 20.00 | Perfetti Sconosciuti do 15 dec, 20.00 | di 20 dec,
14.00 en 20.00 | Toni Erdmann di 3
en wo 4 jan, 20.00 | Soof 2 do 12 jan,
20.00 | di 17 jan, 14.00 en 20.00

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

De Grote Zwaen wo 28 dec | Krigen
zo 8 en wo 11 jan | Rams wo 4 en vr
6 jan | The Red Turtle zo 18 en wo 21
dec | Spotlight zo 15 en wo 18 jan |
Y aura-t-il de la neige à Noël? vr 16
dec | Dag van de korte film wo 21 dec
(ook voor kinderen)

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruit
poort.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma

CHAPMAN FOR PRESIDENT

12 jan t/m wo 18 jan | Frantz speelweek do 15 dec t/m wo 21 dec | In
pursuit of silence do 29 dec | Juste
la fin du monde speelweek do 15 dec
t/m wo 4 jan | La La Land speelweek
do 22 dec t/m wo 4 jan | The Salesman speelweek do 15 dec t/m wo 28
dec | A Street Cat Named Bob speelweek do 22 dec t/m wo 4 jan | De kinderen van juf Kiet speelweek do 5
jan t/m wo 11 jan | The Man Who Saw
too Much do 22 dec | Neruda speelweek do 22 dec t/m wo 4 jan | Poesia sin fin speelweek do 19 jan t/m
wo 25 jan | Shadow World do 5 jan |
Stranger in Paradise do 26 jan | Waterboys speelweek do 15 dec t/m wo
21 dec | Deutsches Kino 4 Könige do
15 dec | Der Bunker do 19 jan | Europese dag van de korte film wo 21 dec
| Klassieker I pugni in tasca ma 23
jan | Vincere ma 9 jan | Movies that
Matter In Your Arms do 12 jan | IFFR
Live films n.t.b. vr, za en zo

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 |
verkadefabriek.nl | Raadpleeg
verder de website

Premières La La Land vanaf do 22
dec | Les saisons vanaf do 15 dec | A
Street Cat Named Bob vanaf do 22
dec | Ontbijtfilm elke zo, ontbijt om
11.00 en film om 12.00 | Sneak preview elke di, 21.15 | Déjà vu najaar do
15 dec, 19.30 uur met o.v.b. The Circle | I Daniel Blake | Tonio | Specials Down to Earth zo 18 dec 12.15 uur
(met Q&A) | Rebel zo 11 dec, 15.30
(met nagesprek) | Go short - Europese dag van de korte film wo 21
dec, 21.30

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| filmhuisdenhaag.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele program
ma
4 Nutshuis
Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |
nutshuis.nl | Raadpleeg de website
voor het verdere programma
Stalker 21 dec, 20.00

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

Down to Earth di 3 jan | Florence
Foster Jenkins do 22 t/m ma 26 dec
| I, Daniel Blake do 5 t/m ma 9 jan |
The Light Between Oceans do 15 dec
t/m ma 19 dec | Perfetti sconosciuti
do 12 jan t/m ma 16 jan | Waterboys
do 29 t/m ma 2 jan

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

Premières Fa bei sogni vanaf do 29
dec | La La Land vanaf do 22 dec |
Lion vanaf do 12 jan | A Street Cat
Named Bob vanaf do 22 dec | Nog te
zien Mal des pierres | Neruda | Nocturnal Animals | Waterboys | Weekfilms Hell or High Water speelweek
15 dec | Je me tue à le dire speelweek
15 dec | De kinderen van juf Kiet
speelweek 22 dec | The Salesman
speelweek 12 jan | Shadow World
speelweek 12 jan | Eindeloos Festival
The Magnificent Seven + persoonlijke filmreis Jan Salden do 29 dec,
20.30 | Ultimo Tango + Tangosa-

La danseuse do 22, vr 23 en di 27
dec, 20.30 | di 27 dec, 14.00 | La fille
inconnue vr 16 en ma 19 dec, 20.30
| Fuocoammare do 15 en za 17 dec,
20.30 | di 20 dec, 14.00 en 20.30 |
Perfetti Sconosciuti do 29 dec, vr
30 dec, di 3 jan, vr 6 jan, ma 9 jan en
zo 15 jan, 20.30 | di 3 jan, 14.00 | za 7
jan, 15.00 | Tonio vr 16 dec, 15.00 | zo
18 dec, ma 2 jan en zo 8 jan, 20.30

jan, 20.30 | Hait… portret van een
hemd zo 18 dec, 15.00 | I, Daniel Blake do 29 en vr 30 dec, 20.30 | The
Light Between Oceans do 22 en vr
23 dec, 20.30 | Lost in la Mancha
wo 21 dec, 20.00 | Mal de Pierres do
12, vr 13 en za 14 jan, 20.30 | Ultimo
Tango wo 28 dec, 20.30 | Lunchfilm
Waterboys do 5 jan, 10.30

Brimstone vanaf do 12 jan | Cézanne
et moi vanaf do 29 dec | China’s Van
Goghs vanaf do 15 dec | The History
of Love vanaf do 5 jan | Juste la fin du
monde vanaf do 15 dec | Kappen vanaf do 15 dec | La La Land vanaf do 22
dec | Magnus vanaf do 19 jan | Manchester by the Sea vanaf do 19 jan |
L’Odyssée vanaf do 5 jan | Poesía sin
fin vanaf do 5 jan | Les saisons vanaf do 15 dec | A Street Cat Named
Bob vanaf do 22 dec | Tour De France vanaf do 19 jan | Best of IDFA 2016
vanaf do 19 jan
4 Filmhuis De Zwarte Doos

TU/e terrein | 040-247 5348 of
040-2474900 (ma t/m wo) | de
zwartedoos.nl | Aanvang: 20.00

Café Society ma 23, di 24, wo 25 jan
| Doctor Strange ma 16, di 17, wo 18
jan | The Red Turtle ma 19, di 20, wo
21 dec | The Wailing ma 30 jan, di 1,
wo 2 feb

Emmen
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl | Raadpleeg
verder de website

La pazza pioia ma 19 dec, 20.15 | Europese dag van de korte film wo 21
dec 19.00

Enschede

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

Oude Markt 15 | 053-430 0999 |
concordia.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

La danseuse do 15, vr 16 en za 17 dec,
20.30 | L’economie du couple wo 4
en wo 11 jan, 20.30 | L’ enfer wo 18
jan, 20.00 | Frantz do 5, vr 6 en za 7

Expositie

Premières Fai bei sogni vanaf do
29 dec | La La Land vanaf do 22 dec
| Lion vanaf do 12 jan | Manchester
by the Sea vanaf do 19 jan | Specials Down to Earth nog t/m di 20 dec |
Nick Cave: One More Time With Feeling 3D do 22 dec (éénmalig) | Maandagspecial China’s Van Goghs ma
19 dec | How to Meet a Mermaid ma
9 jan | Sangue del mio sangue ma 2
jan | Stranger in Paradise ma 16 jan
| Unknown Brood ma 2 jan | Europese dag van de korte film wo 21 dec |
Best of IDFA on tour za 21 jan t/m zo

Movies that Matter On Tour

I, Daniel Blake is
geen kitchen sink-
documentaire
maar een theatraal melodrama
dat alles uitvergroot. Vernederingen, onrecht,
schaamte- en
schuldgevoelens.
Uiteraard zonder
nuances en happy
end. Maar met des
te meer overtuiging en woede.
11111

Ivo de Kock in de Filmkrant

The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years wo 21, di 27 en
do 29 dec, 20.30 | vr 30 dec, 15.30 |
Down To Earth za 17 dec, 11.00, 13.30
en 16.00 | Een echte Vermeer vr 16
dec, 19.00 | Frantz vr 16 dec, 21.45 |
za 17 dec, 18.30 | zo 18 dec, 20.30 |
di 20 dec, 14.00 | vr 23 dec, 19.00 |
za 24 dec, 21.15 | I, Daniel Blake do
22 en ma 26 dec, 20.30 | vr 23 dec,
21.45 | vr 30 dec, 19.00 | di 3 jan,
20.30 | vr 6 jan, 15.30 | za 7 jan, 18.30
| zo 8 jan, 11.00 | di 10 jan, 14.00 | Juste la fin du monde za 7 jan, 21.15 |
di 10 en zo 15 jan, 20.30 | vr 13 jan,
21.45 | De kinderen van juf Kiet wo
28 dec, 16.00 | The Light Between
Oceans do 15, ma 19, di 20 en wo 28
dec, 20.30 | za 17 dec, 21.15 | zo 18
dec, 16.00 | vr 23 dec, 15.30 | ma 26
dec, 11.00 | di 3 jan, 14.00 | zo 8 en do
12 jan, 20.30 | zo 15 jan, 16.00 | Neruda vr 6 jan, 19.00 | zo 8 jan, 16.00 |
zo 15 jan, 11.00 | di 17 jan, 20.30 | Les
saisons vr 16 dec, 15.30 | zo 18 dec,
11.00 | ma 26 dec en zo 1 jan, 16.00 |
di 27 dec en di 17 jan, 14.00 | The Salesman do 5 en ma 9 jan, 20.30 | vr
13 jan, 15.30 | za 14 jan, 18.30 | wo 18
jan, 20.30 | Toni Erdmann wo 11 en
ma 16 jan, 20.30 | Waterboys ma 2
en wo 4 jan, 20.30 | vr 6 jan, 21.45 | vr
13 jan, 19.00 | za 14 jan, 21.15

Groningen
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | gro
ningerforum.nl | Raadpleeg de
website voor exacte data en aan
vangstijden

Cézanne et moi vanaf do 29 dec |
Juste la fin du monde vanaf do 15 dec
| La La Land vanaf do 22 dec | Lion
vanaf do 12 jan | Magnus vanaf do 19
jan | Manchester by the Sea vanaf do
19 jan | Poesía sin fin vanaf do 5 jan
| Les saisons vanaf do 15 dec | Tour
de France vanaf do 12 jan | Violin Teacher vanaf do 5 jan | Italiafilm Perfetti sconosciuti ma 19 dec | Mijlpalen film Le mépris di 20 dec | Docs
China’s Van Goghs wo 21 dec | Europese dag van de korte film wo 21
dec | Roald Dahl festival wo 28 dec
t/m vr 30 dec | Cineville beste films
van 2016 zo 8 jan | Ciné-club Mal de
pierres di 10 jan | Rolstoelfilm Musical Chairs zo 15 jan
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 | 050‑526
2482 | rkzbios.nl | Aanvang: 20.30 |
Raadpleeg de website voor het
volledige programma
Girls Lost za 17 en ma 19 dec, 20.30
| Sing Street za 24 dec en ma 2 jan,
20.30

Haarlem

In Your Arms | In deze poëtische

roadmovie maken we kennis met
de ongeneeslijk zieke Niels. Zijn
laatste wens is een enkele reis naar
Zwitserland. Maria, een onzekere
verpleegster, besluit hem te helpen. Ze reizen via Hamburg van
Denemarken naar Zwitserland.
Onderweg leren ze elkaar beter
kennen; in al hun eenzaamheid komen ze nader tot elkaar en dichter
bij het afscheid. Een ontroerend
alledaags verhaal over de liefde,

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

4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040‑294 6848 |
natlab.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma

4 Concordia Film Theater

4 Schouwburg De Lawei
Laweiplein 1 | lawei.nl/film | Reser
veer via de website of bel 0512 335
050

Gouda

Eindhoven

Dordrecht

Drachten

22 jan | Exhibition on Screen Rembrandt ma 23 en di 24 jan

IN YOUR ARMS

het leven en de dood. Vertoningen
in 18 steden door het hele land met
een inleiding of nagesprek.
MOVIESTHATMATTER.NL

4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-517
3910 | filmschuur.nl | Raadpleeg de
website voor het volledige pro
gramma

Verwacht Fai bei sogni (Sweet
Dreams) vanaf do 29 dec | Juste la
fin du monde vanaf do 15 dec | La
La Land vanaf do 22 dec (zo 18 dec
voorpremière) | Neruda vanaf do 22
dec (za 24 dec met inleiding) | A Quiet Passion vanaf do 5 jan (za 7 jan
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Mikio Naruse
De drie films van regisseur Mikio
Naruse (1905-1969) in het Japanse
verzamelprogramma Mubii Japan
vorig jaar in EYE waren een grote
verrassing. Een goed idee dus dat
EYE nu van 12 t/m 29 januari onder
de titel Mikio Naruse – onbekende

meester van de Japanse cinema

een twaalf films tellend retrospectief aan Naruse wijdt. De in het
Westen relatief onbekende regisseur maakte vooral in de jaren vijftig, het gouden tijdperk van de Japanse cinema, indruk met schitterende melodrama’s over hopeloze,
gedoemde liefdes. Nergens lijden
mensen, vooral vrouwen, aangrijpender in stilte onder intens verdriet dan in zijn films. Met als
hoogtepunt Floating Clouds, een
bitter romantisch en sociaal melodrama over twee Japanners die in
de oorlog in Frans Indochina een
vlammende liefdesaffaire beleven,
waarna ze elkaar uit het oog verliezen. Als de vrouw na de oorlog de
man in het verwoeste Tokio opzoekt in de verwachting dat hij met
haar zal trouwen, blijkt dat hij voor
de oorlog al getrouwd was. Tegen
de achtergrond van de naoorlogse
armoede is Floating Clouds een geweldig geacteerd, pijnlijk drama
over een vrouw die weet wat ze wil
en een man die weet wat hij wil als
het te laat is.
Naruse maakte aangrijpende
melodrama’s over gewone Japanners die achter de façade van het
dagelijks leven kijken. Daarbij
richtte hij de camera vooral op on-

afhankelijke en sterke vrouwen die
worstelen met de Japanse patriarchale samenleving. Beknot door de
repressieve moraal leiden ze uitzichtloze en afhankelijke levens.
Anders dan in de films van Ozu berusten de personages in Naruse’s
films niet in hun lot, maar voelen
ze zich door de sociale en sekseongelijkheid diep ongelukkig.
Zoals alle grote Japanse regisseurs begon Naruse zijn carrière
met het maken van genrefilms bij
een grote studio. Zijn hoogtepunt
beleefde hij in de jaren vijftig en
begin jaren zestig. Het is dan ook
geen toeval dat negen van de twaalf
films in het retrospectief uit die
periode komen. Drie vroege films
tonen de ontwikkeling van Naruse
van veelzijdige studiofilmer naar
meester van het melodrama: Wife!
Be Like a Rose! (1935), waarin een
dochter haar van elkaar vervreemde ouders probeert te herenigen,
The Whole Family Works (1939),
waarin aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog een gezin de
eindjes aan elkaar probeert te knopen en The Song Lantern (1943),
over de gevolgen van de vernedering van een oudere acteur/zanger
door een jonge acteur.
Als hoogtepunten in zijn latere
werk gelden Floating Clouds en
Late Chrysanthemums (1954), een
ontroerend drama over een ouder
wordende geisha die het niet aan
geld maar wel aan geborgenheid
ontbreekt.
EYEFILM.NL/NARUSE

| Lo and Behold do 15 en ma 19 dec,
20.00 | Una noche sin luna do 5 jan,
20.00 | Les premiers les derniers do
12 jan, 20.00 | Tonio vr 6, za 7 en ma
9 jan, 20.00 | zo 8 jan, 14.00 | Preview avond IFFR wo 11 jan, 20.00

I, Daniel Blake vr 13 en za 14 jan | The
Light Between Oceans vr 27 en za 28
jan | Documentaire Down To Earth
vr 20 jan

Helmond

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

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

L’ avenir za 17, do 22 en vr 23 dec,
20.15 | Bacalauréat wo 4 en do 5jan,
20.15 | Café Society do 15 en vr 16
dec, 20.15 | vr 16 dec ook 16.00 | Chinatown vr 6 en za 7 jan, 20.15 | Florence Foster Jenkins wo 28 t/m vr 30
dec, 20.15 | Fuoccamare vr 13 en za
14 jan, 20.15 | I, Daniel Blake zo 8 jan,
15.00 (met inleiding) | wo 11 en do
12 jan, 20.15 | vr 13 jan, 16.00 | El olivo zo 15 jan, 15.00 | wo 18 jan, 20.15
| Once Upon a Time in the West vr
6 jan, 16.00 | Europese Dag van de
Korte Film Kortfilmprogramma wo
21 dec, 20.15 | Music & Movies Unknown Brood do 22 dec, 19.30

Hilversum
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl | Raad
pleeg de website voor het actuele
programma

Hoogeveen
4 Luxor-Theater
JT Hoogeveen, van Echtenplein |
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15
Beyond Sleep di 24 jan | El Club di 10
en ma 16 jan | Documentaire Compostella zo 22 jan, 14.00

Hoorn

BE LIKE A ROSE!

met inleiding) | Documentaire How
to Meet a Mermaid zo 8 jan | Stranger in Paradise za 17 dec | Moving
Images: Gender Filmcollege rond
het thema gender zo 18 dec |

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

14.00 | Tonio do 17 dec en za 19 dec,
20.15 | di 20 dec, 14.00

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251‑214 720 | filmhuis
heemskerk.nl | Aanvang: 20.00
Down to Earth zo 8 jan | Een echte Vermeer vr 16 en zo 18 dec | Tonio zo 15 jan

Captain Fantastic di 10 en wo 11 jan |
The Daughter di 24 en wo 25 jan

Heerlen

Harderwijk

4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glas
paleis | 045‑577 2209 | filmhuisde
spiegel.nl

4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | film
huisharderwijk.nl

L’avenir ma 16 jan, 20.15 | The Beatles: Eight Days a Week za 7 en ma 9
jan, 20.15 | di 10 jan, 14.00 | Een echte Vermeer zo 15 jan, 20.15 | di 17 jan,

Chronic do 22 en vr 23 dec, 20.00 |
La fille inconnue vr 16 en za 17 dec,
20.00 | zo 18 en ma 19 nov,14.00 |
The General ma 2 jan, 20.00 | Hell
or High Water do 29 en vr 30 dec,
20.00 | I, Daniel Blake vr 13 en za 14
jan, 20.00 | zo 15 en ma 16 jan, 14.00

O.a. verwacht Cézanne et moi do
29 dec | De kinderen van juf Kiet
do 22 dec | Lion do 12 jan | Magnus
do 19 jan | Once Upon a Time in the
West do 15 dec | Special Gladiator vr
30 dec, 19.00 (+ nog een voorstelling) | Alma-Tadema Exodus: Gods
and Kings wo 25 jan, 14.30 (+ nog
een voorstelling) | Pompeii wo 11 jan,
14.30 (+ nog een voorstelling)

Hengelo

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

O.a. verwacht Fai bei sogni vanaf do
29 dec | Juste la fin du monde vanaf do 15 dec | La La Land vanaf do
22 dec | Mal de pierres vanaf do 15
dec | A Street Cat Named Bob vanaf do 22 dec

Houten
4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 |
filmaandeslinger.nl | Aanvang:
20.00

The Beatles: Eight Days a Week do
29 dec | L’economie du couple di 20
dec | The Girl on the Train do 22 en vr
23 dec | Hell or High Water do 15 en
vr 16 dec | Een man die Ove heet vr
30 dec | Oasis: Supersonic di 27 dec

Lelystad

De kinderen van
juf Kiet is alles wat
het moet zijn: een
prachtig, filmisch
document van een
nauwkeurig geobserveerde verandering in het leven
van nog heel kleine mensen die
vaak veel te grote
dingen hebben
meegemaakt.
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Beri Shalmashi in de
Filmkrant

4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl

24 Wochen di 27 dec, 20.00 | Bacalaureat di 3 jan, 20.00 | Down to
Earth di 24 jan, 20.00 | Florence Foster Jenkins di 20 dec, 20.00 | I, Daniel Blake di 17 jan, 20.00 | Weiner di
10 jan, 20.00 | Filmspecial met buffet op zo 29 jan met Inleiding 15.30
(reserveren noodzakelijk), De Helleveeg om 16.00, buffet om 18.00, Tonio om 19.30

Leusden
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | de
tuininleusden.nl | Vertoning van
sept t/m mei

The Danish Girl do 15 dec | Knielen op
een bed violen zo 8 jan | Room di 17
en do 19 jan

The Girl on The Train vr 6 en za 7 jan |

van Cultuur

24 Wochen di 24 jan | Le fils de Jean
di 31 jan | I, Daniel Blake di 17 jan | Les
innocents di 20 dec | The Light Between Oceans di 27 dec | El olivo di 3
jan | The Red Turtle di 10 jan

Maastricht
4 Lumière Cinema
Bassin 88 | 043‑321 4080 | lumiere.
nl

Arrival vanaf do 15 dec | Ballerina 
vanaf do 22 dec | Beautiful Something di 20 dec, 19.30 | Brimstone vanaf do 12 jan | Carol vanaf za 23
dec | China’s Van Goghs vanaf do 15
dec | Fai bei sogni vanaf do 29 dec |
De General zo 8 jan, 14.00 | Juste la
fin du monde vanaf do 15 dec | La La
Land vanaf do 22 dec | Lion vanaf do
12 jan | Mal de pierres vanaf za 23 dec
| Manchester by the Sea vanaf do 19
jan | Miles Ahead do 15 dec, 20.00
(met mini soloconcert Ruud Breuls)
| I pugni Tasca di 27 en do 29 dec,
13.30 | Les saisons vanaf do 15 dec |
Sangue del moi Sangue wo 28 en vr
30 dec, 13.30 | A Street Cat Named
Bob vanaf do 22 dec | Europese dag
van de korte film wo 21 dec, 20.30

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118‑613
482 | cinemamiddelburg.nl
Down to Earth do 26 jan, 15.30 | za
28 jan, 19.00 | zo 29 jan, 20.00 | Een
echte Vermeer do 12 jan, 15.30 | vr
13 en za 14 jan, 19.00 | zo 15 en wo
18 jan, 20.00 | Hedi vr 13 en za 14
jan, 21.30 | ma 16 jan, 18.30 | I, Daniel Blake di 3 jan, 15.15 | wo 4 en zo

Meer flamenco graag!
In de jaren tachtig was de flamenco
door gebrek aan belangstelling op
sterven na dood – Paco de Lucia
was de enige gitarist die iedereen
kende – maar inmiddels gebruiken
jonge gitaristen, zangers en dansers de traditionele flamenco als
inspiratiebron voor nieuwe vormen en uitingen. In Nederland
vervulde Ernestina van der Noort
tien jaar geleden pionierswerk met
de oprichting van de Flamenco
Biënnale. Het tweejaarlijkse festival presenteert nieuwe ontwikkelingen in flamencodans en -muziek. Het initiatief sloeg aan, zodat
het festival zijn vleugels kon uitslaan. De vijfde Flamenco Biënnale
wordt van 13 t/m 29 januari in
maar liefst zeven Nederlandse steden (Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht, Den Haag, Eindhoven,
Maastricht en Amersfoort) en één

Kampen
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website
| filmhuiskampen.nl | Aanvang:
20.15

4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
Floralisplein 69 | 0252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.00

Leeuwarden

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

Lisse

Belgische stad (Antwerpen) gehouden.
Je zou denken dat de filmtheaters in deze steden aansluiten bij de
Biënnale met een mooi programma
van flamencofilms, maar dat valt
tegen. Jammer want alleen al Carlos Saura heeft schitterende, op de
flamenco geïnspireerde speelfilms
(Bloedbruiloft, Carmen) en flamencodocumentaires (Sevillanas,
Flamenco Flamenco) gemaakt. Alleen filmtheater Onze Lieve Vrouw
in Arnhem en LantarenVenster in
Rotterdam vertonen één film in het
kader van de Flamenco Biënnale:
La Chana, de publiekswinnaar dit
jaar op documentairefestival IDFA.
Het is een ontroerend portret van
flamencodanseres Antonio Santiago Amador, bijgenaamd La Chana, die in de jaren zestig en zeventig furore maakte. Op het hoogtepunt van haar roem verdween ze
uit de schijnwerpers. In de documentaire vertelt ze waarom ze
stopte en niet inging op de uitnodiging om naar Hollywood te komen. Dat de zeventigjarige vrouw
nog vol passie en geestdrift zit,
wordt mooi duidelijk. En ook dat je
flamencodansen nooit verleert.
Net als fietsen.
LANTARENVENSTER.NL

LA CHANA

LIEVEVROUW.NL
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8 jan, 20.00 | do 5 jan, 15.30 | vr 6
jan, 19.00 | wo 11 jan, 14.00 | De kinderen van juf Kiet do 12 en di 17 jan,
20.00 | vr 13 en za 15 jan, 15.00 | wo
18 jan, 14.00 | Layla M. do 19 jan,
15.30 | vr 20 en za 21 jan, 19.00 | di 24
jan, 20.00 | Neruda vr 27 jan, 15.00
en 21.30 | zo 29 jan, 15.15 | wo 1 feb,
20.00 | Shadow World do 19 en zo
22 jan, 20.00 | vr 20 jan, 21.30 | Toni
Erdmann di 3 en di 10 jan, 20.00 |
wo 4 jan, 15.15 | vr 6 jan, 14.00 | za 7
jan, 19.00 | Ultimo Tango za 21 jan,
21.30 | zo 22 jan, 15.15 | ma 23 jan,
18.30 | vr 20 jan, 15.00 | Unknown
Brood do 5 jan, 20.00 | vr 6 jan, 21.30
| ma 9 jan, 18.30 | Waterboys do 26
jan, 20.00 | vr 27 jan, 19.00 | za 28
jan, 21.30 | ma 30 jan, 18.30 | Cracking the Frame The Chinese Lives
of Uli Sigg zo 8 jan, 15.00 | IFFR Previewtour wo 11 jan, 20.00 | Avond
van de Franse film Le fils de Jean wo
25 jan, 20.00 | Movies that Matter
In Your Arms di 31 jan, 20.00

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl
Down to Earth do 5 en vr 6 jan |
Homs wo 28 dec | Midden in de winternacht wo 21 dec | Son of Saul do
15 dec | De Surprise do 29 dec | Y’
aura t’il de la neige à Noël? do 22
dec | FilmQuiz vr 20 jan

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

Ober vr 16 dec, 19.30 (met inleiding)
| Vivan las Antipodas do 12 jan, 19.30
(met inleiding) | Lincoln do 19 jan,
19.30 (met inleiding) | Film & Eten
bij de film Ober vr 16 dec, 18.00 bijpassend etentje en start film om
20.00 (Reserveren nodig voor etentje en kan t/m wo 14 dec via website
Stroomhuis)

Nieuwegein
4 FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030‑604 5678 |
filmtheaternieuwegein.tk | Aan
vang: 20.15 | Raadpleeg de website
voor het programma en informatie

Nijmegen
4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 6859 |

lux-nijmegen.nl

Premières Brimstone vanaf do 12 jan
| China’s Van Goghs vanaf do 15 dec
| Demain Tout Commence vanaf do
26 jan | Fai bei sogni vanaf do 29 dec
| The Founder vanaf do 5 jan | How to
Meet a Mermaid vanaf do 5 jan | Juste la fin du monde vanaf do 15 dec
| La La Land vanaf do 22 dec | Lion
vanaf do 12 jan | Magnus vanaf do 19
jan | Manchester by the Sea vanaf
do 19 jan | Moonlight vanaf do 26 jan
| L’Odyssée vanaf do 5 jan | Personal Shopper vanaf do 26 jan | Poesía
sin fin vanaf do 5 jan | Les saisons
vanaf do 15 dec | The Student vanaf do 26 jan | A Street Cat Named
Bob vanaf do 22 dec | To My Beloved
(Para Minha Amada Morta) vanaf
do 12 jan | Sneak Preview Verrassende voorpremière elke di, 21.30 | Klassieker Once Upon a Time in the West
zo 18 dec, 14.30 | Europese Dag van
de Korte Film Kortfilmprogramma
wo 21 dec, 14.30 en 19.30 | Kerstarrangement La La Land en A Street
Cat Named Bob zo 25 dec en ma 26
dec, 12.30 en 17.00 | Filmcursus Première Premières, inleiding en nagesprek, filmanalyse, ma 16 en ma 30
jan, 19.30 | Filmkring Lion do 12 en
di 17 jan, 12.00 (met korte inleiding)
| FilmOntbijt Elke zo, 9.30 ontbijt
en 11.00 film | Cineville Beste Films
2016 zo 8 jan, 10.00 | Movies that
Matter In Your Arms ma 9 jan, 19.30
(met nagesprek) | Psychoanalyse & Film Children of Men wo 18 jan,
19.30 (met inleiding en nagesprek)

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Rams (Hrútar) di 20 dec | Turist di
24 jan

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 |
filmhuisoldenzaal.nl
Inferno di 20 en wo 21 dec | Julieta
di 17 en wo 18 jan | Een man die Ove
heet di 3 en wo 4 jan | The Paradise
Suite di 10 jan

Oss
4 Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 |
groene-engel.nl

La fille inconnue zo 15 jan t/m di
17 jan, 20.30 | ma 16 jan, 16.00 | Le

Chapman for President
Een film zonder beeld

Chapman for President neemt je

mee in een hallucinerende treinreis door landschappen, buitenwijken, revoluties… Doe je ogen
dicht en zweef weg op de klanken
en kleuren van veertien musici,
acteurs en geräuschmachers. Een
speelfilm zonder beeld, waarin je
kennis maakt met een nieuwe manier van luisteren. Sluit je ogen en
ga mee in de luisterbeelden van de
Eef van Breen Group. Maak een
film van je eigen verbeelding.
Nieuwe muziek van de Eef van
Breen Group, live omgevingsgeluiden en vlijmscherpe teksten van
Anne Vegter (Dichter des Vaderlands) en Ko van den Bosch. Chap

man for President is een zoektocht
naar verandering in een wereld die
‘af’ is. Première 7 januari 2017 in
Casco, Amsterdam, daarna in de
theaters te zien.
CHAPMANFORPRESIDENT.COM

fils de Jean zo 18 dec t/m di 20 dec,
20.30 | ma 19 dec ook 16.00 | I, Daniel Blake zo 8 jan t/m di 10 jan,
20.30 | ma 9 jan ook 16.00

Cracking the Frame

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

L’economie du couple do 15 dec,
20.15 | I, Daniel Blake do 22 dec,
20.15 | De kinderen van juf Kiet do
12 jan, 20.15 | Layla M. do 19 jan,
20.15 | The Light Between Oceans
do 29 dec, 20.15 | Soof 2 do 5 jan,
20.15 | Verwacht La La Land do 26
jan, 20.15

Purmerend

Layla M. is een
moedige film. De
Jong en scenarioschrijver Jan
Eilander trotseren
de schreeuwers
en de voorspelbare verwijten van
naïviteit en maakten een film die
heel dicht bij de
jonge hoofdpersoon zélf blijft. Er
wordt niet veroordeeld, er worden
geen verzachtende omstandigheden aangedragen,
maar er wordt wel
geprobeerd te
doorgronden.
11111

Barend de Voogd in de
Filmkrant

4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (re
serveringen via internet) | film
huispurmerend.nl

Bacalaureat di 10 jan, 13.30 en
20.30 | The Beatles: Eight Days a
Week vr 27 jan, 20.30 | La fille inconnue za 21 jan, 20.30 | di 24 jan, 13.30
en 20.30 | Florence Foster Jenkins
za 14 jan, 20.30 | di 17 jan, 13.30 en
20.30 | Hell or High Water vr 20 jan,
20.30 | I, Daniel Blake za 28 jan,
20.30 | di 31 jan, 13.30 en 20.30 |
The Light Between Oceans vr 13 jan,
20.30 | zo 15 jan, 13.30 | Tonio za 17
en di 20 dec, 20.30 | The Treasure vr
23 dec, 20.30 (Eng. ondertiteld) | International Queer en Migrant Festival Wo willst du hin, Habibi? + korte voorfilm Schleierhaft vr 16 dec,
20.30 (met vooraf inleiding en achteraf nagesprek)

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfa
briek.nl
Bacalaureat vanaf do 15 dec | The
Beatles: Eight Days a Week vanaf do 15 dec | La danseuse vanaf do
22 dec | La fille inconnue vanaf do 5
jan | Frantz vanaf do 12 jan | I, Daniel
Blake vanaf do 12 jan | The Light Between Oceans vanaf do 29 dec | Perfetti sconosciuti vanaf do 15 dec |
Three Generations vanaf do 29 dec
| Tonio vanaf do 15 dec | Kerstspecial + Brunch Breakfast at Tiffany’s
zo 18 dec, 12.00 | Europese dag van
de korte film wo 21 dec | Filmspecial Marc Chagall Pöezie, muziek, film
wo 18 jan, 14.00

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw
New Orleans, Wilhelmina Pier) |
010‑277 2277 | lantarenvenster.nl |
Raadpleeg de website voor het
volledige programma

Verwachte premières Cézanne et
moi vanaf do 29 dec | Fai bei sogni vanaf do 29 dec | La La Land vanaf do 22 dec | I pugni in tasca vanaf do 29 dec | A Quiet Passion vanaf do 15 dec | Les saisons vanaf do 15
dec | Sangue del mio sangue vanaf
do 29 dec | Docs China’s Van Goghs
vanaf do 15 dec | Exihition on Screen
The Curious World of Hieronymos
Bosch zo 18 dec, 10.30 | Rembrandt
di 17 jan, 19.30 | Europese dag van
de korte film wo 21 dec, 19.30 | Flameco Biënnale La Chana za 21 jan,
17.00 | The best of IDFA on tour zo 22
jan, 10.30

BOLSHOI BABYLON

Cultuur maakt mensen tot beschaafde wezens, is de gedachte.
Zou het? Het geldt niet voor iedereen. Drie jaar geleden huurde danser Pavel Dmitritsjenko van het legendarische Bolsjoj Theater in
Moskou twee louche figuren in om
zuur in de ogen van Sergej Filin, de
artistiek leider van het gezelschap,
te gooien. De danser was verbitterd
over de vriendjespolitiek binnen
het Bolsjoj met als druppel dat zijn
vriendin, een ballerina die ook bij
het gezelschap danste, gepasseerd
werd voor de hoofdrol in Tsjaikovksi’s Zwanenmeer. Filin is sindsdien aan één oog blind. Dmitri
tsjenko werd tot zes jaar gevangenis veroordeeld, maar kwam dit
jaar wegens goed gedrag vrij. Het
bizarre verhaal wordt uit de doeken gedaan in de documentaire
Bolshoi Babylon (Nick Read, Mark
Franchetti), die filmtheater Rialto
11 januari vertoont in het kader van
het maandelijkse kunstdocumentaireprogramma Cracking the
Frame. De film toont de achtergrond van de zuuraanval en gaat in
op de politieke invloed op het
Bolshoi door de jaren. Russische
politici willen van oudsher graag
scoren met het balletgezelschap
omdat het hen nationaal en internationaal cultureel prestige verschaft. Na het zien van de film is de
romantiek van het Zwanenmeer ver
weg.
Cracking the Frame beperkt

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl

An do 15 t/m za 17 dec, 20.00 | L’ avenir do 19 jan | The Beatles: Eight
days a week zo 8 jan | Captain Fantastic do 26 en vr 27 jan | The
Daughter vr 20 jan | Down to Earth
zo 29 jan | Les premiers les derniers
do 5 en vr 6 jan | Filmkring Trumbo
do 12 t/m za 14 jan

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wen
nekercinema.nl | Raadpleeg de
website voor het volledige pro
gramma
La danseuse do 22 t/m za 24 dec,
20.30 | La pazza gioia do 29 dec en
vr 30 dec, 20.30 | Riphagen do 15
t/m za 17 dec, 20.30 | Tonio do 15 t/m
za 17 dec, vr 23, za 24, do 29 dec en
vr 30 dec, 21.00 | zo 18 dec, wo 21 dec
en wo 4 jan, 15.00

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30 |
Raadpleeg de website voor het

zich niet tot Rialto maar trekt ook
door het land. Zo is op 8 januari in
Cinema Middelburg The Chinese
Lives of Uli Sigg (Michael Schindhelm) te zien. De film portretteert
de Zwitserse ondernemer, diplomaat en kunstverzamelaar Uli
Sigg, die als eigenaar van de eerste
Westers-Chinese joint venture in
het begin van de jaren tachtig van
dichtbij de economische en culturele veranderingen in China meemaakte. Hij begon Chinese kunst
te verzamelen en bezit inmiddels
ruim tweeduizend werken, waaronder kunst van Ai Weiwei. Galleries en musea maken vaak gebruik
van zijn kennis van de Chinese
kunst en kunstmarkt.
In Chassé Cinema in Breda en
Focus Filmtheater in Arnhem ten
slotte is op respectievelijk 19 en 28
december de Cracking the Frame-
documentaire The Man Who Saw
Too Much (Trisha Ziff, 2015) te
zien. De film portretteert de Mexicaanse fotograaf Enrique Metinides (Mexico-City, 1934), wiens internationale bekendheid een hoge
vlucht nam nadat zijn werk vanaf
2003 te zien was in gerenommeerde Amerikaanse en Europese galeries en musea, waaronder de
Kunsthal in Rotterdam. Metinides
is geen l’art pour l’art-fotograaf,
maar werkte als broodfotograaf
voor tabloids en andere Mexicaanse kranten. Geen kunstzinnige foto’s, maar rauwe beelden van ongelukken, schietpartijen en andere
misère. In de documentaire praat
hij over zijn benadering. Ook komen familieleden, vrienden, verzamelaars en collega-fotografen
aan het woord.
RIALTOFILM.NL
CINEMAMIDDELBURG.NL
CHASSE.NL
FOCUSARNHEM.NL

actuele programma

El Olivo di 3 jan, 20.30
4 Het Gasthuis

Lidwinahof 70 | aanvang: 20.00 |
Reserveren noodzakelijk

Speelfilm uit IJsland di 20 dec |
Boekverfilming di 10 jan | Spaanse
thriller di 17 jan | Film van IFFR 2016
Een publiekslieveling van IFFR 2016
di 24 jan

Sittard
4 Filmhuis De Domijnen
Ligne 3 | 088-599-5587 | dedomij
nen.nl | Raadpleeg de website voor
het actuele programma

Complete Unknown vr 16 dec, 19.00
| za 17 dec, 21.00 | Down to Earth zo
18 dec, 14.00 en 16.30 | wo 21 dec,
20.00 | ma 26 dec, 16.00 | L’ économie du couple do 15 dec, 20.00 | vr 16
dec, 16.05 en 19.10 | za 17 dec, 20.50
| zo 18 dec, 13.45 en 19.45 | vr 23 dec,
19.45 | di 27 dec, 15.45 | La fille inconnue vr 16 dec, 21.00 | za 17 dec,
19.10 | zo 18 dec, 15.45 | Frantz do 29
dec en di 3 jan, 20.00 | wo 30 dec,
19.45 | Hedi vanaf do 5 jan | I, Daniel Blake do 15 dec, 20.15 | vr 16 dec,
16.00 en 20.50 | za 17 dec, 19.00 | zo
18 dec, 19.30 | di 27 dec, 20.00 | wo
28 dec, 16.00 | De kinderen van juf
Kiet vanaf do 5 jan | The Light Between Oceans vanaf do 5 jan | De Ma-
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NRC Handelsblad

Het Parool

Jos van der Burg

de Volkskrant

Bor Beekman

PORTRETTEN UIT DE PEEL

Angry Indian Goddesses do 22 dec,
20.00 | La fille inconnue do 29 dec,
20.00 | vr 30 dec, 10.00 | I, Da-

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

Coen van Zwol

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

Arrival speelweek do 5 jan t/m wo
18 jan | L’avenir speelweek do 15 dec
t/m wo 21 dec | The Beatles: Eight
Days a Week speelweek do 15 dec
t/m wo 21 dec | The Daughter speelweek do 22 dec t/m wo 4 jan | Down
to Earth speelweek do 5 jan t/m wo
18 jan | Le fils de Jean speelweek do
19 jan t/m wo 1 feb | Hell or High Water speelweek do 22 dec t/m wo 4 jan
| The Invader in de periode van do 15
dec t/m wo 21 dec | De kinderen van
juf Kiet speelweek do 26 jan t/m wo 1

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

Algemeen Dagblad

Uden

Down to Earth za 7, za 14, za 21 en za
28 jan | La La Land zo 18 dec (voorpremière) | Amongst Friends Sneak
preview avond ma 19 dec, 21.15 | Dag
van de korte film wo 21 dec | Psychoanalyse & Film Children of Men wo
25 jan (met inleiding)
4 Springhaver 1 en 2

Venlo

Davies filmt Emily
zo bedachtzaam
en kalm als de
staccato gedichten van Emily zelf:
enigmatisch, tot
de essentie teruggebracht en altijd
zorgvuldig gecomponeerd.

Ab Zagt

Verwacht Frantz | La La land | Nocturnal Animals | A Street Cat Named Bob | Waterboys | Movies that
Matter In Your Arms | Best of Idfa
on tour

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

Bridget Jones’s Baby za 24 en vr 30
dec, 20.00 | Een echte Vermeer zo 18
dec, 14.30 | Perfetti sconosciuti za
17 en wo 28 dec, 20.00

De Telegraaf

4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 085-902 2996
| cinecitta.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) |
Alleen info 06-5388 3412 | film
huisveenendaal.nl | Raadpleeg de
website voor het complete pro
gramma

Marco Weijers

Tilburg

Veenendaal

de Volkskrant

Bridget Jones’s Baby zo 18 dec,
14.00 | I, Daniel Blake di 20 en wo 21
dec, 20.30 | The Light Between Oceans di 27 en wo 28 dec, 20.30 | Riphagen do 29 dec, 20.30 | Ontbijtfilm
Ultimo Tango zo 18 dec, 11.00 (ontbijt om 10.00, reserveren wenselijk)

The Daughter ma 19 dec La fille inconnue ma 9 jan | Hell or High Water
ma 16 jan | The Light Between Oceans ma 23 jan | Shadow World di 3
jan | Soof 2 wo 25 jan | Toni Erdmann
ma 2 jan

Floortje Smit

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

Nieuwe films China’s van Gogh vanaf do 15 dec | Fai bei sogni vanaf do
29 dec | How to Meet a Mermaid
vanaf do 5 jan | Juste la fin du monde vanaf do 15 dec | Sepp de wolvenvriend 6+ vanaf do 15 dec | To
My Beloved vanaf do 12 jan | The Violin Teacher vanaf do 5 jan | Walking Distance vanaf do 22 dec | ma 2
jan (with English Subtitles) | Tragische Heersers The Queen za 17 dec |
A Royal Affair zo 18 dec | Roze Maandag Beautiful Something ma 19 dec,
19.15 | We Love Film di 27 dec, 19.15
| Cineville Best of 2016 zo 8 jan | ’t
Hoogt Sneak di 10 jan | IFFR Preview
wo 11 jan | Nieuwjaarsduik Preview
Idfa on Tour zo 15 jan | Exhibitions on
Screen The Curious World of Hieronimus Bosch za 24, ma 26 en do 29
dec | Rembrandt zo 15 jan
4 Louis Hartlooper Complex

De Filmkrant/Trouw

LIMBURGFILMFESTIVAL.NL

Tiel

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

Ronald Rovers

van 13 t/m 15 januari de eerste editie van het Limburg Film Festival,
dat in het teken staat van Limburgse films en filmmakers. Het opent
met de documentaire Portretten
uit de Peel van Wiek Lenssen. De
film volgt de 75-jarige fotograaf
Jacques Peeters die in het verre
verleden voor Dagblad De Limburger de Peel fotografeerde. Met de
toenmalige foto’s uit de jaren vijftig en zestig, die getuigen van
kleurrijke figuren en armoede in de
Peel, gaat hij terug naar het gebied,
dat nu gedomineerd wordt door
intensieve veehouderij. Het Limburg Film Festival telt vier prijzen:
voor beste speelfilm, documentaire, korte film en beste jonge maker.

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

NRC Handelsblad

Niet iedereen zal zich ervan bewust zijn maar Limburg heeft voor
Nederland twee Oscars voor beste
buitenlandse films binnengesleept: Oscarwinnaar Mike van
Diem (Karakter) is geboren in Sittard en Oscarwinnaar Marleen
Gorris (Antonia) in Roermond. En
dan kan Limburg ook nog trots zijn
op de in Venlo geboren Jim Taihuttu (Rabat, Wolf), de in Horst opgegroeide Gouden Kalfwinnaar Michiel ten Horn (Aanmodderfakker)
en de in Heerlen geboren Gouden
Kalfwinnaar Remy van Heugten
(Gluckauf). Welke provincie zegt
Limburg dat na? Inderdaad, geen
enkele! Hoog tijd voor een festival
dat het filmbelang van Limburg
onderstreept. Filmtheater De
Nieuwe Scene in Venlo presenteert

Veendam

Utrecht

Dana Linssen

Limburg Film Festival

As I Open My Eyes di 17 jan | L’économie du couple di 31 jan | The Light
Between Oceans di 10 jan | Sully di 24 jan

Collateral Beauty vanaf do 15 dec |
Juste la fin du monde vanaf do 15 dec
| La La Land vanaf do 22 dec | Les
saisons vanaf do 15 dec | A Street
Cat Named Bob vanaf do 22 dec

De Groene Amsterdammer

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

Gawie Keyser

Stadskanaal

4 Filmhuis Artishock
Steenhoffstraat 46a | 06-4387 0112
| artishock-soest.nl | Raadpleeg

niel Blake do 26 jan, 20.00 | vr 27
jan, 10.00 | Julieta do 12 jan, 20.00
| The Light Between Oceans do 5
jan, 20.00 | Perfetti Sconosciuti do
15 dec, 20.00 | Toni Erdmann do 19
jan, 20.00

Trouw

Soest

Bridget Jones’s Baby wo 28 dec, ma
2 jan en wo 4 jan, 20.15 | Tonio zo 18,
ma 19 en wo 21 dec, 20.15

Belinda van de Graaf

verder de website

Cinema.nl/VPRO

19.45 | West Side Story ma 26 en di
27 dec, 15.30 | wo 30 dec, 19.30 | wo
4 jan, 13.30 | Europese dag van de
korte Film wo 21 dec, 20.15

Gerhard Busch

thäus Missie van Reinbert de Leeuw
do 22 en di 27 dec, 20.15 | vr 23 en
wo 28 dec, 16.15 | do 29 dec, 16.00 |
di 3 jan, 14.15 | A Quiet Passion do 22
dec, wo 28 dec en wo 4 jan, 20.00
| vr 23 en ma 26 dec, 19.30 | do 29
dec, 15.45 | La Tierra y la Sombra vr
23 en vr 30 dec, 16.00 | ma 26 dec,
19.45 | wo 28 dec en di 3 jan, 20.15 |
The Wailing do 29 dec en wo 4 jan,
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feb | La La Land speelweek do 19 jan
t/m wo 1 feb | De liquidatie van mijn
vader speelweek do 19 jan t/m wo 25
jan | A Street Cat Named Bob speelweek do 19 jan t/m wo 25 jan | Three
Generations in de periode van do 15
dec t/m wo 21 dec | Toni Erdmann
speelweek do 5 jan t/m wo 18 jan |
Tonio in de periode van do 22 dec
t/m wo 4 jan | Vermeulen speelweek
do 5 jan t/m wo 11 jan | Kerstspecial Breakfast at Tiffany’s zo 18 dec |
IFFR preview speelweek do 5 jan t/m
wo 11 jan | Nieuwjaars Sneak! speelweek do 5 jan t/m wo 11 jan | Limburg
Film Festival (zie website voor programma) speelweek do 12 jan t/m
wo 18 jan

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) |
hetzeepaard.nl | Reserveren via
website en raadpleeg de website
voor het complete programma

Le confessioni do 22 dec, 20.30 | zo
8 jan, 16.15 | La fille inconnue do 15
dec, 20.30 | zo 18 dec, 16.15

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

Waalwijk
4 Filmtheater De Leest
Vredesplein 12 | 0416-337-746 |
deleest.nl | Raadpleeg verder de
website

Frantz ma 9 jan, 20.15 | I, Daniel Blake ma 19 dec, 20.15 | di 20 dec, 21.00
| La La Land vr 23 dec, 21.00 | di
27 t/m vr 30 dec, vr 13 en zo 15 jan,
20.15 | Mal de pierres zo 15 jan, 10.00
| Soof 2 vr 16, za 17 en di 20 dec,
20.45 | zo 18 dec en zo 8 jan, 16.00 |
ma 19 en di 27 t/m vr 30 dec, di 3, do
5 t/m za 7, ma 9, di 10 en vr 13 t/m zo
15 jan, 19.45 | vr 23 dec, 19.00 | za 24
dec, 14.30 | ma 26 en za 31 dec, 14.15

Wageningen
4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t Ven
ster) | moview.nl | Raadpleeg de
website voor het complete pro
gramma

As I Open My Eyes do 15 dec tot di 27
dec | Down to Earth tot zo 18 dec | La
fille inconnue tot wo 21 dec | Perfetti
Sconosciuti do 22 dec tot wo 4 jan |
Shadow World do 29 dec tot di 10 jan

Weesp
4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 |
wesopa.nl | Aanvang: 20.00 |
Raadpleeg de website voor het
complete programma

24 Wochen do 15 dec | Le fils de Jean
do 22 dec | La tierra y la sombre do
29 dec

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

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

As I Open My Eyes di 10 jan | Hell or
High Water di 24 jan | The Light Between Oceans di 31 jan | Miss You Already di 20 dec | Tonio di 17 jan

Lezersacties december/januari

Woerden
4 AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436 510 |
annexcinema.nl | Raadpleeg de
websit evoor het complete pro
gramma

Silent Ones

Allied do 12 jan | Assassin’s Creed do
5 jan | Collateral Beauty do 15 dec |
Kappen! do 15 dec | La La Land do 22
dec | Onze jongens do 29 dec | Storm
do 19 jan

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑631 1993
| Reserveren via belbios | de-fa
briek.nl | Raadpleeg de website voor
het complete programma
The Beatles: Eight Days a Week za
17, ma 19, wo 21 en ma 26 dec | La
danseuse do 15 t/m zo 18, di 20, vr
23, za 24, di 27, do 29 en vr 30 dec,
zo 1 en ma 2 jan | De held do 15 t/m
zo 18, wo 21 t/m vr 23, ma 26 en di
27 dec | The Light Between Oceans
do 22 t/m za 24, wo 28 t/m vr 30 dec
en zo 1 t/m wo 4 jan | Tonio do 15 t/m
zo 18, di 20, vr 23 en za 24 dec | Unknown Brood vr 16 t/m ma 19 en do
22 dec (ma 19 Xandra Brood aanwezig)

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuw
straat 2 | Reserveren via e-mail
cinemaarten@planet.nl | Aanvang:
20.15 | Raadpleeg de website voor
het complete programma
L’ avenir di 20 dec, 20.15 | The Red
Turtle di 27 dec, 20.15

Zeist
4 Hotel Theater FIGI
Het Rond 2 | 030-692 7497| figi.nl/
bioscoop | Het programma wordt
wekelijks aangevuld, raadpleeg de
website voor het complete pro
gramma
De helleveeg ma 9 jan, 19.30 | Inside
Llewyn Davis di 20 dec, 20.15 | Masaan di 17 jan, 20.15 | Mia madre di
24 jan, 20.15 | La tête haute (Standing Tall) ma 19 dec, 15.00

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

American Pastoral do 12 jan, 19.15 |
vr 13, zo 15, za 21 en di 24 jan, 20.15
| ma 16 en di 24 jan, 14.30 | di 17 jan,
10.30 | L´ avenir vr 16 en di 20 dec,
20.15 | di 20 dec ook 10.30 | The
Beatles: Eight Days a Week ma 16
en wo 18 jan, 20.15 | Bridget Jones’s
Baby do 15 dec, 20.15 | vr 16 dec, ma
19 dec, do 22 dec en zo 15 jan, 14.30 |
Een Echte Vermeer do 19, vr 20 en zo
22 jan, 20.15 | ma 23 jan, 14.30 | di 24
jan, 10.30 | Florence Foster Jenkins
do 15, zo 18, di 20 en vr 23 dec, 14.30
| ma 26 dec, 20.15 | The Girl on the
Train vr 23 dec, di 27 dec, zo 1, wo
4, do 5 en za 14 jan, 20.15 | ma 9, vr
13, di 17, do 19 en wo 25 jan, 14.30 |
di 10 jan, 10.30 | Hell or High Water
za 7, ma 9 en di 10 jan, 20.15 | wo 11
jan, 14.30 | The Light Between Oceans do 22, za 24, wo 28 en vr 30 dec,
20.15 | ma 2, zo 8 en di 17 jan, 20.15 |
di 27 dec, 10.30 | di 10, do 12, wo 18,
vr 20 en zo 22 jan, 14.30 | Once Upon
a Time in the West ma 23 en wo 25

Neruda onderzoekt ook de vraag
of we in het verleden van Neruda op
zoek moeten naar
de waarheid over
de dichter, de
waarheid over het
verhaal, of misschien — voor zover zoiets als de
waarheid überhaupt bestaat —
naar een verhaal
over verhalen,
waartoe de politieke ficties van
Videla en Pinochet ook behoorden.
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Dana Linssen in de Filmkrant

De jonge
Oost-Europese
Csilla zwerft samen met haar
broertje Isti rond,
op zoek naar een
beter leven. Wanneer ze op een afgelegen plek bij
bewustzijn komt
in een autowrak, is Isti spoorloos verdwenen. ‘Silent Ones is een broze film.
Schuchter doch zelfverzekerd’, schreef
Dana Linssen in de Filmkrant. ‘Hij doet
in z’n ascetische stijl en metafysica
ook denken aan de traditie van de Europese artfilm, aan de benevelde landschappen van Tarkovski, Tarr of Antonioni.’ Twee jaar na zijn bioscooppremière verschijnt Ricky Rijneke’s debuutfilm nu eindelijk op dvd, met als
bonus haar prijswinnende korte film
Wing. De Filmfreak stelt vijf dvd’s van
Silent Ones beschikbaar voor lezers
van de Filmkrant.

De rouille et d’os

Ali (Matthias
Schoenaerts)
trekt samen met
zijn zoontje van
vijf in bij z’n zus
in Zuid-Frankrijk. Daar ontmoet hij de orkatrainster
Stéphanie (Marion Cotillard).
Wanneer zij tijdens een show haar
onderbenen verliest, ontstaat er een
jan, 20.15 | Riphagen do 29 de, di 3
jan, vr 6 jan en wo 11 jan, 20.15 | di 3
jan ook 10.30 | Tonio za 17 dec en wo
21 dec, 14.30 | za 17, zo 18, ma 19 en
wo 21 dec, 20.15 | zo 18 dec, 11.00

Zoetermeer
4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

L’ avenir di 3 jan, 20.00 | Café Society di 27 dec, 20.00 | Chinatown zo 29
jan, 15.00 (met inleiding) | La famille Bélier di 3 jan, 15.00 | Fukushima
mon amour di 17 jan, 20.00 | Hell or
High Water di 10 jan, 20.00 | I, Daniel Blake di 31 jan, 20.00 | El olivo
di 20 dec, 20.00 | Out of Love di 24
jan, 20.00

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

The Beatles: Eight Days a Week vr
6 jan, 20.30 | za 7 jan, 21.00 | Chinatown vr 30 dec, 20.30 | ma 2 jan,
20.00 | La danseuse do 5 jan, 14.30
en 20.00 | vr 6 jan, 17.00 | ma 9 jan,
20.00 | Desde Allá (From Afar) do
15, ma 19 en wo 21 dec, 20.00 | vr 16
dec, 20.30 | Down to Earth za 7 jan,
18.30 | zo 8 jan, 20.00 | wo 11 jan,
20.00 | Everybody Wants Some ma
30 jan, 20.00 | Die Fälscher di 20
dec, 20.00 | La fille inconnue vr 11
jan, 20.30 | zo 15 en ma 16 jan, 20.00
| Florence Foster Jenkins do 22 dec,
zo 25 dec, zo 1 jan en di 3 jan, 20.00
| za 24 dec, 18.30 | ma 26 en do 29
dec, 14.30 | Fuocoammare za 21 jan,
18.30 | di 24 jan, 10.00 | Genius do

speciale emotionele én fysieke relatie tussen hen. ‘Voor zoete romantiek is geen plaats in de levens van
Stéphanie en Ali’, aldus Sasja Koetssier in de Filmkrant. ‘Maar de vrouw
zonder benen en de man zonder hersens blijken een perfecte match.’ Ter
gelegenheid van de bioscooppremière van Marion Cotillards nieuwe film
Mal de pierres stelt Lumière vijf door
regisseur Jacques Audiard gesigneerde
dvd’s van De rouille et d’os beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Best of Award Winning
Cinema – Volume 1

Onder de noemer Award Winning Cinema
gaat Cinemien
een reeks succesvolle, op internationale
filmfestivals bekroonde films
uitbrengen in
verzamelboxen. De eerste uit de
reeks bevat tien titels, te weten
Andrew Haighs 45 Years, Paolo Sorrentino’s La grande bellezza, Jacques
Audiards Un prophète, Thomas Vinterbergs Festen, Wolfgang Beckers
Good Bye, Lenin!, Xavier Dolans
Mommy, David Mackenzies Starred
Up, Ron Fricke’ s Samsara, Ettore
Scola’s Una giorgnata particolare en
Ritesh Batra’s The Lunchbox. Stuk
voor stuk films waar de rechtgeaarde filmliefhebber zijn vingers bij zal
aflikken. Cinemien stelt vijf exemplaren van de dvd-box Best of Award Win26 jan, 14.30 | vr 27 jan, 17.00 | za 28
jan, 21.00 | di 31 jan, 20.00 | De Held
do 15 dec, 14.30 | vr 16 dec, 17.00 | zo
18 dec, 20.00 | The Light Between
Oceans do 12 jan, 14.30 en 20.00 | vr
13 jan, 17.00 | zo 15 jan, 14.30 | wo 18
jan, 20.00 | De Matthäus Missie Van
Reinbert de Leeuw vr 23 dec, 20.30
| di 27 dec, 20.00 | Once di 10 en di
17 jan, 20.00 | Once Upon a Time in
the West vr 20 jan, 20.30 | ma 23
jan, 20.00 | Perfetti sconosciuti do
19 en zo 22 jan, 14.30 en 20.00 | vr
20 jan, 17.00 | za 21 jan, 21.00 | A Quiet Passion do 26 jan, 20.00 | vr 27
jan, 20.30 | za 28 jan, 18.30 | The Red
Turtle ma 26 dec, 17.30 | wo 28 dec,
15.00 | Tonio do 22 dec, 14.30 | vr 23
en vr 30 dec, 17.00 | za 24 dec, 21.00 |
ma 26, wo 28, do 29 dec en wo 4 jan,
20.00 | za 31 dec, 18.30

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via web
site | filmtheaterfraterhuis.nl

Premières Cézanne et moi vanaf do
29 dec | Juste la fin du monde vanaf do 15 dec | La La Land vanaf do 22
dec | Les Saisons vanaf vr 16 dec |
Zwolse premières American Pastoral vanaf do 22 dec | A Quiet Passion
vanaf do 22 dec | A Street Cat Named
Bob vanaf vr 23 dec | Geprolongeerd
Down To Earth | I, Daniel Blake | Wild
Oats | O.a. verwacht Demain Tout
Commence | The History of Love |
Lion | Manchester By The Sea | The
Violin Teacher | De Europese Dag van
de Korte Film wo 21 dec, 19.45 | Fraterhuis Academie Kerst – Constant
Hoogenbosch za 17 dec, 11.00

ning Cinema – Volume 1 beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

Film1 een maandlang
gratis uitproberen

Van Kerstavond
tot en met Oudjaar presenteert
Film1 elke avond
twee topfilms
van 2016. Van de
Oscar®-winnaars The Revenant en The Hateful Eight tot
Marvels Deadpool, maar ook films
voor het hele gezin als Paddington
en The Peanuts Movie. Voor oudejaarsavond staan Steven Spielbergs
Bridge of Spies en James Bond-hit
Spectre op het programma. Film1
stelt voor lezers van de Filmkrant vijf
prijspakketten beschikbaar, bestaande uit een notebook (zwart of oranje),
een iBed (om je iPad in te plaatsen
als je in bed of op de bank wilt kijken)
en een voucher waarmee je één
maand gratis Film1 on demand kan
kijken.

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, het
eerst maalt.
Deze actie loopt tot 19 januari. Winnaars ontvangen bericht en over de
uitslag kan niet gecorrespondeerd
worden.

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

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe

bibliotheek
Frozen 6+ wo 28 dec, 15.00 | Kubo en
het magische zwaard 6+ do 29 t/m
za 31 dec, 11.00

Alphen a/d Rijn
4 Parkfilmhuis
Siv gaat logeren 5+ wo 28 dec, 15.00
| do 29 dec, 13.30 | Uilenbal 6+ wo
28 dec, 10.30 | do 29 en vr 30 dec,
15.00 | Woezel en Pip 4+ wo 28 en vr
30 dec, 13.30

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Nog te zien en verwacht Julius in
Winterland 6+ | Sepp de Wolvenvriend 6+

Amsterdam
4 Eye Filmmuseum
Nog te zien Julius in winterland 6+ |
Sepp, de wolvenvriend 6+ | Cinemini
Konijn en hert + Mèh en Bèh krijgen
bezoek zo 15, zo 22 en zo 29 jan | Pim
& Pom vieren feest zo 18, ma 26 dec
en zo 8 jan, 10.30
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De wereld maakt muziek

Liefhebbers van muziek uit alle
windstreken staan in de schijnwerpers. Geniet van hun muzikale
hoogtepunten en luister hoe muziek hun leven heeft beïnvloed of
zelfs veranderd. De talrijke concertregistraties laten zien dat muziek niet ophoudt bij de grenzen
van Nederland en het Westen. Met
fragmenten van onder andere de
4 Het Ketelhuis
Ballerina 6+ vanaf do 22 dec | Sepp
de wolvenvriend 6+ vanaf wo 14 dec
| Nog te zien Mees Kees 6+ | Sing 6+
| Vaiana 6+
4 Rialto
Mijn naam is Courgette (Ma vie de
Courgette) 8+ vanaf vr 23 dec

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Casper en Emma op safari 6+ za 22
dec t/m zo 8 jan | Mijn naam is Courgette (Ma vie de Courgette) 8+ za 22
dec t/m zo 8 jan

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Julius in Winterland 6+ za 17 dec, zo
18 dec, wo 21 dec, za 24 dec, ma 26
dec t/m vr 30 dec, za 1 t/m zo 8 jan,
za 14, zo 15 jan, za 21 en zo 22 jan |
Het kleine spookje Laban 4+ za 17
en za 24 dec | Mama Moe en de kraai
4+ ma 26 t/, vr 30 dec, ma 2 t/m za 7
jan, za 14 en za 21 jan | Sepp de wolvenvriend 6+ za 17 dec, zo 18 dec, wo
21 dec, za 24 dec, ma 26 dec t/m vr
30 dec, za 1 t/m zo 8 jan, za 14, zo 15
jan, za 21 en zo 22 jan

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur

beroemde Zuid-Afrikaanse zangeres Miriam Makeba, de Pakistaanse wereldster Nusrat Fateh Ali
Khan en de Belgisch-Congolese
souldiva’s van Zap Mama. Een
heerlijke film die je meevoert in de
talen van muziek.
“Een film die je raakt in het hart,
ontroert en inspireert om onbeken
de muziek te gaan luisteren.”
De wereld maakt muziek is een do-

cumentaire van regisseur Margriet
Jansen. Te zien zondag 15 januari
om 15:15 uur, Podium & Filmtheater Gigant te Apeldoorn. Meer data
en locaties:
DEWERELDMAAKTMUZIEK.NL

Breda
4 Chassé Cinema
Julius in Winterland 6+ vanaf wo 7
dec | Sepp de wolvenvriend 6+ vanaf wo 14 dec | Europese dag van de
korte film 6+ wo 21 dec, 14.30 | Peuterfilm met knutselen Buurman &
Buurman 3+ di 3 jan, 10.30 | Knofje
3+ vr 6 jan, 10.30 | Muis Kerstmis 2+
di 27 dec, 10.30

Den Haag

Hengelo

Utrecht

4 Nutshuis

4 Filmhuis Hengelo

4 ’t Hoogt

Robinson Crusoe 6+ wo 21 dec, 13.30
en 15.30 | za 17 dec, 11.00 | Zootropolis 6+ za 12 nov, 11.00

De GVR 6+ wo 28, vr 30 dec en wo 4
jan, 14.00

Het kind van de Gruffalo 4+ ma 26
t/m wo 28 dec en ma 2 t/m wo 4 jan
| Sepp de Wolvenvriend 6+ vanaf do
15 dec | Nog te zien Julius in Winterland 6+

4 Filmhuis/Gruitpoort
Siv gaat logeren 5+ wo 28 dec, do 29
dec, vr 30 dec, ma 2 jan, wo 4 jan en
do 5 jan, 15.00

Drachten
4 Schouwburg de Lawei
Julius in Winterland 6 +wo 4 jan,
15.00

4 Concordia Film Theater

Lotte en de maansteen 4+ t/m wo 11
jan | Meester Kikker 6+ vanaf do 19
jan | Sepp de wolvenvriend 6+ t/m
wo 25 jan | Uilenbal 6+ t/m wo 18 jan

Expositie
Julius in Winterland 6+ ma 26 dec
t/m vr 6 jan | Sepp de wolvenvriend
6+ ma 26 dec t/m vr 6 jan

Gouda
4 Filmhuis
De geur van worteltjes 4+ vr 30 dec,
vr 6 en zo 8 jan, 13.30 | Sepp de wolvenvriend 6+ ma 26 dec, wo 28 dec
en wo 4 jan, 13.30

Groningen
4 Groninger Forum
Sepp de wolvenvriend 6+ vanaf do
15 dec

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel

Uilenbal 6+ zo 18 dec, 15.30

Peter en de draak 6+ zo 18 dec, 14.00

Pratende beenwond
Wie denkt dat de families in Alex
van Warmerdams films geschift
zijn, moet Der Bunker van Nikias
Chryssos (1978) gaan bekijken. Dat
kan op 19 januari in Filmhuis Lumen en 31 januari in Het Ketelhuis.
De debuutfilm van de Grieks-
Duitse regisseur voert een familie
op waarnaast het gezin in Borgman
een vredig clubje lijkt. Net als in
Van Warmerdams Borgman is er
een buitenstaander, in dit geval een
student, die een kamer huurt bij
een gezin dat in een bos een ondergronds huis bewoont. Dat er geen
sprake is van het beloofde kamer
uitzicht op een meer – het huis ligt
immers onder de grond – zou de
student meteen wantrouwend

DER BUNKER

moeten maken, maar naïef als hij is
huurt hij de kamer. Al snel merkt
hij dat er steken loszitten aan dit
gezin, dat naast de ouders uit een
zoontje bestaat, dat volgens de ouders acht jaar is, maar die eruit ziet
als een jaar of dertig. Het meest bizarre is dat de moeder een beenwond heeft die Heinrich heet en
kan praten. Heinrich spreek de
moeder als een orakel toe en adviseert haar. Zo dringt hij erop aan

Mijn naam is Courgette (Ma vie
de Courgette) 8+ di 3 en wo 4 jan,
13.30 | Siv gaat logeren 5+ zo 22 en
zo 29 jan, 13.30 | wo 25 jan en wo 1
feb, 15.00

Fantastic Beasts and Where to Find
Them 9+ do 19 jan, 20.00 | di 24 jan,
14.00 en 20.00 | Julius in Winterland
6+ di 3 en wo 4 jan, 11.00 en 14.00

Doetinchem

dat de student het zoontje, dat
nog nooit naar school is geweest,
onderwijs geeft.
Er zijn genoeg bizarre films
maar wat Der Bunker bijzonder
maakt is dat het onder de gestoorde oppervlakte wel degelijk over
serieuze thema’s gaat. Zoals over
de druk die ouders op de schouders van hun kinderen leggen om
uit te blinken. En de moeite die
ouders hebben om hun kinderen
los te laten. De moeder in Der Bun
ker geeft haar zogenaamde achtjarige zoon nog steeds borstvoeding. Ze kan het kind niet loslaten
want ze is bang om in haar eentje
met haar man te leven. Chryssos
laat veel aan de kijker over. Zo is
het aan ons om te bepalen of het
goed of slecht met de student is
KETELHUIS.NL
afgelopen.
FILMHUIS-LUMEN.NL

Storks 6+ wo 28 dec, 14.00 | Peuterbios zo 8 jan, 10.30

4 Cinema Middelburg

4 Filmtheater De Omval

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond

Farhadi lijkt alleen
maar steeds ingewikkelder herhalingsoefeningen
te construeren
van zijn grote succes A Separation.
Zou hij met de titel
van zijn nieuwe
film cynisch naar
zichzelf verwijzen?
112311

Ronald Rovers over
A Salesman in de Filmkrant

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn

Middelburg

Diemen

4 Filmhuis Bussum

4 Filmhuis Lumen

Sepp de wolvenvriend 6+ vanaf do
15 dec

Kerstvakantie Casper & Emma: Vrolijk Kerstfeest 4+ | Julius in Winterland 6+ | Sepp de Wolvenvriend 6+
| Pyjama-Ontbijt Buurman & Buurman 3+ wo 28 dec, 9.00

Enschede

Delft

4 Lumière Cinema

4 Filmhuis De Keizer

Bussum
Casper & Emma: een vrolijk kerstfeest 6+ ma 26 dec, 15.00 | wo 28
dec, 10.00 | Sepp de wolvenvriend
6+ vr 16 dec, 15.45 | za 17, za 24 en
ma 26 dec, 13.00 | zo 18 dec, 15.30 |
vr 30 dec, 13.30 (special) | zo 1 jan,
14.30 | ma 2 jan, 10.00 | di 3 jan,
15.45 | wo 4 jan, 14.30 | Siv gaat logeren 5+ za 17 dec, 13.30 | zo 18 dec,
13.30 | vr 23 dec, 15.45 | wo 28 dec,
14.45 | za 31 dec, 13.30 | di 3 jan,
13.45 | Europese dag van de korte
kinderfilm wo 21 dec, 14.30

Maastricht

Deventer

Uilenbal 6+ zo 15 jan, 14.30

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
De GVR 6+ zo 18 dec, 13.30

Rotterdam
4 Lantaren Venster
Ballerina 4+ vanaf wo 21 dec, ieder
za zo en wo middag en dagelijks in
de kerstvakantie | Sepp, de wolvenvriend 6+ vanaf wo 14 dec, ieder za
zo en wo middag en dagelijks in de
kerstvakantie

Waalwijk
4 Filmtheater De Leest
Mees Kees langs de lijn 6+ vr 16 en za
17 dec, 19.00 | zo 18, za 24 en ma 26
t/m za 31 dec, di 3, do 5 t/m za 7, za
14 en zo 15 jan, 14.00 | zo 8 jan, 13.30
| Peuterpret Stip en Vlek doen weer
gek 2+ zo 18 dec, 11.00

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Sepp de wolvenvriend 6+ zo 18, za
24, do 29 en za 31 dec, zo 1 en wo 4
jan | Peuter Verrassingsfilm wo 28
dec en wo 4 jan

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Meester Spion 6+ di 27 t/m vr30 dec,
14.30 | Peter en de Draak 6+ ma 2
t/m wo 4 jan, 14.30 | Uilenbal 6+ do
5, vr 6 en zo 8 jan, 14.30

Schiedam

Zutphen

4 Wenneker Cinema

4 Filmtheater Luxor

Meneer Pluizebol 6+ do 29, vr 30
dec, ma 2 jan en di 3 jan, 15.00 | Mijn
naam is Courgette (Ma vie de Courgette) 8+ za 24, di 27 en wo 28 dec,
15.00 | Storks 6+ zo 18 dec, 13.00 |
Uilenbal 6+ do 5 t/m za 7 jan, 15.00 |
zo 8 jan, 13.00

Emil & Ida van de Hazelhoeve 4+ wo
11 jan, 15.00 | Finding Nemo 6+ wo
25 jan, 15.00 | De kleine prins 6+ wo
21 dec, 15.00 | Mijn naam is Courgette (ma vie de Courgette) 8+ wo 4
jan, 15.00 | Sepp de wolvenvriend 6+
wo 18 jan, 15.00

Sittard

Zwolle

4 Filmhuis De Domijnen

4 Filmtheater Fraterhuis

Sepp de wolvenvriend 6+ vr 30 dec,
15.45 | di 3 en wo 4 jan, 14.00

Julius in Winterland 6+ za 17 en za
24 dec, 15.00 | ma 26 t/m wo 28
dec, 13.30 | Pim & Pom 3+ zo 18 dec,
14.00 | Sepp de wolvenvriend 6+ za
31 dec, 13.30 | zo 1 jan, 14.00

Tiel
4 Filmtheater Agnietenhof
Casper en Emma op safari 4+ wo
28 dec, 14.30 | Uilenbal 6+ wo 4 jan,
14.30

4TH
ANNUAL
AWA R DS
JANUARY 23RD, 8PM
AT EYE FILM MUSEUM
TICKETS AVAILABLE FROM JANUARY 16TH
GO TO
SHORTCUTZAMSTERDAM.COM
FOR MORE INFORMATION

33

DE FILMKRANT 
#394 DECEMBER/JANUARI 2017

Boeken
Boeken kort
Art History for Filmmakers THE ART OF VISUAL
STORYTELLING | GILLIAN MCIVER | 2016, BLOOMSBURY
PUBLISHING | € 49,50

Vanaf zijn ontstaan is film sterk
beïnvloed door de literatuur,
minder bekend is echter dat de
film misschien wel evenveel te
danken heeft aan de schilderkunst. Veel van voor de filmkunst essentiële kennis, zoals
over compositie, kleur, het gebruik van licht,
maar ook ideeën over de betekenis van realisme
en representatie, ligt besloten in de schilderkunst. Door middel van vele afbeeldingen laat
Gillian McIver zien hoe bijvoorbeeld de film
Goodfellas (1990) van Martin Scorsese het
schilderij Avondmaal in Emmaüs (1602) van
Caravaggio direct naar film vertaalde, en dat
ook complete genres zoals de horrorfilm en de
roadmovie ondenkbaar zouden zijn zonder de
schilderkunst. Als lezer bouw je dankzij dit boek
een ‘beeldgeletterdheid’ op waardoor je in staat
wordt gesteld in vele beroemde films de even zo
beroemde schilderijen te ontwaren.
Bonustip: een mooi voorbeeld van de relatie
tussen schilderkunst en film is de tentoonstelling over Lourens Alma Tadema in het Fries
Museum, waar getoond wordt hoe vele Hollywoodkostuumdrama’s over de klassieke oudheid zijn schilderijen bijna direct hebben gekopieerd.
The Feel-Bad Film

NIKOLAJ LUBECKER | 2015,

EDINBURGH UNIVERSITY PRESS | € 29,99

Er zijn de afgelopen jaren door
een paar van de meest innovatieve regisseurs zeer controversiële films gemaakt die menig
toeschouwer vroegtijdig de bioscoopzaal uit joegen. Voorbeelden van deze makers zijn Lars
von Trier, Gus Van Sant, Claire
Denis, Michael Haneke, Lucille Hadzihalilovic,
Brian De Palma, Bruno Dumont en Harmony
Korine. Deze makers zijn door hun werk veelal
als immoreel, nihilistisch, anti-humanistisch
en politiek onverantwoord bestempeld. Toch
hebben zij de kunst van het shockeren verfijnd
omdat ze geloven dat ze hier iets belangrijks
mee bewerkstelligen.
Via analyses van het werk van bovenstaande
makers schijnt Lubecker licht op de complexiteiten van de extreme cinema. Is het erg als een
film je een naar gevoel bezorgt? Wat proberen
de makers teweeg te brengen en hoe doen ze
dit? En waarom is het belangrijk dit soort werk
te bestuderen?
Op een overtuigende manier zet Lubecker de
feel-badfilm op de kaart en nodigt hij ons uit op
een nieuwe manier naar het medium te kijken.
SAMENSTELLING JORIK GALAMA EN STERRESOET VAN
SCHOOTEN, INTERNATIONAL THEATRE & FILM BOOKS,
LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT AMSTERDAM, T 020 6226489,
THEATREANDFILMB OOKS.COM 

You May Also Like

SMAAK IN TIJDEN
VAN OVERVLOED
We vereenzelvigen ons nogal eens met onze
smaak – met wat we geniaal, beeldschoon en
foeilelijk vinden. Maar wat is smaak eigenlijk?
En hoe voorspelbaar, persoonlijk en verander
DOOR JANNA REINSMA
lijk is die smaak van ons?

Over smaak valt niet te twisten, zou Caesar gezegd
hebben. Maar daar valt wat op aan te merken. We doen
haast niet anders dan twisten over smaak, vond Nietzsche. Als we zeggen dat over smaak niet te twisten valt,
hebben we het vooral retorisch over andermans smaak,
merkte Hume fijntjes op.
In zijn boek You May Also Like – Taste in an Age of
Endless Choice duikt schrijver Tom Vanderbilt in het
complexe fenomeen smaak: wat het is, waar het toe
dient, hoe en waarom het verandert en wat het eigenlijk over ons zegt. Daarmee heeft hij een interessant
onderwerp beet, al helemaal in deze tijd van Facebook,
Twitter, Instagram, Bol.com, Spotify, Netflix enzovoort – een tijd die wordt gekenmerkt door een haast
eindeloos aanbod van informatie, consumptie- en cultuurartikelen die we kunnen kopen, kijken, lezen, liken,
raten en reviewen, waarbij we ons grotendeels door
(onze) smaak laten leiden en misleiden.

Misleiden

Misleiden, ja. Want dat is een van de eerste illusies
die sneuvelt bij het lezen van dit bij vlagen duizelingwekkende boek: dat onze smaak hoogstpersoonlijk,
authentiek en voor onszelf inzichtelijk zou zijn. Smaak
is in hoge mate aangeleerd, veranderlijk en makkelijk te
manipuleren – wat niet wegneemt dat ‘onze’ voor- en
afkeuren toch heel sterk en identiteitsbepalend kunnen
zijn. We zijn in veel opzichten ‘strangers to our own
taste’, laat Vanderbilt ons herhaaldelijk met merkbaar plezier weten. Zo selecteren Netflix-gebruikers
massaal films voor hun te-kijken-lijst – bijvoorbeeld
‘moeilijke’ arthousefilms en maatschappelijk geëngageerde documentaires – die daar dan tijdenlang onbekeken blijven staan. Ondertussen zwicht men na een
lange dag werken liever voor een makkelijke, matige

serie. Netflix heeft ondertussen allang door waar we
echt van houden – door te kijken naar wat we dóen.
Behalve een Netflixbaas trekt er in You May Also
Like een legioen experts langs met verrassende en
soms ontluisterende verhalen, van programmeurs bij
websites als Pandora (een gepersonaliseerde muziekstreamer) tot smaakexperts bij voedingslaboratoria en
een jurylid van schoonheidswedstrijden voor katten
(tevens hoogleraar psychologie). En uiteraard beroemde denkers over smaak als Kant, Hume, Burke, Bourdieu en Sontag. Zo komen we onder meer te weten dat
onze smaakblauwdruk gevormd wordt rond ons 23,5
jaar (Vanderbilt noemt dit onze ‘taste freeze’), dat we
doorgaans veel beter weten waar we niet van houden
dan waar we wel van houden (met verrukkelijke initiatieven tot gevolg zoals het Museum Of Bad Art of
Forgotify; een site met meer dan twintig miljoen nooit
beluisterde Spotify-liedjes) en dat er zoiets bestaat
als ‘search fright’: als we uit miljoenen films en liedjes
kunnen kiezen, kiezen we soms uiteindelijk gewoon
helemaal niets.

‘Hate watching’

Het zeer goed geresearchte You May Also Like is een
fascinerend boek. Het bevat ook voor filmliefhebbers
veel lezenswaardigs, niet alleen over hoe Netflix werkt,
maar ook over de voor- en nadelen van het feit dat iedereen tegenwoordig online een criticus kan zijn; over
de interne dynamiek van ‘user reviews’ en sterrenratings of over camp, ‘hate watching’ en ‘guilty pleasures’. En over hoe we elkaars smaak in digitale tijden
steeds sneller, preciezer en onkritischer dan ooit overnemen – en dat geldt net zo goed voor hoogopgeleiden.
Twee kanttekeningen: het boek is merkbaar een
verzameling bewerkte artikelen, en mist daardoor nu
en dan een fijn ‘sweeping statement’. Ten tweede, en
dat is toch een beetje een gemiste kans, staat er geen
woord in over de zogenoemde ‘filter bubble’ die sinds
Trumps overwinning steeds meer aandacht krijgt: dat
onze Google-resultaten en socialmediafeeds volledig
worden bepaald door onze zoekgeschiedenis, smaak en
voorkeuren, waardoor we steeds meer voorgeschoteld
krijgen wat we al (leuk) vinden en denken, en niet meer
worden blootgesteld aan het onbekende en het dissonante.

You May Also Like TASTE IN AN AGE OF ENDLESS
CHOICE | TOM VANDERBILT | 2016, KNOPF, NEW YORK |
308 PAGINA’S | € 21,95 

Iedereen kan door 1 zinnetje schatrijk worden. Vandaag nog. Het enige dat je nodig
hebt is een gouden film-idee. Dan staat Hollywood in de rij om dat ene zinnetje van je
te kopen, vaak voor miljoenen dollars.
Je hoeft er niets eens voor naar Hollywood, je kunt het gewoon vanuit je luie stoel
doen. En het maakt ook niets uit of je nog nooit iets in de film gedaan hebt. Als dat
zinnetje maar goud is.

F I LM I D EE

het gouden

Het nieuwe boek van Paul Ruven
en Marian Batavier: “Rijk door 1 zin.
Het gouden filmidee”.

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

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

BEKENDE FILMMAKERS PAUL RUVEN
EN MARIAN BATAVIER WERKTEN
O.A. MEE AAN ‘ALASKA’, DAT EEN
OSCAR VOOR BESTE BUITENLANDSE
STUDENTENFILM WON.

LEES HETG!
VANDAA

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het
Nederlands Fonds voor de Film.

Paul Ruven & Marian Batavier

Import (Ena Sendijarevic)

DAVID BOWIE
BLACKSTAR

www.platomania.eu • www.sounds-venlo.nl
www.kroese-online.nl • www.platenhuis-het-oor.nl
www.velvetmusic.nl • www.waterput.nl
www.de-drvkkery.nl
ALBUM VAN HET JAAR!

Vanaf 8 december in
de filmtheaters!
Een uitgave van de Theatrebookshop;
vanaf half september daar verkrijgbaar voor €19,95.

WWW.TWINFILM.NL

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

ZIN

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

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

het gouden

FILM
IDEE
hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

01-12-16 13:46

U_DAG_KORTE_FILM_2016_ADV_FILMKRANT.indd 1

NU IN ONZE
WINKELS

KORTE
FILM

Paul Ruven & Marian Batavier
IEDEREEN!
KAN HET

Het volledige programma en
tijden vind je op de website van
het filmtheater bij jou in de buurt
en op dagvandekortefilm.nl
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Swing Time

DE SCHADUW VAN BLACKFACE

FRED ASTAIRE IN SWING TIME

THE NICHOLAS BROTHERS IN STORMY WEATHER

In Swing Time, de door critici zeer positief
onthaalde nieuwe roman van Zadie Smith,
leiden musicals en dans tot zowel ‘kinetische
vreugde’ als ontdekkingen over de pijn die
achter alle elegantie schuilgaat: raciale
ongelijkheid, onderdrukking en de culturele
toe-eigening van zwarte dansvormen door
DOOR ANDRÉ WAARDENBURG
blanken.
JENI LEGON EN BILL ROBINSON

In Swing Time, vernoemd naar een van de musicals die
Fred Astaire in de jaren dertig van de vorige eeuw met
Ginger Rogers maakte, voert Smith twee meisjes op van
gemengde afkomst, net als de schrijfster zelf het product van wit-zwarte ouders. Medio jaren tachtig groeien ze op in een arme wijk in Noord-Londen. De twee
raken bevriend door hun gedeelde afkomst en doordat
ze allebei zielsveel houden van dans, mooi omschreven
als ‘kinetische vreugde’.
Tracey blijkt er talent voor te hebben, de naamloze
vertelster tot haar verdriet niet, zij heeft platvoeten. Ze
compenseert dit tekort door zich te storten op musicals
- nog op VHS - en het boek The History of Dance. Ook
genieten de meisjes enorm van Michael Jacksons Thril
ler-video als die zijn tv-première beleeft; de vertelster
hoort dat de bejaarde Fred Astaire (1899-1987) nog aan
Michael Jackson heeft gevraagd hoe die de Moonwalk
deed.
Naast Fred & Ginger-musicals kijken de meisjes bij
Tracey thuis The Red Shoes en Easter Parade – Traceys
moeder tolereert alleen films in Technicolor. Daarnaast
ontdekken ze de veel schaarsere musicals met een allblack cast, Stormy Weather (met Lena Horne en Bill
Robinson) en The Green Pastures.

Kelly van het scherm, dus werd hun aandeel teruggeschroefd. Smith noemt het niet maar het kon nog veel
erger: in Zuidelijke Staten werden scènes met The Nicholas Brothers, Lena Horne en andere zwarte artiesten
er zonder pardon uitgeknipt.
De vertelster constateert over Harold en Fayard
Nicholas, die ze als haar broers ziet, dat hun elegantie
pijn verbergt. Ze droomt over The Cotton Club waar ze
hen ontmoet: ‘In my dream we were all elegant and none
of us knew pain, we had never graced the sad pages of
the history books my mother bought for me, never been
called ugly or stupid, never entered theatres by the back
door, drunk from separate water fountains or taken our
seats at the back of any bus. None of our people ever
swung by their necks from a tree, or found themselves
suddenly thrown overboard, shackled, in dark water no, in my dream we were golden!’

Ruw ontwaken

Swing Time gaat vooral over het ontdekken van de rauwe werkelijkheid achter dit soort gouden dromen en
fantasieën. In de proloog ontdekt de vertelster, inmiddels een twintiger, tot haar grote schrik dat Fred Astaire
het nummer ‘Bojangles of Harlem’ uit Swing Time in
Schaduwzijde
blackface uitvoert, de enige keer dat hij dit deed. Als
Smith kiest niet lukraak wat titels uit het gigantische
meisje had zij zich dat nooit gerealiseerd.
corpus musicals maar selecteert films die haar thematiek
Precies halverwege het boek kijkt ze opnieuw naar
bekrachtigen en spiegelen: de zoektocht naar identiteit
een blackface-scène, nu eentje met Eddie Cantor (Ali
van mensen van gemengde ouders, het opgroeien in
Baba Goes to Town, 1937), maar valt haar oog vooral op
een onderdrukkende, racistische samenleving, trots én
de zwarte bijrolspeelster Jeni LeGon die volgens haar
schaamte over je afkomst en het zoeken naar (zwarte)
als twee druppels water lijkt op haar beste vriendin
rolmodellen, zelfs al is het de gebleekte Michael Jackson. Tracey. Pas als volwassene, en helemaal aan het eind
Zo zijn de meisjes dolgelukkig als Fred Astaire ook
van de roman, komt zij erachter dat de acrobatische
een migrant blijkt, aangezien zijn vader Fritz Austerlitz
LeGon alleen vernederende bijrollen speelde (voornanaar Amerika emigreerde. De vertelster ontdekt ook de
melijk als huishoudster) en dat bovendien haar naam
Nicholas Brothers, zeer energieke zwarte dansers die
per ongeluk ontstond. Roddelcolumniste Louella Parondanks hun enorme talent genoegen moesten nemen
sons maakte een tikfout, waarna Jeni Ligon voor altijd
met bijrolletjes. In The Pirate (1948) dansen ze Gene
door het leven moest met de ‘artiestennaam’ LeGon.

Pas toen zij in Parijs was, voelde ze zich weer een
persoon – in Hollywood was ze slechts een schaduw.
Precies zoals de vertelster zich voelt, die niet voor niets
naamloos door het leven gaat: ‘I had never had any light
of my own. I experienced myself as a kind of shadow’.
Net als de Nicholas Brothers lijkt ze gedoemd eeuwig
sidekick te zijn van anderen: haar moeder, Tracey en
Aimee, de verwende popmuzikante van wie ze de personal assistent is.

Zwarte Fred

Het idee een schaduw te zijn, is tevens een verwijzing naar Astaire’s blackface-nummer uit Swing Time
(1936). Ondanks ongemak over zijn blackface-make-up is ‘Bojangles of Harlem’ Astaire’s oprechte ode
aan een van zijn helden, de zwarte danser Bill “Bojangles” Robinson - de acteur die ook in de door Smith
aangehaalde all-black musical Stormy Weather speelt,
net als de Nicholas Brothers en Jeni LeGon.
In dit nummer danst Astaire met geheel zwart geschminkt gezicht met drie van zijn eigen, levensgroot
achter hem opdoemende schaduwen. Je kunt vallen
over die blackface maar je kunt ook betogen dat de
schaduwen die Astaire achtervolgen manifestaties zijn
van de door blanken toegeëigende zwarte dansvormen
(vooral tap). Zelfs als witte dansers als Astaire of Kelly
dansen, voel je de zwarte origine van hun danspassen.
Dit ontkennen, onderdrukken of wegstoppen is gedoemd tot mislukken. Astaire’s ‘schaduw’ (Bill Robinson) zit altijd aan hem vast.
Nu discussies over culturele toe-eigening weer
aan de orde van de dag zijn, zoals onlangs de ophef
over Lionel Shriver die als blanke schrijfster een zwart
personage opvoerde, laat Zadie Smith zien dat die
toe-eigening al heel lang gaande is. Zodra de vertelster
‘read about steps passed down over centuries, through
generations’ rent ze naar Tracey om haar kennis te delen. Traceys vermogen een split te doen komt van haar
vader, die het weer heeft van Michael Jackson, Prince
of James Brown, en zij hebben het weer van de Nicholas
Brothers, the originals. In Swing Time laat Zadie Smith
deze broers en andere zwarte originals uit de schaduwen van de geschiedenis treden, wat hoop biedt voor
de vertelster: ooit zal zij een naam hebben.
Swing Time

ZADIE SMITH | 2016, HAMISH HAMILTON

| 453 BLZ | € 17,95 | DE NEDERLANDSE VERTALING
VERSCHEEN BIJ PROMETHEUS 
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Thuiskijken
NSU: German History X

KIJKEN NAAR NEONAZI’S
De driedelige Netflix-miniserie NSU: German History X reconstrueert de tien moorden
die de neonazistische terreurgroep Nationaalsocialistische Ondergrondse pleegde tus
sen 2000 en 2006. De onverwachts actuele serie bekijkt de gebeurtenissen vanuit drie
perspectieven: dat van de daders, hun eerste slachtoffer en de recherche. De complexi
teit van de realiteit laat zich immers vaak beter vangen in fictie. 
DOOR SACHA GERTSIK
Het is begin jaren 90, pal na de val van de
Muur. De tijden veranderen, de jeugd in het
Midden-Duitse Jena voelt de vrijheid. Er is
bier, er zijn jeans, er is zon. Maar er is weinig
perspectief. Min of meer per ongeluk komt
de vrolijke Beate Zschäpe in contact met een
groepje neonazi’s. Hun energie is aanstekelijk en al gauw vormt ze een koppel met een
van de leiders, Uwe Mundlos. Als die niet
veel later wordt opgeroepen voor militaire
dienst, begint Beate een relatie met Uwe
‘Böhni’ Böhnhardt.
In The Perpetrators (de eerste aflevering
van NSU: German History X) zien we de driehoeksverhouding die de basis zal vormen
voor de Nationaalsocialistische Ondergrondse. Langzaam, in een draaikolk van
bijna aanstekelijk agressieve energie, radicaliseren de drie hoofdpersonages. Ze maken
hun eigen, op nazi-ideologieën gebaseerde
Monopoly-spel, organiseren bijeenkomsten
en zingen nazi-liederen (die de makers speciaal voor de film schreven, om verheerlijking
van bestaande teksten te voorkomen). Ze
hebben een doel en als kijker weten we waar
ze op afstevenen. Tien moorden. Maar voor
het zover is worden we die draaikolk van
groeiende idealen en paranoia ingezogen.
Een aantal keer doorbreekt Beate de vierde
wand, om ons aan te kijken. Zijn jullie er nog
bij? Doen jullie ook mee? Zo wordt deze eerste aflevering niet alleen een verslag van radicalisering, maar ook een spiegel: dit is hoe de

De beste films die deze
maand internationaal op
dvd en blu-ray verschijnen,
samengesteld door Bou
disque (boudisque.nl).

geschiedenis zich herhaalt. En jullie staan erbij en kijken ernaar.

Bloemenstal

In de tweede en derde aflevering worden andere perspectieven op de moorden belicht.

El Sur

Halverwege de opnames
trapte de producent van El Sur
op de rem. Als gevolg daarvan
moest regisseur en scenarist
Víctor Erice met maar de helft
van het materiaal El Sur
(1983) afmaken. Alsnog is het
een wonderschone film geworden over herinneringen en
familiegeheimen tegen de
achtergrond van de Spaanse
Burgeroorlog.
BLU-RAY, REGIO B, BFI 

The Victims toont de nasleep van de eerste
moord op familieman en eigenaar van een
bloemenstal Enver Şimşek. De politie raakt
klem in een tunnelvisie die niets met de feiten
te maken heeft, terwijl de familie van Şimşek
door een hel gaat. Ze worden beschuldigd van
criminele banden, bedreigd en gemanipuleerd. Zelfs als met de jaren duidelijk wordt
dat er een serie moorden op Turkse kleine
ondernemers gepleegd wordt, blijft de politie
koppig de andere kant op kijken.
In een net zo persoonlijk en dicht op de

huid gefilmd relaas als de eerste aflevering,
wordt de dochter van het eerste slachtoffer
gevolgd in haar volwassenwording. Getekend
voor het leven, maar niet verslagen. Hoe anders is dat bij de rechercheur die in de derde
en laatste aflevering The Investigators moet
vechten tegen de vergiftigde cultuur binnen
het politieapparaat. Men houdt elkaar liever
de hand boven het hoofd dan de moordenaars
op te sporen. Of waren zijn collega’s misschien zelfs bij de moorden betrokken?

Nieuwsbeelden

Hoewel de gebeurtenissen gefictionaliseerd
zijn, voelt de vertelling door het gebruik van
echte nieuwsbeelden schokkend realistisch.
Zo belooft bondskanselier Angela Merkel in
een bekende speech de nabestaanden van de
slachtoffers dat gerechtigheid zal zegevieren
(en vangen we in deze beelden ook een glimp
op van de echte dochter van slachtoffer
Şimşek). Deze filmische middelen worden
subtiel ingezet om de voor Duitsers bekende
verhalen op een persoonlijke manier en zonder sensationalisme te vertellen.
Uiteindelijk is dat wat deze miniserie zo
bijzonder maakt. Complexe kwesties simplificeren voor politiek gewin is misschien
wel hét probleem van onze tijd. NSU: Ger
man History X blijft daar verre van. Het
toont ons de gezichten en gevoelens achter
de gebeurtenissen. En laat ons nog eens goed
naar onszelf kijken. Dus misschien komt het
gevoel van echtheid ook wel door de onverwachts actuele thematiek van deze serie.
Want is de geschiedenis zich niet op dit moment aan het herhalen? En wat is onze eigen
rol daarin?
NSU: German History X 11111

DUITSLAND,

2016 | REGIE CHRISTIAN SCHWOCHOW (THE PERPET RA
TORS), ZÜLI ALADAG (THE VICTIMS), FLORIAN COSS EN
(THE INVESTIGATORS) | 401 MINUTEN | TE ZIEN VIA
NETFLIX 

His Girl Friday

Door het hoofdpersonage van
Ben Hechts en Charles
MacArthurs theaterhit The
Front Page te veranderen in
een vrouw kreeg Howard
Hawks goud in handen. In His
Girl Friday (1940) poogt een
krantenredacteur (Cary Grant)
op elke mogelijke manier zijn
topjournalist Hildy Jognson
(Rosalind Russell) te weerhouden van een huwelijk
waarvoor ze haar baan zou
opgeven.
BLU-RAY, REGIO B, CRITERION 

Das Cabinet des Dr. Caligari Bring Me the Head of
Aan de wieg van de horrorfilm
Alfredo Garcia
staat Robert Wiene’s expressionistische meesterwerk uit
1920, een reflectie van een
door de Eerste Wereldoorlog
verscheurd Duitsland.
Dr. Caligari gebruikt een slaapwandelaar voor twijfelachtige
doeleinden in een scenario
waaruit volgens Duits filmcriticus Siegfried Kracauer de
opkomst van Hitler al kon worden afgeleid.
BLU-RAY, REGIO B, EUREKA! 

The 400 Blows

Een Amerikaanse barman gaat
met zijn vriendin op een trip
door de Mexicaanse onderwereld om een premie te innen op
het hoofd van een dode gigolo.
Sam Peckinpah maakte er in
1974 een koortsachtige film van
die zowel leent van de Orpheus
mythe als van The Treasure of
the Sierra Madre. Eerder schreven we: ‘Zonder deze waanzinnige roadmovie zou Tarantino de
filmmaker nooit geboren zijn.’

‘Een van de meest intens ontroerende verhalen ooit
gemaakt over adolescentie.’
Dat schreef Roger Ebert in zijn
lyrische recensie over het
magische filmdebuut uit 1959
van François Truffaut, pionier
van de Franse Nouvelle Vague.
Jean-Pierre Léaud is Antoine
Doinel, het semi-autobiografische equivalent van Truffaut,
een onbegrepen jongen die
geen plek lijkt te vinden in huis
of op school.

BLU-RAY, REGIO B, EUREKA! 

BLU-RAY, REGIO A, CRITERION 
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Westworld

Het Wilde Westen van de toekomst

WESTWORLD

De nieuwe HBO-serie Westworld is een
ambitieus en gelaagd verhaal over robots
dat (dus) vooral gaat over de aard van de
mens.
Jonathan Nolan weet hoe je een twist in je
verhaal gebruikt. Dat bewees hij als scenarist
al met zijn debuut, de door zijn broer Chris
topher geregisseerde puzzelfilm Memento
(2001). In de terecht gevierde nieuwe HBO-
serie Westworld, waar hij samen met zijn
echtgenote Lisa Joy aan het roer staat, heeft
hij die techniek geperfectioneerd.
De serie gaat aan de haal met de gelijknamige film uit 1973 van Michael Crichton, met
een flinke update om de razendsnel voortschrijdende technologie bij te kunnen houden. Het basisgegeven is hetzelfde: in de nabije toekomst bestaat er een pretpark waar
gasten zich voor even in het echte Wilde
Westen kunnen wanen, bevolkt met niet van
mensen te onderscheiden robots. Totdat
deze hosts wakker worden uit hun gepro-

grammeerde slaapstand en een eigen bewustzijn ontwikkelen.
Precies dat is waar de nieuwe Westworld
in de kern over gaat: de aard van ons eigen
bewustzijn. Nolan en Joy hakten eerder met
dit bijltje in hun serie Person of Interest, die
draaide om het lot van een kunstmatige intelligentie en de programmeur die haar ontwikkelde.
In Westworld is de lijn tussen mens en
machine zo mogelijk nog dunner. Het verhaal speelt zich af achter de schermen van
het park, tussen het personeel dat probeert
te achterhalen waarom hun robots telkens
uit hun loops springen. Maar de scherpst getekende personages zijn juist de hosts. Hun
rebellie wordt expliciet gepresenteerd als
vrijheidsstrijd en Nolan en Joy kiezen consequent hun perspectief.
Maar dat perspectief valt te programmeren en is vaak gemankeerd, wat veel van de
wendingen oplevert die Westworld zijn kijker
voorschotelt. Maar net als in Memento wordt

het spel eerlijk gespeeld: elke wending wordt
vooraf uitgebreid gesignaleerd. Voor wie oplet, zijn de onthullingen in Westworld geen
schok. Dat zijn ze alleen voor de personages
en dat is de kracht: het is geen trucje om de
kijker te bespelen, maar een manier om de
emoties van de personages – zowel mens als
machine – bloot te leggen.
Zo toont Westworld maar weer eens dat
voor onderdompeling in een wereld geen 3D
of VR nodig is – een goed verteld verhaal is
genoeg.
JOOST BROEREN

Westworld

Onderdrukte Kristen Stewart
Met noemenswaardige rollen in Olivier
Assayas’ Personal Shopper, Ang Lee’s Bil
ly Lynn’s Long Halftime Walk en Kelly Rei
chardts Certain Women bestormt Kristen
Stewart dit jaar het arthousecircuit. De
dvd-release van sciencefictiondystopie
Equals biedt een aangename proeve van
haar talenten in een verder wat vlakke
film.

Voor een actrice die ontelbaar keer is verweten zonder emotie te spelen klinkt Equals als
een geschikte film voor Kristen Stewart. In
Drake Doremus’ sciencefiction-dystopie is
elke vorm van emotie immers verboden. De
wereld is zo goed als ontvolkt. De mensen die
nog leven steken hun energie in ruimtevaart
om elders een beter bestaan te vinden. Terloops is iedereen daarbij vergeten dat het
omarmen van je gevoelens juist de sleutel is

VERENIGDE STATEN, 2016 | DIVERSE

REGISSEURS | TE ZIEN OP HBO 

Equals

EQUALS

111123

tot een goed en gezond leven. Werk staat
echter voorop, wat iedereen op routineuze
wijze en met verstarde gezichten doet. Zo
ook ons hoofdpersonage Silas (Nicholas
Hoult) en zijn collega Sia (Stewart).
Van ziek dochtertje in Panic Room tot romantisch epicentrum van het Twilight-universum: op nog jonge leeftijd heeft Stewart al
een indrukwekkend oeuvre opgebouwd.
Volgende maand verdient de actrice dan ook
een langer artikel in de Filmkrant naar aanleiding van Olivier Assayas’ nieuwe film Per
sonal Shopper. Waar ze in Stephenie Meyers
Twilight-liefdesfantasieën met vampiers en
weerwolven moeite had met het bijbenen
van het uitvergrote drama, getuigen haar andere films juist van een indrukwekkend
emotioneel register. Haar emoties liggen
echter vaak onder het oppervlak.
Dat is precies wat Equals een interessante
en bij vlagen spannende film maakt. Hier
dwingt de wereld van de film haar en haar tegenspeler Hoult emoties te onderdrukken, te
verdringen en te vergeten, maar als de collega’s eenmaal beginnen aan hun verboden en
fatalistische liefde is het proces niet meer te
stoppen. Het is heerlijk om te zien hoe Stewart en Hoult met kleine gebaren, vluchtige
blikken en korte aanrakingen hun liefde aan
elkaar tonen in een wereld waar dat verboden is, met de bijbehorende twijfel, onzekerheid en wanhoop.
Dankzij deze verdrukking kan Doremus de
sterke kanten van zijn acteurs naar boven
halen. Tegelijkertijd zorgt deze fictieve wereld ervoor dat Equals alsnog vlak aanvoelt.
Komende maanden kan Stewart echter vaak
genoeg laten zien dat ze dit van Orwell en
Huxley afgekeken gedachtegoed niet nodig
heeft om te schitteren in haar spel. Onderdrukt of niet, die emoties zijn er toch wel.


HUGO EMMERZAEL 111231
Equals

VERENIGDE STATEN, 2015 | DRAKE DOREMUS |
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Huidenstraat 32,
1016 EJ Amsterdam.
Donderdag 1 december
2016, 20.29 uur
De ene keer kom je beter voorbereid op een
set dan een andere keer. Eind november
kreeg ik een mail van distributeur September
Film; of ik nog interesse had in een setbezoek
aan Arthur & Claire?
Ik googelde even – ik las iets over een
zwarte komedie over de doodzieke Arthur, die
naar Amsterdam komt om euthanasie te plegen, en in de hotelkamer naast hem een jonge
vrouw (Sylvia Hoeks) aantreft die zich ook van
het leven wil beroven – en mailde van wel.
Mijn mail werd doorgestuurd naar productieleider Hanneke Leenders, twee dag later was
er antwoord: “Morgen begin avond 9 straatjes
en dan later op de avond/nacht magere brug.
Laat maar weten wanneer het schikt!”
Ik antwoordde, mede namens fotograaf
Bob Bronshoff, dat De 9 Straatjes (‘vol schilderachtige monumenten, authentieke winkels en bijzondere horeca’) het beste uitkwamen. Saskia van der Tas (‘Line Producer NL’)
antwoordde dat we een half uur van tevoren
maar even moesten bellen voor een ‘real time
update’: “Als Hanneke niet opneemt dan ik
wel en andersom.”
Wij belden beide nummers, er werd niet
opgenomen. Toen ik vijf minuten later weer
op mijn telefoon keek, had ik twee gemiste
oproepen en een WhatsApp-bericht:
“Please contact 3rd AD Ruud upon arrival.”
Zijn contactgegevens waren bijgevoegd, met
een plattegrondje waaruit viel op te maken
dat de opnamen in de Wolvenstraat waren.
Daar aangekomen, was de straat uitgestorven. We belden Ruud Ashman, hij vertelde dat-ie ook niet wist waar er op dat moment precies werd gefilmd. Maar zij stonden
op de brug op de kruising van de Huidenstraat en de Keizersgracht. En lang zou het
niet meer duren.

“Waar zoeken we eigenlijk naar?” wilde
Bob nu wel eens weten. “Goeie vraag”, riposteerde ik. Juist op dat moment arriveerden
we op de brug, waarop pontificaal een knalgele verkeersregelaarsauto stond geparkeerd.
Achterin de auto zat Ashman, die ons wist
te vertellen dat Arthur & Claire een Duits-
Nederlands-Oostenrijkse coproductie is,
met Topkapi Films als Nederlandse coproducent. Regisseur is de Duitse Portugees (of
Portugese Duitser) Miguel Alexandre. Die
zat nu achterin een bestelbusje, dat rondjes
reed door De 9 Straatjes. Aan het busje was
een riksja bevestigd, met de beide hoofdrolspelers van Arthur & Claire, Josef Hader
(‘een Oostenrijkse acteur, stand-upcomedian, regisseur annex scenarist’ zag ik op
google, ‘onder meer te zien in Stefan Zweig:
Farewell to Europe, de Oostenrijkse inzending voor de Oscar voor Beste niet-Engelstalige Film) en Hannah Hoekstra (tweevoudig Gouden Kalf-winnares, wist ik), dus niet
Sylvia Hoeks.

“In de scène die we nu opnemen zijn Ar
thur en Claire op zoek naar een apotheek.
Een riksja is de snelste manier”, wist Ashman
nog te vertellen. “Kijk daar komen ze aan,
geloof ik.”
Bob parkeert zijn fiets snel tegen de brug
en vraagt of ze gaan stoppen. Als er geen bevestigend antwoord komt, loopt hij een paar
meter de Huidenstraat en posteert hij zich in
een hel verlichte portiek. Een paar tellen later is de optocht alweer voorbij. Bob steekt
zijn duim omhoog. “Ik geloof dat ik wel wat
heb”, zegt hij.
Ashman lijkt het niet te hebben gehoord.
“Ze kijken nu of ze ’m zo hebben, anders rijden ze nog een rondje.” Een paar tellen later
komt het bericht dat ze ’m hebben, ze rijden
niet nog een rondje. “Okay, we go to the
Skinny Bridge”, zegt Ashman door zijn portofoon. “Back to basecamp!”

HOOFDROLSPELERS JOSEF HADER EN HANNAH HOEKSTRA IN DE
RIKSJA VAN SHAAN WALIA. ACHTERIN HET BUSJE ZIT CAMERAVROUW
KATHARINA DIESSNER. DE BENEN ZIJN VAN REGISSEUR MIGUEL
ALEXANDRE.

Arthur & Claire

DUITSLAND/OOSTENRIJK/

NEDERL AND, 2017 | SCENARIO MIGUEL ALEXANDRE EN
JOSEF HADER (NAAR HET GELIJKNAMIGE TONEELSTUK
VAN STEFAN VÖGEL) | REGIE MIGUEL ALEXANDRE |
PROD UCT IE GERALD PODGORNIG EN GUDULA VON
EYSMONDT (TIVOLI FILM PRODUKTION) | IN CO
PRODUCTIE MET ARNOLD HESLENFELD, FRANS VAN
GESTEL, LAURETTE SCHILLINGS EN LINDA VAN DER
HERBERG (TOPKAPI FILMS) EN THOMAS HROCH (MONA
FILM PRODUKTION) | CAMERA KATHARINA DIESSNER |
PRODUCTION DESIGN SUSANN BIELING | KLEDING
BIRGIT HUTTER | GELUID MAX VORNEHM | MET JOSEF
HADER, HANNAH HOEKSTRA, RAINER BOCK, GUY
CLEMENS, MARIJTJE RUTGERS, PEPIJN SCHONEVELD,

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

FLORENCE KASUMBA | KLEUR, 90 MINUTEN | DISTRI
BUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF T.B.A. 
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GUY PEARCE
CARICE VAN HOUTEN

DAKOTA FANNING
and KIT HARINGTON

“Brimstone is rauw en krachtig,
een film die onder je huid kruipt”
THE INDEPENDENT

“Episch, ambitieus en compromisloos.
Deze film zal je niet onberoerd laten”
VPRO

brimstonethemovie.com

12 januari in de bioscoop

