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REDACTIONEEL Op de laatste dag

van het afgelopen Filmfestival Berlijn liep ik
met mede-Filmkranters Kees Driessen en
Ronald Rovers ver weg van het festivalcentrum aan de Postdamerplatz, dieper in het
Oosten dan we het hele festival waren geweest. We waren dan ook een beetje aan het
spijbelen. We passeerden het immense betonnen kantoorblok van de socialistische
krant Neues Deutschland die als een tijdcapsule verstopt staat tussen de Karl Marx Allee
en de Straße der Pariser Kommune. Raoul
Peck had eerder die week Marx al terug laten
keren naar Berlijn in zijn The Young Karl Marx
en op de gevel van het redactiegebouw inspireren citaten van Marx, Peter Weiss en Rosa
Luxemburg: “De enige weg naar een wedergeboorte is de school van het sociale leven zelf,
de meest uitgebreide en meest onbegrensde
democratie, en publieke opinie. Het is het
schrikbewind dat demoraliseert.” Die laatste
zin staat er overigens niet bij, hoewel de citaten pas sinds 2011 op de gevel prijken. Geen
geschiedenis zonder ironie.
We waren op zoek naar de zon. Naar SOL.
Een installatie van lichtprojecties en
-reflecties en vooral van hun nabeelden van
de Oostenrijkse kunstenaar Kurt Hentschläger die begin februari in première was
gegaan op het CTM muziek- en kunstfestival en die nog een beetje mocht nazinderen
in Berghain.
Na een hele week intensief films kijken
was dit back to basics.
Was dit Boeddha die in de vlammen
staarde.
Waren dit de schaduwen in Plato’s grot
(of waren dat eigenlijk ook nabeelden?).
Een performance met je eigen angst voor
het donker, je eigen angst om blind te worden in de hoofdrol.
Dit was Turner die zo lang in de zon
staarde tot hij wist hoe hij het oog van
Mozes moest schilderen.
Joseph Plateau die halverwege de 19de
eeuw de eerste stroboscoop uitvond om de
illusoire aard van bewegende beelden te
doorgronden.
Helle lichtflitsen sneller dan je reflexen.
Zo schel dat je je ogen wel zou willen sluiten.
Maar de nabeelden hebben mijn gedachten
al ingehaald.
Ik las ergens dat de retina gemaakt is van
hersenweefsel. Zou dat beteken dat we
eigenlijk met ons brein kijken? Of met onze
ogen denken?
Het was zo donker dat je de ruimte alleen
met stapje voor stapje afgepaste voeten kon
zien. Alleen met de tastzin op je vingertoppen die zachtjes de lege afstand meten tussen jou en mogelijke anderen. Alleen achteraf met woorden te overbruggen. Iets wat
je alleen samen alleen kon ervaren. Ieder in
zijn eigen oog. Niet te fotograferen. Niet
vast te leggen.
Een freeze frame van het uitdijende universum.


DANA LINSSEN
@DANALINSSEN

ALS FILM EEN TAAL IS, WAT IS DAN Z’N TOEKOMENDE TIJD?
BERLINALE 2017 4 24
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 30 MAART

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang La fille inconnue op dvd

ZERO DAYS

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant,
dan ontvang als welkomstgeschenk La
fille inconnue van de gebroeders Darden
ne op dvd. Bent u zelf al abonnee en
brengt u een nieuwe abonnee aan? Dan
ontvangt u allebei het welkomstge
schenk.*

Enen en nullen van de Apocalyps 4 6

Jenny, een jonge huisarts uit de omgeving van
Luik, probeert de identiteit te achterhalen van
een zwart meisje dat dood gevonden is aan de
oever van de Maas. Haar zoektocht blijkt niet
zonder risico’s en langzaamaan wordt duidelijk
welk drama zich heeft afgespeeld. “Het moordmysterie dat zich ontvouwt, geeft de film zijn
momentum en zijn ietwat melodramatische
conclusie. Maar het is niet waar La fille inconnue om draait”, schreef Joost Broeren in de
Filmkrant. “Zoals altijd bij de Dardennes draait
het om de sociale processen die ze blootleggen.
In dit geval: de immense kloof tussen zwart en
wit, die nergens wordt benadrukt maar telkens
weer opspeelt.”
* Stort €36,– (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 30 maart. Met dank aan Twin Pics.

Niet te missen
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Zero Days 4 6
2 American Honey 4 8
3 Loving 4 12
4 Gimme Danger 4 14
5 United States of Love 4 28

ZWARTE ERVARING,
WITTE BLIK
Hidden Figures, Loving & A United Kingdom 4 12

LOVING

GIMME DANGER

4 14

5

DE FILMKRANT 
#396 MAART 2017

ARTIKELEN

4 12 Zwarte ervaring, witte blik

Hidden Figures, Loving en A United
Kingdom 4 19 ‘Zo trap je geen deur
in’ Reportage vanaf de set van Toen mijn vader een struik werd
4 23 Film kijken op geheime plekken Jeffrey Babcock over zijn
alternatieve filmcultuur 4 24 Berlinale Modern Love 4 27 Movies
that Matter Humor als wapen

RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel 4 4 Niet te mis
sen 4 5 Nieuws 4 5 The Thinking
Machine 4 5 Het nieuwe kijken
Ebele Wybenga over werkelijkheid die fictie inhaalt 4 13 Op ooghoogte
Mark Cousins over Parijs 4 26 Kort Alle andere films 4 32 Agenda en
evenementen 4 38 Filmsterren 4 40 Thuiskijken Identicals, South
side With You 4 42 Actie! Op de set van De mannentester

INTERVIEWS

4 6 Alex Gibey over Zero Days

‘Ik ben aanhanger van de idio
tentheorie van de mensheid’
4 10 Fien Troch over Home ‘Tiener zijn is de extremen opzoeken’ 4 14
Jim Jarmusch over Stooges-documentaire Gimme Danger ‘Ik luister ook
naar Justin Bieber en Selena Gomez’ 4 17 Stephan Streker over Noces
‘Gezichtverlies is een obsessie’ 4 18 Kôji Fukada over Harmonium ‘Ik
kan ermee leven dat we allemaal alleen zijn’ 4 20 Boudewijn Koole over
Verdwijnen ‘Ik wil ruimtes openen waar je in kan verdwalen’ 4 41 Simon
Pummell over Identicals ‘Ook de film is van identiteit veranderd’

RECENSIES

4 8 American Honey Nieuwe
nomaden 4 11 Home Een wapen en
een monster 4 15 Gimme Danger
Muzikale revolutie in 25 woorden 4 21 Verdwijnen Moeders en
dochters en eindeloze ijsvlaktes 4 28 United States of Love Hunkering
in Oostblok-grijs After the Storm Verdwaald op memory lane 4 29 The

Day Will Come Gemangelde weeskinderen Waldstille Ook Ben stierf bij
de klap 4 30 Zaatari Djinn Dromerig vluchtelingenkamp Magallanes
Dwaas afpersingsplan 4 31 Train to Busan De natte droom van het
flitskapitaal Life, Animated Amerikaans sprookje

The Thinking Machine

Een helse rit | Had Gregg Araki goed naar Inland Empire (2006) van David
Lynch gekeken toen hij aan zijn stoner comedy Smiley Face (2007) begon?
Had Lynch iets opgevangen over het scenario dat acteur Dylan Haggerty voor
Smiley Face had geschreven (dat onder een andere titel al een paar jaar in
filmland circuleerde) voordat hij Inland Empire verzon? Wat maakt het uit?
Films kruisen elkaar en praten met elkaar op mysterieuze, onbewuste, atmosferische manieren. Zoveel is duidelijk: bepaalde dingen komen wonderbaarlijk in beide films voor, waaronder verdachte innames, audities van acteurs,
achtervolgingen, blikkerig klinkend televisiegelach, omineuze letters uit het
alfabet, geanimeerde dieren, lampen, vervormde gezichten in extreme close-
up, enge hallucinaties en visioenen … Geen mash-up maar een smash-up
van twee fantastische monumenten van de moderne cinema.

filmkrant.nl
4 Verhoeven wint César voor beste film

Elle was al Paul Verhoevens meest onderscheiden film. Daar is nog een prijs bijgekomen. De Nederlandse regisseur won de César
voor beste Franse film. Hoofdrolspeelster
Isabelle Hupert kreeg de prijs voor beste actrice. Evenals de Independent Spirit Award.
In de strijd om de hoofdprijs versloeg Verhoeven Houda Benyamina (Divines), François
Ozon (Frantz), Anne Fontaine (Les innocentes), Bruno Dumont (Ma Loute), Nicole Garcia (Mal de pierres) en Justine Triet (Victoria).
In de categorie Beste Regie moest Verhoeven
de prijs laten aan Xavier Dolan, die werd gelauwerd voor Juste la fin du monde.

Op de dag dat president Trump geïnaugureerd
werd, stuurde Netflix via Twitter een kort filmpje de wereld in. Eerst zie je alleen de broad
stripes van de Star Spangled Banner wuiven in
de wind, terwijl de camera langzaam uitzoomt.
Je hoort een groep kinderen de Pledge of Allegiance opzeggen. ‘One nation under God, indivisible…’ Dan komen de bright stars tevoorschijn, in
de linkerbenedenhoek. De Amerikaanse vlag
wappert ondersteboven aan de mast, onder een
duistere hemel, met op de achtergrond het
Capitool in Washington DC. De omkering maakt
van een symbool van nationale eenheid een
symbool van ontregeling, zoals een omgekeerd
kruis het teken is van de antichrist.

4 SF gefinancierd met eigen biertje

Vanaf volgende maand is Space Monkey verkrijgbaar bij de slijter om de hoek. Niet het
zoveelste ambachtelijke biertje van een
kleine brouwer, maar onderdeel van een uitgekiende pr-campagne rond een nieuwe Nederlandse sciencefictionfilm met Star Wars-
achtige ambities en een lekker geschift
scenario. En passant wordt verklaard hoe
bier het heelal veroverde.
Space Beers gaat over de jonge Schot Jed
die na een avondje doorzakken wordt ontvoerd door twee aliens. De even verveelde als
gevaarlijke Zendra en Talia dagen hun
slachtoffer uit tot een alles-of-niets drink
wedstrijd. Jed zou zomaar eens de tegenstander kunnen zijn waar deze Paris Hiltons
van verre planeten naar op zoek zijn.
“Het begon als een geintje”, vertelt executive producer Martijn Boomsma. “Regisseur
Maurice Schutte en scriptschrijver Philip
Howe kwamen elkaar tegen in een bar in
Cannes. In een dronken bui verzonnen ze
Space Beers. Een half jaar geleden hebben we
de productie opgestart. Inmiddels hebben
we een geanimeerde proloog gemaakt, die op
Vimeo te zien is. Een eerste korte film, The
Beginning, hopen we deze zomer klaar te
hebben.”
Het Sandberg Instituut begint na de zomer
met een eenmalige masteropleiding film, design en propaganda. Het is een utopisch
platform dat via een piratenzender ‘tegen
informatie’ de wereld in helpt, in de strijd
tegen platformkapitalisme, post-truth propaganda, populisme en neofascisme. Acti
vistische tijden herleven: het artistieke tegengeluid krijgt een spreekbuis.

Het effect is uiterst grimmig. We kennen de
omgekeerde vlag al een paar jaar als een subtiel
beeldmerk in de intro van de Netflix-serie House
of Cards. Maar op 9 januari 2017 liet Netflix met
het twitteren van deze teaser voor het vijfde
seizoen alle subtiliteit varen. Het kan niet
anders of ze voelen dat het hoogtepunt van de
populariteit van House of Cards voorbij is. Om
een simpele reden: de werkelijkheid van het
Amerikaanse presidentschap is op dit moment
verontrustender dan fictie. En – hoe akelig ook
– misschien wel meer entertaining. Er circuleren online al lijstjes met redenen waarom Frank
Underwood, de amorele president uit House of
Cards, beter zou zijn voor Amerika dan Donald
Trump.
Ooit was House of Cards een verademing na
de brave serie West Wing, waarin de president
van Amerika first and foremost de kracht van
het goede belichaamde. Ik vond het heerlijk om
me in de jaren dat Obama de onkreukbare aan
de macht was te laven aan de duistere machinaties van Underwood. En met mij een groeiend
leger Netflix-abonnees, dat mede dankzij deze
serie verslingerd raakte aan de videodienst. In
House of Cards wordt het vuile spel behind the
scenes getoond. Nu Trump het presidentschap
veroverd heeft, is het vuile spel center stage.
Waarom zouden we het vijfde seizoen van
House of Cards nog gaan kijken? Wat mij betreft
hooguit uit verlangen naar een ouderwetse koel
berekende beroepspoliticus in het Witte Huis.

EDO DIJKSTERHUIS

EBELE WYBENGA

4 Piratenzender tegen fascisme

CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN

COLOFON

WERKELIJKHEID
HAALT FICTIE IN
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Alex Gibney over Zero Days

ENEN EN NULLEN
VAN DE APOCALYPS
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Zero Days is ondanks z’n licht sensationele
toon een verontrustende documentaire over
cyberoorlogvoering. Politici begrijpen
nauwelijks iets van cyberwapens en kunnen de
gevolgen ervan niet overzien. Regisseur Alex
Gibney: ‘Ik ben aanhanger van de idiotentheorie
DOOR RONALD ROVERS
van de mensheid.’
Stelt u zich voor: u wordt op een maandagochtend
wakker en er is geen elektriciteit, geen water uit de
kraan, de stoplichten op straat en de betalingssystemen
van de banken werken niet en het openbaar vervoer ligt
plat. Of u wordt helemaal niet meer wakker omdat uw
huis toevallig in de besmettingszone van een kernreactor staat nadat daar radioactieve straling is ontsnapt.
Dit is allemaal onderdeel van wat de kritieke infrastructuur wordt genoemd.
Om een land te veroveren, zijn nauwelijks nog traditionele wapens en militairen nodig. Het kan onopvallender en goedkoper: je legt via cyberoorlogvoering die
kritieke infrastructuur plat en wacht tot chaos ontstaat.
Hoe lang zou het duren voor we met z’n allen de supermarkt binnen stormen om nog wat eten te vinden?

een nucleair wapen, cyberoorlogvoering ligt binnen
handbereik. Het is relatief goedkoop en je bereikt er
de hele wereld mee. Stuxnet werd ontdekt doordat het
virus zich onbedoeld over de hele wereld had verspreid,
ook al leek het op gewone huis, tuin en keukencomputers niets te doen.
Aan de andere kant, zei Gibney, bestaan vermoedens
dat onze computers thuis maar ook onze kritieke infrastructuur al lang besmet kunnen zijn met een virus
dat rustig een bepaalde datum afwacht om in actie te
komen. Het venijnige is dat je geen idee hebt tot het te
laat is. Tenzij iemand het virus toevallig ontdekt.

Dr. Strangelove
Evolutie

“Nitro Zeus was belangrijk”, zei Gibney “omdat het liet
zien dat de NSA en US Cyber Command veel verder
waren met cyberoorlogvoering dan het ontwikkelen
van virussen.” Dat het Stuxnetvirus eerder in het wild
werd losgelaten dan gepland, illustreerde volgens Gibney bovendien dat er barsten zaten in de relatie tussen
Amerika en Israël. De Amerikanen waren bang dat
Nitro Zeus
Israël Iraanse nucleaire installaties zou bombarderen,
Hoe ver met name Israël en de Verenigde Staten gevorwaarna de VS meegesleurd zouden worden in een miliderd zijn met cyberwapens, wordt duidelijk in Alex Gib- tair conflict. Om dat te voorkomen, begonnen de Ameneys documentaire Zero Days. De film schetst het verrikanen met het verspreiden van het virus.
haal achter het zogenoemde Stuxnet virus dat in 2010
Aan de andere kant stond Iran rond 2010 op het punt
werd ontdekt, op dat moment het meest geavanceerde
om uranium zodanig te verrijken dat het gebruikt kon
malware virus ooit ontwikkeld. Zei men. Want zeker
worden voor nucleaire wapens, schreef The New York
weten doen we weinig: als het om cyberoorlogvoering
Times vorig jaar februari naar aanleiding van Gibneys
gaat, ligt 99 procent van de ijsberg onder water.
documentaire. Bovendien liep de spanning op omdat
Stuxnet was een virus ontwikkeld door Amerikanen
Iran er vrij zeker van was dat Israël hun nucleaire speen Israëli’s dat bedoeld was om het nucleaire programcialisten liet vermoorden.
ma van Iran te saboteren, met name de nucleaire verrijGibney had eerder onderzoeksjournalistieke dokingsinstallatie in Natanz. Zoveel was al bekend. Gibney cumentaires gemaakt over Scientology, Wikileaks en
werkte onder meer samen met Amerikaanse en RussiLance Armstrong – en is nu bezig met een documensche antivirusbedrijven om meer details boven water te taire over Roger Ailes, de ontslagen CEO van Fox News
krijgen en ontdekte dat Stuxnet slechts onderdeel was
– maar was nog nooit op zoveel geheimzinnigheid
van een tot in detail uitgewerkte cyberaanval op Iran,
gestuit. Verrassend was het niet: Gibney beschouwt
mochten diplomatieke onderhandelingen over Irans
cyberoorlogsvoering als de volgende stap in de evolutie
nucleaire programma stranden: operatie Nitro Zeus.
van militaire conflicten, ook al wordt dat door alle be“Als Iran ver weg klinkt, is het goed om je te reali
trokken landen ontkend en heeft Sun Tzu er in De kunst
seren dat met cyberwapens eenzelfde wedloop plaats
van het oorlogvoeren niet één alinea aan gewijd.
vindt als tijdens de Koude Oorlog met nucleaire
Blackhat
wapens”, zei Gibney in februari 2016 tijdens het filmWat het virus uiteindelijk deed, dat wil zeggen fysiek,
festival van Berlijn. En dat veel militairen en politici
was centrifuges in Iraans nucleaire installaties zodanig
geen flauw idee hebben, zelfs de ontwikkelaars van
over hun toeren laten draaien dat ze defect raakten.
militaire malware hebben dat niet, wat de gevolgen zijn
Met als gevolg dat op die locatie niet langer uranium
wanneer zulke virussen in het wild worden losgelaten.”
verrijkt kon worden.
Net als met echte, organische virussen.
Michael Mann verfilmde in Blackhat uit 2015 een
Die wapenwedloop vindt grotendeels in het geheim
iets dramatischer scenario, waarin een terrorist – geplaats – achter de schermen inderdaad – omdat een
speeld door Yorick van Wageningen – een virus vercyberaanval in vredestijd kan worden opgevat als een
spreid dat de kritieke infrastructuur saboteert om zo
oorlogsdaad. Om die reden zijn landen zeer terughougeld af te persen. Terroristen mogen dan moeite hebben
dend in het erkennen van ontwikkelingsprogramma’s
om voldoende radioactief materiaal te verzamelen voor
op dit gebied, vertelde Gibney.

Er wordt trouwens ook nog steeds gewoon lekker ouderwets gehackt. In maart 2016 beschuldigde de VS
zeven mannen van het hacken van systemen waardoor
onder meer Bank of America, Nasdaq, de beurs in New
York, Capital One, AT&T en PNC werden geraakt. Ze
zouden betaald worden door Iran.
Problematisch is volgens Gibney dat van een echte wapenwedloop geen sprake is omdat betrokkenen
ontkennen dat de wapens überhaupt bestaan. Het valt
ook makkelijk te ontkennen: een nucleaire raket kun je
zien, een computervirus niet. In Kubricks gelijknamige film zegt Dr. Strangelove het zo tegen de Russische
ambassadeur De Sadesky: “Het hele punt van een
Doomsday Machine gaat verloren als je alles geheim
houdt!” Want zonder wapenwedloop geen wederzijdse
afschrikking die betrokken landen in toom houdt. Dat
was de theorie in de Koude Oorlog tenminste, dat je
vrede kon handhaven door allebei een enorm arsenaal
nucleaire wapens aan te leggen. Tot iemand het verbluffende inzicht kreeg dat je samen ook steeds minder
nucleaire wapens kunt fabriceren.

Idiotentheorie

Gibney zei niet bang te zijn voor samenzweringstheorieën die beweren dat onze computers al lang besmet
zijn met een virus. “Ik ben aanhanger van de idioten
theorie van de mensheid – mensen doen domme
dingen – en we moeten uitkijken om zulke complexe
en slimme wapens in handen van idioten te geven.
Betrokkenen die wel met me wilden spreken voor deze
documentaire deden dat precies om die reden: omdat
ze vonden dat een aantal van hun superieuren bij Cyber
Command en een aantal politieke beleidsmakers echt
niet lijken te beseffen hoe gevaarlijk cyberwapens zijn.
“Want kritieke infrastructuur is geen keurig geheel.
Het is een verzameling systemen die over de jaren beetje bij beetje, laag voor laag is opgebouwd. Als je zulke
systemen buiten werking stelt, kun je ze echt niet even
snel met een knopje weer aanzetten. Dit is een groot
probleem. Er zijn veel onvoorziene gevolgen.”
Zero Days 11111

VERENIGDE STATEN, 2016 |

REGIE ALEX GIBNEY | 116 MINUTEN | DISTRIBUTIE
SPLENDID | TE ZIEN VANAF 16 MAART 
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American Honey

American Honey is de moderne On the Road. Regisseuse Andrea
Arnold volgde een groep hedendaagse Amerikaanse nomaden die
DOOR RONALD ROVERS
niets (meer) te verliezen heeft op weg naar huis.

NIEUWE NOMADEN
Is American Honey het symptoom of het medicijn? En
zou Jack Kerouacs On the Road eind jaren vijftig ook
met zoveel liefde en haat ontvangen zijn als American
Honey afgelopen jaar in Cannes, waar hij uiteindelijk
alsnog met de Juryprijs werd bekroond? Een ding is
zeker: de eerste film die de regisseuse Andrea Arnold
(Fish Tank, Wuthering Heights) buiten de Britse eilanden maakte is schatplichtig aan dat boek, en aan het
meest Amerikaanse aller genres, de road movie. Maar
ze geeft er een fantastische eigen draai aan. On the Road
meets Death of a Salesman meets Bande à part meets
Lord of the Flies en Larry Clarks Kids. Lyrisch én realistisch, escapisme én reality check.

Impressionisme

We betreden Arnolds wereld door de ogen van Star
(Sasha Lane), een jonge wegloopster die zich aansluit
bij een troep moderne nomaden die hun leven vrij en
aan de randen van de maatschappij leven. Ze voorzien

in hun levensonderhoud door huis-aan-huis-tijdschriften te verkopen en zich zo in staat te stellen om
al feestend de Amerikaanse Midwest te doortrekken.
Slapen doen ze in motels met zoveel mogelijk zielen op
een kamer.
Maak vooral niet de vergissing haar als pixiemeisje te
zien, dat nieuwe vrouwelijke stereotype dat er in films
vaak alleen maar toe dient om de mannelijke held met
zijn innerlijke zelf in contact te brengen, hoe vaak ze
haar handen onderweg ook door het hoge gras langs de
kant van de weg zal laten gaan, spelend met het zonlicht
dat loom tussen haar vingers straalt. Arnolds feminiene
impressionisme doet op die momenten misschien aan
Terrence Malick denken, maar bij Arnold ontstaan die
dromerige terzijdes uit noodzaak, niet uit luxe.
Star is in veel opzichten de antipode van Christian
Bale’s personage in Malicks Knight of Cups. Geen Hollywood succesummer op zoek naar spirituele voldoening,
maar een echte jonge vrouw zonder een cent te makken

die probeert te overleven in een land waar onverschilligheid voor het lot van de ander je aan de hoogste
positie helpt. Ondanks alle desperado poeha van zowel
de jongens als de meiden vindt ze op z’n minst tijdelijk
een nieuwe familie in de ‘mag crew’ van Krystal en haar
schoothondje Jake (een rol waarvan je vermoedt dat
Shia Labeouf die op zich nam om een statement te maken), de ongekroonde koningen van het stel.
Zodra duidelijk wordt dat Star zich aangetrokken
voelt tot Jake, zet zich het kleine beetje plot in beweging dat de film kenmerkt.

Bohemien

Het groepsgevoel van deze troep jonge hobo’s is overigens minder idyllisch dan het lijkt. Aan het eind van
elke dag worden ze afgerekend op het aantal verkochte
abonnementen. Wie een paar keer te laag scoort, kan
vertrekken. Wie nog illusies koesterde over het leven
onderweg, of hoopte dat Andrea Arnold een zwierig
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romantisch relaas over moderne Amerikaanse bohemiens had gemaakt, stuit op iets veel dubbelzinnigers:
voor Star is dit een overgangsritueel waarmee ze voor
het eerst echte onafhankelijkheid vindt, de film is meer
coming-of-age dan anti-establishment, hij zoekt niet
zoals de road movie en de western de wetteloosheid,
maar de zekerheid. Natuurlijk kun je de film ook bekijken als een reflectie op de nieuwe generatie die de oude
samenleving en machtsverhoudingen afwijst, en tegelijkertijd net zoals elke anarchistische beweging voor
hiërarchie kiest, maar Arnold kiest uiteindelijk voor het
individuele verhaal.

Valkuil

Ondanks het feit dat z’n hoofdpersonen uiteindelijk
voor een bepaald conformisme kiezen, is American
Honey meer dan On the Road, en zeker meer dan de
filmversie van dat boek, een afwijzen van tradities.
Op de eerste plaats omdat de film liever meandert dan
structuur biedt. Het ritme van de film volgt het tempo
en de bewegingen van Stars zoektocht en zo lang haar
lot ongewis is, is het lot van de film dat ook. Niet alleen
Star vindt zich als het ware voor de camera uit, ook de
onmiddellijk fascinerende en onbekende Sasha Lane,
een debutante die door Arnold ergens op een strand

werd ontdekt. Geen keurige witte schoonheid zoals
Cathy in Wuthering Heights, al moet gezegd dat Arnold
zich eigenlijk nooit laat verleiden tot de valkuil van wat
klassiek is. Sasha Lane is in ieder geval niet blond, niet
#sowhite en ze heeft dreads. Eigengereid dus zou je
denken, maar zeker in het begin van haar avontuur behoorlijk onzeker. Wie zou dat niet zijn als je plotseling
volledig op jezelf bent aangewezen? Als personage en
als debuterend actrice?

Nomaden

Anders dan zo ongeveer alle andere personages die in
de filmgeschiedenis on the road gingen – Billy en Wyatt
in Easy Rider, Bonny en Clyde, Kerouacs eigen Sal Paradise – weigert American Honey daarover te filosoferen. Zelfs de Belgische regisseur Bouli Lanners zoekt in
zijn droogkomische Ardennen-road-movies meer de
beschouwende laag op. Dat komt waarschijnlijk omdat
Arnolds personages zoals gezegd uiteindelijk niet het
avontuur zoeken maar geborgenheid. Ook al is die er
maar voor even. Het geldt zelfs voor Krystal.
In zekere zin wijst American Honey het hele idee
van Amerika af. En daarmee bedoel ik de Amerikaanse
droom als essentie van waar “Amerika” voor staat.
Arthur Millers Death of a Salesman leverde in 1949 al

kritiek op die Amerikaanse droom, maar de personages
waren op z’n minst nog gefascineerd door het ideaal
van succes. Arnold heeft dat idee losgelaten of wil op
z’n minst laten zien dat er verschillende Amerika’s
zijn, ook voor jongeren die hun hele leven nog voor zich
hebben.
Maar wat zoeken ze dan? Het is niet eens vrijheid.
Misschien is het de illusie van vrijheid, misschien danst
Star daarom door het zonlicht en haalt ze haar handen
door het hoge gras. Ook al weten ze allemaal dat het
tijdelijk is: vandaag zijn ze hier, vandaag hebben ze
elkaar, vandaag is het leven overzichtelijk. Die illusie
en Arnolds talent om die in beelden te vertalen, geeft
American Honey iets bevrijdends, een lyrisch aura.
American Honey 11111
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Fien Troch over Home

Met Home blijft Fien Troch focussen op commu
nicatiestoornissen, ditmaal tussen de gene
raties. ‘Het is niet de bedoeling dat ouderen
jongeren snappen. Mijn ouders waren jong,
open en begripvol maar dat wilde ik als tiener
eigenlijk niet. Ik dacht: hoe kan ik nu rebelleren
DOOR IVO DE KOCK
wanneer je zo lief bent voor mij?’

Er loopt een rode draad door Een ander zijn geluk,
Unspoken, Kid en Home. Het zijn alle vier films over
communicatieproblemen waarin Fien Troch vertelt
vanuit de sfeer of de emoties en niet vanuit het verhaal.
Home werd evenwel een ander soort film. “Na Kid had
ik het gevoel de relatie tussen jonge kinderen en hun
ouders voldoende behandeld te hebben”, zegt de Vlaamse cineaste tijdens het Filmfestival van Gent. “Via een
vrijgelaten jeugdmisdadiger en de oudere vrouw bij wie
hij gaat wonen kwam ik uit bij de communicatiestoornis
tussen generaties.”
Met een 4:3-beeldformaat creëer je meteen een be
nauwde indruk. “Ik liet me inspireren door het werk van

Frederick Wiseman, omdat ik een documentaire look

wilde. Een welkom neveneffect van dit beeldformaat is
dat je klem zit, maar het was me vooral om een zeker realisme te doen. Tot nu toe waren mijn personages marionetten die ik liet evolueren in mijn wereld. Om ze als
echt te ervaren moest je eerst in dat universum binnendringen. Ondanks hun stijlverschillen hadden mijn eerste drie films iets hermetisch en statisch. Daar wilde ik
vanaf, met herkenbare personages van vlees en bloed.”

en gedrag inbrengen en zo ontstond er een niveau boven
het gebeuren, waar verteld wordt wat er aan de hand is
en hoe personages zich voelen. De ongemakkelijke fysieke reacties van Sammy bij de politieondervragingen
en de onderkoelde reacties van Lina zeggen meer dan
woorden.”

Driemaal bracht je heftige problematiek onderkoeld, nu
is de stijl even heftig als de inhoud. “Ik wilde meer ver-

de drive van de jongeren vatten. Het gaat vooruit bij
hen, er zit energie in, zelfs in lummelen zit energie. Voor
een stuk is dat tijdloos, je zit als jongere in een lichaam
dat verandert en zoiets heeft zijn invloed. Wat er wel
verandert is de esthetiek van wat jongeren willen zien.
Het kan nu niet trashy genoeg zijn, wat telt is niet de ka-

halend en krachtiger vertellen, er heel dicht op zitten en
het naast elkaar heen praten van tieners en volwassenen
tonen. Er wordt gecommuniceerd zonder elkaar te begrijpen. Ik liet mijn jonge acteurs hun eigen taalgebruik

Je mixt smartphone-beelden met klassieke filmopna
men. “Met dat idee van editor Nico Leunen wilden we

11

DE FILMKRANT 
#396 MAART 2017

drering maar dat ze er zelf op staan. Als voorbereiding
bekeek ik veel YouTube-filmpjes waarin jongeren zichzelf filmen en via dergelijke opnamen wilden we hun
wereld in de film integreren. De scène in de keuken
waarin gezegd wordt ‘je bent te oud om het te snappen’
zegt alles. Het is ook niet de bedoeling dat ouderen het
snappen. Een vertrouwd gevoel. Mijn ouders waren
jong, open en begripvol, maar dat wilde ik als tiener eigenlijk niet. Ik dacht: hoe kan ik nu rebelleren wanneer
je zo lief bent voor mij?’
De familie is opnieuw geen plek die warmte en geborgen
heid biedt maar één die zorgt voort spanningen en frus
traties. “Iets wat ik dus niet zelf heb meegemaakt. Ge-

lukkig maar, want ik zou geen films kunnen maken over
iets dat me getraumatiseerd heeft. Zoals ik met eigen
kinderen van vier en acht te emotioneel betrokken ben
om een film over kinderen van die leeftijd te maken. Ik
groeide op in een warme, complexe familie waar altijd
liefde en respect voor elkaar was. Je kon alles uitleggen.
Ik heb veel rock-’n-roll meegemaakt maar ik besefte
steeds dat mijn norm niet dé norm was. Ik had heel snel
door dat er heel andere mensen op de planeet rondliepen, dat er heel andere opvattingen en gevoelens leefden
bij anderen. Ik denk dat alles wat in mijn films gebeurt,
hoe vreemd het ook moge zijn, altijd een weergave is van
wat ik stiekem gedacht, gevoeld of meegemaakt heb.
Dingen die ik op een dramatische wijze verwerk. Mijn
films zijn dan ook een soort psychoanalyse.”

Dat levert donkere thema’s zoals incest op, maar je laat
ons wel eerst kennismaken met de personages. “Waar-

door er toch een beetje begrip en sympathie is voor ‘het
kwaad’. Er zijn geen goeden en slechteriken in mijn
films. Ik wil tonen dat de zaken veel ingewikkelder zijn
en dat er voor elk soort vreemd gedrag misschien geen
excuus maar wel een uitleg bestaat, een omkadering die
maakt dat je iets begrijpt. Veel mensen verwarren ‘begrijpen’ en ‘goedkeuren’. Ik wilde in Home laten zien dat
het van twee kanten komt. Ouderen doen domme dingen maar jongeren durven ook afschuwelijke dingen te
doen waarvan je de ouders niet de schuld kan geven.
Tiener zijn is de extremen opzoeken, erge dingen doen
en daar hopelijk een les uit leren. Ik heb liefde en begrip
voor deze generatie omdat volwassen worden zo moeilijk is. Zeker nu, in niet echt rooskleurige tijden.”
In het open einde van Home zie je mensen zoeken. “Mijn
open eindes maken mensen ongemakkelijk maar ik kan
me met de beste wil geen moment in mijn leven voor de
geest halen waarop alles duidelijk en onder controle was.
Dat is zo boeiend aan het leven en zo typisch voor menszijn. Home wringt en zo hoort het. De film wringt omdat
hij een pijnpunt blootlegt, duidelijk maakt dat jong zijn
zowel leuk als moeilijk is, en omdat ik dingen toon die
men niet graag ziet of hoort. Home wil de kijker verplichten om zijn ogen open te houden en te beseffen dat
het allemaal ingewikkeld ligt. De heftigheid van de film
versterkt de heftigheid van het verhaal en de emoties.”

Een wapen en
een monster
Net als haar eerdere werk (en een groot
deel van de Belgische auteursfilm) ver
haalt Fien Trochs vierde speelfilm Home
van gemankeerde gezinnen, met geweld
dadige sleutelscènes en een fatalisti
sche inslag. Helaas is haar film psycholo
gisch gesloten en dramatisch gekun
steld.
In 2009 vertelde Fien Troch me dat het geen
bewuste beslissing was geweest om haar
eerste speelfilms, Een ander zijn geluk (2005)
en Unspoken (2009), te laten gaan over gestorven en verdwenen kinderen. Maar toen
journalisten ernaar bleven vragen, moest de
Vlaamse regisseur de schaduw van Dutroux
onder ogen zien. “Het zit misschien in mijn
onderbewuste. Ik was zestien toen die meisjes gevonden werden”, zei Troch. “Toen ik
het scenario schreef, heb ik er helemaal niet
aan gedacht. Maar ik moet er meer door zijn
beïnvloed dan ik wist.”
Na Kid (2013), waarin het juist de ouders
zijn die verdwijnen, begint haar vierde speelfilm Home met een scholiere die de klas wordt
uitgezet omdat ze de leraar heeft gevraagd of
hij kinderen in zijn kelder heeft opgesloten.
“Het is niet eerlijk”, mokt ze tegen het school-

hoofd. “Iedereen zegt dat soort dingen.”
Zo bevestigt Troch expliciet de voortdurende invloed van Dutroux. Zoals een groot
deel van de moderne Belgische auteurscinema, toeval of niet, bestaat uit naturalistische portretten van gemankeerde gezinnen,
met gewelddadige sleutelscènes en een fatalistische inslag.

Zo ook de onevenwichtige ensemblefilm
Home, die in Venetië de regieprijs won van
het Orizzonti-programma. Hier werkt Troch
voor het eerst met oudere kinderen, op de
grens van volwassenheid. Vrij normale jongeren eigenlijk, die rondhangen, naar school
gaan, online zijn, blowen, feesten en vrijen.
Dat blijft ook zo: psychologisch gezien is de

spanningsboog een vlakke lijn. De twee belangrijkste jongeren, Kevin en Johnny, zijn
bovendien best aardig en zeggen niet veel.
Tegelijkertijd wordt vanaf het begin ingezet op een dramatische uitbarsting. Hoe
dan? Met paardenmiddelen. Kevin heeft ooit
iemand zomaar verrot geschopt en daarvoor
vastgezeten. We leren er weinig over – het is
dramatisch vergelijkbaar met het tonen van
een pistool in de eerste akte: die moet een
keer afgaan. Maar Kevin is een aardige jongen, een beetje opvliegend, maar hij bedoelt
het goed. En dus introduceert het scenario
dan maar iemand die hem op de meest kinderachtige manier provoceert: hee, hee, jij
daar, vechten, hee, vechten? En ja, dan wil
het wel.
Ondertussen wordt John tot het uiterste
gedreven door een extreem opdringerige
moeder, van een type dat, hoewel de film
‘gebaseerd op ware gebeurtenissen’ heet,
volgens door Troch geraadpleegde psychiaters in België niet voorkomt – de regisseur
liet zich inspireren door een Amerikaanse
documentaire. Deze moeder blijft eveneens
een gesloten boek en dus, dramatisch gezien,
het equivalent van een monster. Zo worden
een wapen en een monster geïntroduceerd –
het vervolg laat zich raden.
KEES DRIESSEN

Home
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Hidden Figures, Loving en A United Kingdom

ZWARTE ERVARING, WITTE BLI

HIDDEN FIGURES

LOVING

Kan de hashtag #OscarsSoWhite de prullenbak in? Met de vele
nominaties voor Moonlight waren de Oscars dit jaar zwarter dan
ooit. En deze maand tonen Hidden Figures, Loving en A United
Kingdom elk hun eigen stukje uit de geschiedenis van de zwarte
strijd om gelijkheid. Maar wie schrijft die geschiedenis eigenlijk?
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Wat een verschil kan een jaar maken. Rond de Oscaruitreiking van februari 2016 beheerste de controverse
rond #OscarsSoWhite het gesprek. Voor het tweede
jaar op rij waren alle twintig genomineerden in de vier
acteurscategorieën wit, en ook in andere prominente
categorieën ontbraken zwarte gezichten.
Nog geen jaar later verklaarde de African American
Film Critics Association afgelopen december dat 2016
“met voorsprong het beste jaar ooit” was geweest voor
de zwarte film, getuige “de grote hoeveelheid en hoge
kwaliteit van films, documentaires en tv-programma’s
over de zwarte ervaring”. Al stelde het persbericht ook
meteen de vraag hoe blijvend dat succes zou zijn. Het
zou te kort door de bocht zijn om te zeggen dat deze
films het resultaat zijn van de #OscarsSoWhite-lobby:
de meeste ervan waren al lang en breed in de maak toen
die losbarstte. Maar de opleving is onmiskenbaar, en
staat volop in de aandacht.
Bij de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie die de jaarlijkse Oscaruitreiking
organiseert, lijkt in ieder geval iets te zijn ontwaakt.
De hashtag #OscarsSoWhite zal dit jaar niet trending
zijn: er zijn dit jaar meer zwarte genomineerden dan
ooit, met Moonlight van Barry Jenkins als een van de
grootste kanshebbers (al is bij het ter perse gaan van

deze krant nog niet duidelijk wie er met de prijzen vandoor gaan). Wie weet is het een eerste resultaat van de
beleidswijzigingen die de organisatie na de controverse
van vorig jaar doorvoerde om het ledenbestand diverser te maken.

Tut-tut-tut

Naast films als Moonlight en Denzel Washingtons Fences, over het dagelijks leven van een zwarte vuilnisman,
komen daarbij ook andere verhalen bovendrijven. De
verhalen waar de Oscar-stemmer traditioneel zo van
houdt: de Grote Geschiedenis en de Heldhaftige Individuen die iets hebben veranderd. Verhalen zoals Hidden
Figures, genomineerd in de categorieën beste verfilmde
scenario (naast Fences en Moonlight), beste vrouwelijke
bijrol (voor Octavia Spencer) en beste film (waar hij
geen schijn van kans maakt).
Hidden Figures draait om drie vrouwelijke zwarte
wiskundigen die in de late jaren vijftig bij de NASA
werken en om erkenning strijden, in de aanloop naar de
eerste bemande ruimtevlucht. Het zijn de jaren waarin
de toiletten nog gescheiden zijn, en waarin ‘computer’
een beroep is dat je als mens kunt uitvoeren. Katherine
Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Spencer) en Mary Jackson (Janelle Monáe) zijn drie van deze

menselijke computers, die de complexe berekeningen
maken die nodig zijn voor een ruimtereis. Dankzij hun
grote talent overwinnen zij vooroordelen en racisme
binnen de organisatie. Het zijn levensverhalen die het
verdienen verteld te worden, maar de film perst ze al te
zeer in de mal van de hoopgevende biopic. Regisseur
Theodore Melfi (St. Vincent) houdt het vriendelijk
en gemoedelijk, en bekijkt de tegenwerking die deze
dames ten deel valt als iets van vroeger, met de veilige ‘tut-tut-tut’-verontwaardiging van de terugblik.
De film verwart de symbolen van het racisme met de
achterliggende ideologie, wanneer het opheffen van
de gescheiden toiletten wordt gepresenteerd als een
grootse overwinning – een overwinning die overigens
door Johnsons blanke baas Al Harrison (Kevin Costner)
wordt binnengesleept.

Rassenvermenging

Tegelijk met deze strijd voor gelijkheid bij de NASA
in Langley, Virginia vond verderop in dezelfde staat
een vergelijkbaar gevecht plaats. Jeff Nichols (Mud,
Midnight Special) vertelt in Loving het verhaal van een
kersvers echtpaar dat wordt opgepakt vanwege hun
gemengde huwelijk. De blanke Richard Loving (Joel
Edgerton) trouwt met zijn zwarte geliefde Mildred Jeter
(Ruth Negga), maar kort nadat ze buiten de staat in de
echt zijn verbonden, worden ze van hun bed gelicht
omdat Virginia rassenvermenging verbiedt. Hun strijd
tegen de arrestatie en daaropvolgende verbanning uit
hun thuisstaat, voert ze – tegen wil en dank – tot aan
het Amerikaanse Hooggerechtshof, waar hun zaak er
uiteindelijk voor zorgt dat anti-rassenvermengingswetten ongeldig worden verklaard.
Waar Hidden Figures hoog van de toren blaast,
spreekt Loving bijna fluisterend over het onrecht dat
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PARIJS

IK

Mark Cousins (The Story of Film, Atomic,
Stockholm My Love) schrijft voor de
Filmkrant over film- en beeldassociaties.
Deze maand was hij in Parijs.

A UNITED KINGDOM

de twee wordt aangedaan. De Lovings hebben weinig
boodschap aan de strijd voor gelijke rechten: het enige
wat zij willen is ongestoord samenleven. Nichols houdt
het verhaal bewonderenswaardig klein en bescheiden,
een verademing in dit vaak zo schreeuwerige genre.
Toch is het niet verwonderlijk dat de film uiteindelijk slechts één Oscarnominatie binnenhaalde: Ruth
Negga werd terecht genomineerd voor haar rol als
Mildred Loving. Maar ook Loving slaat in zijn perspectief een paar keer de plank mis. Wanneer Richard de
ochtend na hun eerste arrestatie direct wordt vrijgelaten, maar Mildred in de gevangenis achterblijft, gaat de
film met hem mee naar huis. En wanneer het echtpaar
Loving vriendelijk bedankt om aanwezig te mogen zijn
bij de historische uitspraak in hun zaak bij het Hooggerechtshof, voelt Nichols de noodzaak die alsnog in
beeld te brengen – een onnodige keuze voor het Grote
Verhaal waarvan de film verder overtuigend wegblijft.

Wereldtoneel

Waar Hidden Figures en Loving zich beide richten op
de underdog die vecht tegen de bierkaai, toont de Britse regisseur Amma Assante in haar derde speelfilm A
United Kingdom een andere invalshoek. Haar film gaat
letterlijk over een prins: Seretse Khama (David Oyelowo), de troonopvolger van een koninklijke familie in
Buchuanaland – het huidige Botswana, destijds onder
Brits bewind – die in de late jaren veertig zijn positie op
het spel zet door te trouwen met de blanke arbeidersdochter Ruth Williams (Rosamund Pike).
Hoewel haar sporadisch gebruik van montages van
krantenkoppen wat al te ouderwets aanvoelt, weet
Assante beter dan haar Amerikaanse collega’s de twee
lijnen van de grote geschiedenis en het persoonlijke verhaal te verweven. Daarbij scheelt het dat haar

hoofdpersoon een speler op dat wereldtoneel is. Khama vecht persoonlijk tegen de Britse bureaucraten die
hem uit zijn thuisland verbannen, bang als ze zijn om
de goede verhouding met Zuid-Afrika (dat op het punt
staat de Apartheid in te voeren) te verliezen, en tegen
de vooroordelen in zijn eigen stam, waar men niet zit te
wachten op nóg een blanke overheerser.
Opvallend genoeg zijn zowel in Hidden Figures als in
A United Kingdom de meest kwaadaardige blanke figuren, in tegenstelling tot de zwarte helden om hen heen,
géén echt bestaande personen. De Britse bureaucraat
Alistair Canning (Jack Davenport) werd verzonnen,
net als NASA-ingenieur Paul Stafford (Jim Parsons).
Zo krijgt geïnstitutionaliseerd racisme een gezicht, en
wordt het dus al te simplistisch gereduceerd tot een
slechterik die overwonnen kan worden. Wat dat betreft
weet Loving veel sterker de murwheid over te brengen
die het stel voelt als het niet een persoon is die zich
tegen je richt, maar het hele systeem. Precies daarom
vallen de triomfantelijke scènes bij het Hooggerechtshof zo uit de toon: hun overwinning is geen triomf,
maar een kleine eerste stap in een proces dat nog lang
niet is voltooid.
Hidden Figures 11111 REGIE THEODORE MELFI
| MET TARAJI P. HENSON, OCTAVIA SPENCER, JANELLE
MONÁE | 127 MINUTEN | DISTRIBUTIE 20TH CENTURY
FOX | TE ZIEN VANAF 9 MAART 

Loving 111231 REGIE JEFF NICHOLS | MET RUTH
NEGGA, JOEL EDGERTON | 123 MINUTEN | DISTRIBUTIE
UNIVERSAL | TE ZIEN VANAF 23 FEBRUARI 

A United Kingdom 111231 REGIE AMMA
ASSANTE | MET DAVID OYELOWO, ROSAMUND PIKE | 111
MINUTEN | DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF 30
MAART 

Ik was het afgelopen weekend in Parijs. Elke
keer als ik daar ben valt het me weer op hoe filmisch die stad is. Die cafés, boulevards en de
kades langs de Seine bepalen voor een groot
deel hoe ik me cine-steden voorstel.
Andere steden lijken op het eerste gezicht
minder filmisch. Geweldige plaatsen als
Amsterdam, Stockholm, St. Petersburg, Beijing
en Tokyo zijn visueel minstens even inspirerend
en opwindend, maar lijken zich filmisch minder
op de voorgrond te dringen. Hun fysieke stedelijke aanwezigheid spreekt minstens evenzeer
tot de verbeelding als die van de Lichtstad,
maar ze zijn de sterren van andere verhalen –
van literatuur, politiek, geschiedenis en ideeën.
De voor de hand liggende reden waarom we
aan Parijs denken als we aan film denken – en
vice versa – is omdat het de plek is waar de
filmkunst aan het einde van de jaren vijftig,
begin jaren zestig werd heruitgevonden. Net
zoals de Italiaanse Renaissance voor altijd verbonden zal zijn met Florence, Rome en Venetië,
waardoor we het schilderachtige locaties noemen. De afrekening met het respect voor de
vorige generaties, z’n studio-esthetiek en theatrale stijl, die de Franse Nouvelle Vague teweegbracht had tot gevolg dat het witte doek weer
een ruw canvas werd, en wat we erop geprojecteerd zagen was de rauwe fysieke aanwezigheid
van Parijs.

MASCULIN FÉMININ (JEAN-LUC GODARD, 1966)

Maar dat was toen en dit is nu. Is het mogelijk om je een stad, of steden. voor te stellen die
op dezelfde manier het witte doek domineren
als Parijs alweer een halve eeuw geleden? Je
zou kunnen zeggen dat Teheran dat in de jaren
negentig deed, toen Iraanse filmmakers als
Abbas Kiarostami en Jafar Panahi er hun wonderen verrichten. Alles wat je nodig hebt is een
groep cinefielen met de passie om iets vorm te
geven, met een fascinatie voor de plek waar ze
leven, en het gevoel dat ze zich in het centrum
van het universum bevinden – wat we eigenlijk
allemaal zijn.
De onderliggende kwestie is, waarschijnlijk,
cultureel zelfvertrouwen. Heeft mijn stad of de
jouwe het recht om daar op het grote doek aanwezig te zijn, op dezelfde manier als waarop
Martin Scorsese en Woody Allen New York daar
naartoe hebben getransporteerd? Is jouw
microkosmos rijk genoeg? Rotterdam bijvoorbeeld heeft een moderniteit die vergelijkbaar is
met de meeste nieuwe Chinese steden. Kunnen
we ons daar een nieuwe opwelling, een ver
nieuwende impuls van de cinema voorstellen?
Waarom niet? De waarheid is natuurlijk dat er
niets intrinsiek cinematisch aan Parijs is. Wat
cineastisch was, was die groep filmmakers. Die
in die stad leefde en er van hield.
MARK COUSINS
@MARKCOUSINSFILM
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Jim Jarmusch over Gimme Danger
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Naar aanleiding van Gimme Danger, zijn
documentaire over de Stooges en Iggy Pop,
vertelde Jim Jarmusch tijdens het Filmfestival
van Toronto over zijn aanzienlijke muziek
kennis en brede smaak: “Hiphop? Ik dans er
niet op maar ik luister er graag naar.”
DOOR BOYD VAN HOEIJ

“Gimme Danger was een moeilijke shoot omdat de
financiering niet rond was toen we begonnen en ik
tussendoor twee fictiefilms heb gedraaid”, vertelde
Jim Jarmusch, september tijdens het Filmfestival van
Toronto waar hij ook zijn poëtische drama Paterson
aan het publiek voorstelde. (Daarin zit overigens ook
een verwijzing naar Iggy Pop, die in 1970 door de Girls’
Club van de stad Paterson in New Jersey werd uitgeroepen tot ‘sexiest man alive’.) “Als iemand de definitieve documentaire over de Stooges moet draaien dan
wil ik eigenlijk dat jij dat doet, zei Jim [Osterberg, de
echte naam van Iggy Pop] zo’n acht jaar geleden. Het
is uiteindelijk een soort fanfilm geworden. Niet echt
iets nieuws maar een documentaire die met liefde en
respect gemaakt is.”
Voor het antwoord op de vraag welke muziekinvloeden belangrijk waren tijdens zijn jeugd gaat Jarmusch
er eens goed voor zitten: “Ik kom uit Akron, Ohio, dus
het industriële Midwesten. Als tiener luisterde ik naar
de Stooges, MC5 [allebei uit Michigan, de staat net ten
noorden van Ohio] en naar The Velvet Underground
uit New York. Die muziekhelden uit mijn jeugdjaren
hebben mijn muzieksmaak gevormd. Bovendien zijn
het de voorlopers van wat nu soms als ‘punk’ wordt

aangeduid, hoewel ik nog steeds niet weet wat die
term precies betekent. Het zijn niet alleen vrienden,
ze inspireren me ook nog steeds. Ik heb zelden last van
nostalgie maar ik moet eerlijk zeggen dat ik absoluut,
tot aan mijn dood, mijn bewondering en respect voor
hen zal uitdragen.”

Minimalisme

In hoeverre deze protopunkers Jarmusch zelf hebben
beïnvloed is een vraag die ook een lang antwoord krijgt:
“Ze hebben me professioneel én artistiek beïnvloed.
Ten eerste probeerden ze nooit liedjes te schrijven
die op de commerciële radiostations gedraaid zouden
worden. Ze maakten muziek die ze zelf wilden horen
en waarin ze geloofden. Zoals Johnny Rotten zei: ‘We
mean it, man!’ En ik hou van hun minimalisme, dat ze
probeerden hun muziek zo bloot en zo kaal mogelijk te
houden, zonder franje. Daar kan ik mezelf heel goed in
vinden. De Ramones en de Sex Pistols waren daar heel
goed in. Die probeerden elk liedje tot de essentie terug
te brengen. The Clash deed weer het tegenovergestelde,
zij verwelkomden altijd andere invloeden, zoals reggae,
rockabilly en later zelfs hiphop. Dat is iets waar ik ook
van hou. Alan Vega van [elektronische protopunkband]
Suicide is recentelijk overleden, maar als we het over
muzikale vernieuwingen willen hebben... Wat een bezieling en wat een inspiratie!”

Punkregisseur

Jarmusch moet lachen als hij wordt gevraagd of hijzelf
als ‘punkregisseur’ zou kunnen worden omschreven:
“Dat heb ik liever niet [lacht]! Maar deze invloeden

maken absoluut deel uit van mijn leven en ik ben met
veel van hen bevriend: Joe Strummer, Mick Jones, Paul
Simonon; ik ben de peetvader van de kinderen van Don
Letts [die verschillende clips van The Clash regisseerde]. Them are my people.
“Mijn muziekhelden waren buitenstaanders die probeerden bruggen te slaan naar het publiek dat ook uit
buitenstaanders bestond. We waren uiteindelijk samen
buitenstaanders.” De connectie tussen het publiek en de
band was bij de Stooges ook heel sterk omdat Pop het
stagediven populair maakte, waardoor “de artiest en het
publiek samen nog meer één werden”, aldus de regisseur.

Verlengstuk

Jarmusch, die ondertussen 64 is, zegt dat het belangrijk is open te blijven staan voor nieuwe muziek: “Ik
zie niet hoe mijn leeftijd invloed zou kunnen hebben
op wat ik mooi vind. Ik heb ook kinderen in mijn leven die naar mainstream-muziek luisteren en ik ben
niet van plan om die oude man te zijn die zegt: ‘Wat is
dit voor rotzooi?’ Dus ik luister ook naar Justin Bieber, Selena Gomez en Taylor Swift. Ik wil weten wat
er in de hedendaagse muziek gaande is. The Weeknd,
bijvoorbeeld, is een soort verlengstuk van de muziek
van Michael Jackson. Dat is toch prachtig? Voor zoiets
kan je niet te oud zijn, denk ik. Hiphop is een soort
samensmelting van de sterkste stromingen in Amerikaanse muziek: blues, funk, soul. Ik hou van underground hiphop, gangsterrap en de minder commerciële
hiphop, alhoewel ik Kendrick Lamar, die wél heel commercieel is, echt wel een genie vind. Ik dans er niet echt
op maar ik luister er wel graag naar.”

Muzikale
revolutie in
25 woorden
Jim Jarmusch presenteerde op het afge
lopen festival van Cannes niet alleen
Paterson, maar ook diens luide tegen
hanger Gimme Danger. De documentaire
over de amateuristische protopunk van
Iggy Pop & The Stooges is nu al beschik
baar voor de thuiskijker, maar kan het
best ervaren worden op groot scherm
met de volumeknoppen wijd open.
Er zit een fascinerende anekdote in Gimme
Danger - Long Live The Stooges, de nieuwe
Jim Jarmusch-muziekdocumentaire over
Iggy Pop & The Stooges, die weet te illustreren waar de recht-voor-zijn-raap proto-
punk van Iggy vandaan kwam. Het rock
icoon leerde de fijne kneepjes van het vak
dankzij Soupy Sales, een Amerikaanse televisiepersoonlijkheid en presentator van kinderprogramma Lunch with Soupy Sales
(1953-1966). Sales vroeg zijn jonge fans om
brieven te schrijven, maar stelde daarvoor
een maximumlengte op van 25 woorden. Als
je in 25 woorden fanmail kan schrijven, dacht
Pop, kan je met hetzelfde woordenaantal net

zo goed songteksten verzinnen. Dankzij die
filosofie ontstonden klassiekers als No Fun,
een nummer met een hook van niet meer dan
vijf woorden. Juist deze elementaire benadering van popmuziek zette hem en The
Stooges op de kaart.
Eerder vertolkte Iggy al een imbeciele
schurk in Jarmusch’ hallucinante western
Dead Man. In Coffee & Cigarettes mocht hij
een versie van zichzelf spelen die volledig
wordt overschaduwd door zijn koffie-, sigaret- en gesprekspartner Tom Waits. In
Gimme Danger voelt de relatie tussen Iggy en

Jarmusch’ camera dus bijzonder naturel. De
punker op leeftijd is genereus in zijn anekdotes en schetst een gedetailleerd beeld van de
wilde dagen van zijn rockband: de vroege experimenten met drugs, de niet bij te houden
eerste concerten, de prille vormen van roem
en de gevaarlijke flirts met heroïne die de
band openbraken. Zijspoortjes over weekendjes met zangeres Nico, muziek maken
met Bowie en een korte aanvaring met John
Wayne maken van Gimme Danger een levendig portret van een band die nieuw leven
blies in de Amerikaanse rockmuziek. Met

hypermontages van found footage uit Los
Angeles, een luide geluidsmixage, een sneer
naar Bob Dylan en in your face titels in beeld
kan Jarmusch een lange tijd de rauwe energie
van de vroege Stooges bijbenen. Een aanrader: dankzij filmdistributeur Splendid is
Gimme Danger ook een kleine bioscooproulatie gegund. Op groot beeld en vooral met
goede speakers wordt pas echt voelbaar hoe
uniek deze band is geweest voor zijn tijd.
Gimme Danger is op zijn best een liefdevolle ode aan de glorieuze amateur die tegen
alle verwachtingen in blijft creëren. Daardoor
vormt de film een interessant tweeluik met
Paterson, Jarmusch’ poëtischer film over
amateuristische woordkunstenaars. Maar
waar Paterson tegen het einde steeds beter
wordt, verliest Gimme Danger in toenemende
mate aan zeggingskracht. Tegen de tijd dat
Iggy en zijn bandleden een reünie organiseren
is er niks glorieus meer aan het verhaal van
The Stooges. De losgeslagen jonge amateurs
maken plaats voor gecontroleerde professionals op leeftijd. Dan is Gimme Danger zelf
‘No Fun’: steeds minder een punky Jim
Jarmusch-film en steeds meer een schoolse
muziekdocumentaire voor The Stooges-
adepten.
HUGO EMMERZAEL
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Gimme Danger - Long Live The Stooges
VERENIGDE STATEN, 2016 | REGIE JIM JARMUSCH | 108
MINUTEN | DISTRIBUTIE SPLENDID | TE ZIEN VANAF 16
MAART IN DE FILMTHEATERS | OOK VERKRIJGBAAR OP
DVD & BLU-RAY 

Drive (Nicolas Winding Refn, 2011)

Highlights
maart 2017

o.l.v.

Reinbert de Leeuw

Na het succes van DE MATTHÄUS MISSIE VAN REINBERT DE LEEUW,
nu de volledige registratie in de filmtheaters

Film en band:

EYE Shadow:
Drive & BEA 1991
Eerst naar de ﬁlm en daarna naar een
band geheel in stijl van de ﬁlm. Eye
Shadow is een nieuwe serie waarbij
moderne ﬁlmklassiekers worden aangevuld met speciaal geselecteerde
live-optredens van opwindende, spraakmakende nieuwe artiesten. De aftrap
van Eyeshadow is op zaterdag 25 maart
met de ﬁlm Drive (2011) met o.a. Ryan
Gosling gevolgd door een optreden van
zangeres BEA 1991.
25 maart 21.30

Film

Tentoonstelling en ﬁlmprogramma

Festival

After the Storm
(Hirokazu Kore-eda )
Ryota, ooit succesvol schrijver, is nu een
armlastige privédetective. Zijn ex-vrouw
en zoontje heeft hij van zich vervreemd,
maar een stormachtige zomernacht lijkt
de familie weer bij elkaar te brengen.
Kore-eda’s elfde speelﬁlm is een gevoelig
portret van moderne levens in Japan.
Vanaf 16 maart

Béla Tarr

Cinedans –
Dance on Screen

Met gepaste trots presenteert EYE de
eerste tentoonstelling ooit van de Hongaarse ﬁlmmaker Béla Tarr (Hongarije,
1955). Béla Tarr is de meester van de
betoverende ononderbroken shots, van
prachtig in beeld gebrachte ﬁlms over de
condition humaine. Voor EYE maakte
hij een ﬁlmische installatie die het midden
houdt tussen een ﬁlm, een theaterdecor
en een installatie. Het is zijn boosheid
over de houding binnen Europa, en met
name in Hongarije, tegenover vluchtelingen, die hem ertoe aanzet een statement te maken.
21 januari t/m 7 mei 2017

Vijf dagen lang presenteert Cinedans in
EYE de beste internationale dansﬁlms,
documentaires en interactieve installaties.De dertiende editie van Cinedans
is het grootste en meest diverse dansﬁlmfestival ter wereld.
16 t/m 20 maart

Till the End of the World

EYE Filmmuseum Amsterdam
Info & tickets eyeﬁlm.nl

ALKMAAR
Filmhuis Alkmaar
zo 16 april, ma 17 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMERSFOORT De Lieve Vrouw
za 18 maart, wo 22 maart, zo 26 maart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMSTERDAM
De
Balie
zo 19 maart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMSTERDAM
Eye
do 16 maart, zo 19 maart e.a.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMSTERDAM
Filmhallen
zo 19 maart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMSTERDAM
Het Ketelhuis
zo 9 april, vr 14 april, zo 16 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APELDOORN
De Gigant
zo 2 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARNHEM
Focus
ma 17 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BERGEN
Cinebergen
zo 9 april, zo 16 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BREDA
Chasse
zo 19 maart, ma 17 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUSSUM
Filmhuis
Bussum
zo 9 april, vr 14 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEN BOSCH
Verkadefabriek
zo 19 maart, zo 26 maart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEN HAAG
Filmhuis
Den
Haag
za 8 april, zo 9 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEN HELDER
Cinema Zevenskoop
zo 2 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEVENTER
De Keizer
zo 2 april, di 4 april e.a.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DORDRECHT
The
Movies
zo 19 maart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EINDHOVEN
Natlab
za 18 maart, zo 26 maart, zo 2 april,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zo 9 april, ma 10 april, di 11 april,
wo 12 april, do 13 april, vr 14 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENKHUIZEN
Cinema Enkhuizen
zo 19 maart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENSCHEDE
Concordia
zo 19 maart, ma 17 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GOUDA
Filmhuis Gouda
di 11 april, vr 14 april, ma 17 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRONINGEN
Forum Images
zo 19 maart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HAARLEM
Filmschuur
zo 19 maart, wo 22 maart e.a.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HELMOND
Cacaofabriek
zo 19 maart, zo 26 maart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HILVERSUM
Filmtheater Hilversum za 18 maart, zo 26 maart, zo 2 april,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zo 9 april, vr 14 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOORN
Oostereiland
di 21 maart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOUTEN
Film
Aan
de
Slinger
do 6 april, vr 7 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEEUWARDEN Slieker
zo 9 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAASTRICHT
Lumiere
zo 19 maart, zo 26 mrt, zo 2 april, za 8 apr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MIDDELBURG
Filmhuis
Middelburg
vr 14 april, zo 16 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIJMEGEN
Lux
zo 19 maart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OOSTERBEEK
Filmhuis Oosterbeek
do 6 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROERMOND
Cultuurfabriek ECI
ma 27 maart, vr 7 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROTTERDAM
Lantaren/Venster
zo 19 maart, di 28 maart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHIEDAM
Wenneker
do 13 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITTARD
Filmhuis De Domijnen zo 9 april, vr 14 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILBURG
Cinecitta
zo 2 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTRECHT
’t
Hoogt
zo 9 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORSCHOTEN Filmhuis Voorschoten vr 14 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VLISSINGEN
Cinecity
zo 26 maart (Film by the Sea door het jaar)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WAGENINGEN
Movie W
do 8 april, vr 7 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZEVENAAR
Filmhuis Zevenaar
zo 16 april, ma 17 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZIERIKZEE
FiZi
vr 14 april
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZWOLLE
Fraterhuis
di 4 april, vr 7 april
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de aanvangstijden check de website van uw filmtheater.
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Stephan Streker over Noces

De Belgische regisseur Stephan Streker maak
te met Noces een drama over uithuwelijking: ‘Ik
zag er het evenbeeld van een klassieke Griekse
tragedie in. Het is de situatie die monsterlijk is.
Betrokkenen kunnen tegelijkertijd schuldig en
DOOR LEO BANKERSEN
slachtoffer zijn.’
Een Pakistaans drama in Franstalig België is niet zo
vreemd als het lijkt. De Pakistanen zijn er weliswaar
minder talrijk dan Turken of Marokkanen, maar er is
wel degelijk een Pakistaanse gemeenschap. “Als je ergens vraagt of er een Pakistaan in de buurt is bedoel je
dat je een nachtwinkel zoekt”, aldus Stephan Streker,
die ik ontmoet op het Filmfestival Rotterdam waar zijn
uithuwelijkingsdrama Noces wordt vertoond. Sébastien
el Houbani, een van de hoofdrolspelers, schuift tijdens
het gesprek aan.
Eerst wil ik weten of het, zoals we in Noces zien, echt
voorkomt dat een huwelijk tussen een bruid in België
en een bruidegom in Pakistan via Skype wordt afgesloten. Streker: “Het is ongelooflijk, maar het is juist een
van de scènes die heel accuraat de werkelijkheid weergeeft. Ik was zelf ook verrast, maar ik heb een paar van
zulke huwelijksvoltrekkingen mogen bijwonen. Het is
geen wettelijke verbintenis, maar wel een geldig religieus huwelijk, afgesloten door een imam. In de film zegt
de moeder van de uitgehuwelijkte bruid dat je nu eenmaal met je tijd moet meegaan, wat natuurlijk ironisch
is bij zo’n traditioneel gearrangeerd huwelijk.”

Verzet

Streker baseerde Noces losjes op een waargebeurd
voorval waar hij zeer van onder de indruk was. Omdat
hij niet bekend was met de Pakistaanse cultuur heeft hij
zich er uitvoerig in verdiept. “Ik ben mijn carrière begonnen als journalist en ben gewend veel onderzoek te
doen. Ik vond het belangrijk om de Pakistaanse cultuur
zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk te tonen. Tijdens de
opnamen had ik de hele tijd een Pakistaanse vrouw als
consulent bij me, die me bijvoorbeeld precies kon vertellen hoe een meisje haar vader aanspreekt of wanneer
kinderen van Frans overschakelen op Urdu.”
“Wat me fascineerde was niet alleen het gearrangeerde huwelijk maar ook de relatie tussen de achttienjarige Zahira, haar ouders en haar oudere broer en zus.

Het is voor hen heel ingewikkeld omdat ze ondanks de
conflicten ook veel van elkaar houden.”

Monsterlijk

Ondanks de aandacht voor detail goot Streker de film
niet in de voor de hand liggende vorm van een sociaal-realistisch docudrama. Hier geen beweeglijke
handcamera maar juist strakke kaders met soms lang
aangehouden close-ups. En geen toegevoegde muziek,
want volgens Streker moet de emotie uit het verhaal
komen. “Ik zag er het evenbeeld van een klassieke
Griekse tragedie in. We voelen de onvermijdelijkheid
van de gebeurtenissen. Het kwaad schuilt niet in de
mensen zelf, maar is iets dat van boven komt. Het is de
situatie die monsterlijk is. Betrokkenen kunnen tegelijkertijd schuldig en slachtoffer zijn.
“Religie speelt hier geen rol. Wat hoewel Zahira
in verzet komt en haar eigen weg wil gaan, blijft ze
gewoon bidden. Het echte probleem schuilt in het
vastklampen aan de traditie, die boven de religie staat.
En daarboven staat dan weer de eer. Maar het allerbelangrijkste, zo vertrouwde een Pakistaanse vrouw me
tijdens de research toe, is het voorkomen van gezichtsverlies. Dat is een echte obsessie. Dus als aan het licht
komt dat de vader zijn dochter weliswaar heeft uitgehuwelijkt maar haar niet kan afleveren dan wordt hij
door de hele gemeenschap uitgestoten.”

Heldin

Er is een korte scène waarin Zahira met haar klasgenoten op school een bewerking van een klassiek toneelstuk repeteert. “Natuurlijk, dat is Antigone. Antigone
was degene die in verzet kwam. Nu is het Zahira die
‘nee’ zegt. Voor mij is zij de heldin van vandaag, de uitzondering op de regel.”
“De jonge actrice Lina el Arabi die haar speelt vond
ik pas op het allerlaatste moment. Bij het invullen van
de rollen had ik met Zahira willen beginnen, maar het
liep anders. Het is Lina’s eerste filmrol. Ze draagt het
hele verhaal op haar schouders en natuurlijk was ik
bang dat het misschien te veel voor haar zou zijn. Maar
de eerste scène, waarin Zahira een abortus overweegt
en de camera constant op haar gericht is, was ook de
eerste opname die we draaiden. En geloof me, daar zag
ik haar als actrice geboren worden.”

Rechte pad

Inmiddels is Sébastien el Houbani, die de oudere
broer Amir speelt, ook gearriveerd. Amir is misschien
wel de meest tragische figuur, verscheurd tussen zijn
oprechte liefde voor zijn zus en de rol die zijn familie
hem heeft toebedacht. Namelijk zijn zus op het rechte
pad houden. Houbani: “Wat me vooral aantrok is dat
de personages niet simpelweg goed of fout zijn. Het is
genuanceerder. Bij Amir is dat misschien nog wel het
duidelijkst. Het maakte het wel moeilijk om in zijn huid
te kruipen. Eerdere rollen die ik heb gespeeld waren
altijd veel rechtlijniger. Soms tastte ik net zo in het
duister als mijn personage, maar dat was eigenlijk wel
goed. Met al mijn twijfels wist ik dat ik op Stephan kon
vertrouwen. Voorafgaand aan de opnamen en tijdens
het draaien had ik ook een Pakistaanse coach die me de
taal en de cultuur bijbracht. Ik kwam bij haar thuis. Ik
ontmoette haar kinderen, rook de geur in de keuken.
Alles gebruikte ik om de rol in te vullen.
“Toen ik uiteindelijk de film zag wist ik dat het gelukt was. Ik denk dat dit het belangrijkste is wat ik tot
nu toe als acteur heb gedaan, maar ik vind het moeilijk
om de film in sociaal of politiek opzicht te analyseren.
Als acteur wilde ik de rol juist niet intellectueel benaderen. Dat proces begint nu, nu ik de navelstreng heb
doorgesneden. Het is ook meer iets voor de regisseur,
maar voor mij is het een film over vrijheid en emancipatie.”
Streker stelt daarbij dat een figuur als Amir laat zien
dat sommigen gedreven worden door krachten waar logica of liefde geen vat op hebben en die door ons moeilijk te begrijpen zijn. “Dat ik snap hoe het werkt betekent natuurlijk niet dat ik het wil goedpraten, absoluut
niet. Maar als ik een scenario schrijf, dan doe ik dat
vanuit de personages. Een belangrijke scène is de monoloog van de oudere zus die het gedwongen huwelijk
vergoelijkt met het argument dat het leven nu eenmaal
niet eerlijk is, zeker niet voor vrouwen. Ze snapt precies
hoe het zit, maar haar conclusie is tegengesteld aan die
van Zahira.”
Noces BELGIË/PAKISTAN/LUXEMBURG/FRANKRIJK,
2016 | REGIE STEPHAN STREKER | 98 MINUTEN | MET
LINA EL ARABI, SÉBASTIEN HOUBANI, BABAK KARIMI |
DISTRIBUTIE IMAGINE | TE ZIEN VANAF 30 MAART 
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Kôji Fukada over Harmonium

‘IK KAN ERMEE LEVEN DAT WE
ALLEMAAL ALLEEN ZIJN’
Een oude bekende klopt aan bij een klein fami
liebedrijf voor werk en onderdak. We hebben
het eerder gezien in een film van Kôji Fukada,
maar in plaats van de komische sociale mis
standen van Hospitalité leende de Japanse
regisseur voor Harmonium elementen van de
insluipthriller. ‘Ik gaf mijn personages een
familie en religie, daarna nam ik hun die af.’

DOOR HUGO EMMERZAEL

Het jonge meisje Hotaru oefent een stuk op het harmonium, vader Toshio en moeder Akie kijken trots toe. De
openingsscène van Harmonium schetst een huiselijk
familietafereel. Daarna pelt scenarist en regisseur Kôji
Fukada laag na laag van deze sociale cohesie weg door
een oude bekende – al is hij eigenlijk een vreemdeling – te introduceren: Yasaka. Na zijn ontslag uit de
gevangenis krijgt deze Yasaka onderdak en een baan in
de werkplaats die in Toshio’s huis staat. Met Yasaka’s
komst treedt ook het unheimische het huis binnen.
Zet wat druk op dit gezin en er is geen familie-eenheid
meer, lijkt Fukada te willen laten zien. Slechts een
verzameling van drie kwetsbare individuen blijft over.
Daarmee is deze plot onlosmakelijk verbonden met
Hospitalité, Fukada’s doorbraakfilm uit 2010.

Gastvrijheid

“Ze zijn een twee-eiige tweeling”, zegt Fukada over de
films. We zitten aan een lange tafel onder de warme zon
van Cannes. De vorige avond is Harmonium in première gegaan in de Un Certain Regard-sectie, om later in
het festival de juryprijs te winnen. Met behulp van een
tolk vertelt Fukada over de relatie tussen Harmonium
en Hospitalité. “Ik had de synopsis voor deze film al
in 2006 geschreven. Toen durfde ik hem nog niet te
maken. Ik had te weinig ervaring. Bij wijze van schets

dacht ik er een korte film van te kunnen maken, maar
die groeide uit tot Hospitalité.”
In Hospitalité klopt ook een oude bekende/vreemdeling aan, bij het huis-en-bedrijfje-ineen van Mikio
Kobayashi. Ook hem wordt onderdak en werk beloofd,
maar vervolgens neemt hij zonder toestemming meer
vreemden in huis. Het begint met zijn vrouw uit Brazilië – of komt ze toch uit Bosnië? – en eindigt met
een bonte verzameling backpackers, alsof het huis van
Mikio een hostel is. In Hospitalité laat Fukada de ongemakkelijke, maar stiekem nog best wel grappige gevolgen van gastvrijheid zien: hoe groter de groep mensen
in huis, hoe heftiger de sociale isolatie voelbaar wordt.

Oneindige eenzaamheid

De eenzaamheid van het individu vormt het fundament
van Fukada’s bescheiden, maar inmiddels respectabele
oeuvre. Daar kan de regisseur en scenarist zich haast
niet in sterkere bewoordingen over uitspreken. “Ik ben
ervan overtuigd dat elk mens in essentie alleen is. We
dragen allemaal een zekere eenzaamheid met ons mee,
simpelweg vanwege het feit dat we mensen zijn. Die
eenzaamheid kan je alleen maar laten zien als je relaties
tussen individuen vastlegt. Via relaties kan je dichter
bij dat individuele gevoel van isolatie komen dat we allemaal in ons hebben.”
Opvolger Sayônara (2015) schetst sociale isolatie
explicieter dan Hospitalité dat doet. In een nabije toekomst is Japan weer getroffen door een nucleaire ramp.
Vanwege de straling – Fukada verwerkte de hysterie
rondom de Fukushima-catastrofe in dit scenario –
worden alle inwoners geëvacueerd. Er is een rangorde
wie als eerste het land uit mag en om het mild uit te
drukken staat immigrant Tanya niet boven aan de lijst.
Terwijl de straling haar lichaam afbreekt, spendeert zij
haar laatste dagen in het gezelschap van robot Leona.

Eerst lijkt Sayônara te gaan over Tanya’s eenzaamheid,
wier bekenden allemaal uit haar leven vertrekken, totdat ze komt te overlijden en de film de oneindige eenzaamheid van de onsterfelijke robot laat zien.

Vriend

In Harmonium laat Fukada het afbrekende lichaam
weer terugkomen, maar dan in de vorm van een ongeluk. Onverwachts staat Yasaka verstijft in een speeltuin, het verstilde lijfje van Hotaru ligt naast hem op de
grond. Wat is er met het meisje gebeurd en wat heeft
de ex-crimineel met haar ongeluk te maken? De vragen
houden Toshio en Akie de rest van hun leven in de ban
en vreten de familie van binnenuit op. Fukada benadrukt: “De vreemdeling doet de familie inzien dat ze
niet onlosmakelijk verbonden is. Er zijn veel systemen
in onze wereld die ons doen vergeten dat we eenzaam
zijn. Familie en religie zijn daar onderdeel van. In Gods
wereld ben je nooit alleen, daarom maakte ik Akie protestants. Ik gaf mijn personages een familie en religie,
daarna nam ik hun die af.”
Het klinkt gruwelijk, net zoals Fukada’s beeld van
eenzaamheid verbitterd en deprimerend klinkt. Toch
valt er geen greintje cynisme in de regisseur te bespeuren. Integendeel: “Ik zie niets ongelukkigs in het feit
dat we allemaal alleen zijn. Het is een feit, een voorwaarde van het mens-zijn. Ik kan daar gelukkig mee
leven. Het grootste plezier is juist om met een vriend
over deze eenzaamheid te praten. Ik hoop dat mijn film
zo’n vriend kan zijn, eentje waarmee je het over je eigen
eenzaamheid kunt hebben.”
Harmonium

111231 JAPAN, 2016 | REGIE KÔJI
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Setbezoek Toen mijn vader een struik werd

‘ZO TRAP JE GEEN DEUR IN’
Het is een prachtige dag om de filmset van
Nicole van Kilsdonks (Ventoux, Patatje Oorlog)
Toen mijn vader een struik werd te bezoeken. De
laagstaande zon schijnt oranje door de bomen,
vogels fluiten, het ruikt naar herfst. We zijn in
DOOR SACHA GERTSIK
Kroatië. 
Toen mijn vader een struik werd is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van Joke van Leeuwen. Het gaat
over de tienjarige Toda die op de vlucht moet voor een
oorlog. Een film die juist nu gemaakt moest worden,
vertelde Van Kilsdonk ruim een jaar geleden op de set
in Kroatië: “Het thema is ontzettend relevant. Door
de ogen van een tienjarig meisje kun je des te beter de
absurditeit van oorlog laten zien. En het hebben over
de mallemolen van de bureaucratie.” Die kinderogen
zijn van de tienjarige Celeste Holsheimer. Hoewel ze er
al heel wat draaidagen op heeft zitten, verraadt ze geen
spoortje vermoeidheid: vrolijk huppelt ze over de set,
op de voet gevolgd door haar begeleider Diane. Maar
als even later “Tiko molim!” (‘Stilte graag’ in het Kroatisch) klinkt voordat de opname begint, is ze onmiddellijk geconcentreerd.

Co-productie

Bij de rest van de grotendeels Kroatische crew laat de
concentratie nog te wensen over. Er wordt opvallend
veel gegrinnikt. Dat komt omdat line producer Ben
Bouwmeester zijn traditie in ere houdt: in elke film
waar hij aan meewerkt probeert hij een figurantenrolletje te vervullen. Vandaag mag hij als soldaat een deur
intrappen. Buiten adem vertelt hij even later over de
samenwerking tussen Nederland en Kroatië. “Tegen
woordig heb je vaak een internationale coproductie
nodig om genoeg budget bij elkaar te krijgen. Het
Nederlandse Lemming Film produceert deze film in
samenwerking met Belgische en Kroatische coproducenten.” Aan zulke samenwerkingen zijn regels verbonden. Zo moet een bepaald percentage van het budget
in een coproducerend land worden uitgegeven of moet
een aantal crewleden uit dat land afkomstig zijn. Om
die reden staat er maar een beperkt aantal Nederlanders op de set. Cameraman Gregg Telussa: “Film is een
universele taal, maar het was wel even wennen, omdat
er in Kroatie veel hiërarchischer wordt gewerkt op een
filmset. Dat stamt nog uit de tijd dat de Joegoslavische
filmindustrie floreerde en ze een systeem wilden realiseren dat leek op het oude Hollywood-studiosysteem.”

Deur intrappen

Producent Leontine Petit benadrukt dat de samenwerking met Kroatië bij deze film niet alleen om financiële
redenen is ontstaan. “We waren op zoek naar een plek
die iets universeels had, er niet als een specifiek land
uit zou zien.” De geschiedenis van het land speelde ook
een belangrijke rol. “De Joegoslavische oorlog is nog
maar 25 jaar geleden. Die oorlog heeft diepe wonden
geslagen, die hier nog steeds voelbaar zijn. Het zit in
de details. Veel mensen die aan de film meewerken,

hebben die oorlog meegemaakt. Ze weten hoe ontwrichtend dat was. Dat wordt uiteindelijk voelbaar in
de film.” Regieassistent Tessel Yunice vult aan: “Soms
hoor je ze dan zeggen ‘Zo trap je geen deur in’ of ‘Zo
hou je geen wapen vast’. Je vergeet dat deze mensen een
oorlog hebben meegemaakt, maar als je dit hoort weet
je het weer.”

Idealisme

Even later drommen de crewleden samen aan lange
tafels onder een partytent. Het is tijd voor de lunch.
Van Kilsdonk en Petit vertellen over hun idealistische
beweegredenen om de film te maken. Van Kilsdonk: “Ik
wil graag het fenomeen van grenzen onderzoeken. Er
worden allemaal hekken en muren opgetrokken terwijl
er in de Europese Unie een generatie kinderen opgroeit
die amper weet wat grenzen zijn!” Petit: “Daarom is
het belangrijk om zulke verhalen te vertellen: ze staan
voor iets groters. Op mijn paspoort ben ik Nederlands
maar ik voel me Europeaan. En eigenlijk zie je dat nu
ook in de filmindustrie. Om de films te kunnen maken
die we willen maken, moeten we internationaal samen-

werken, anders lukt het niet. Het begon als noodzaak
maar die samenwerking is ook inspirerend: alle nieuwe
mensen waar je mee werkt, alle locaties, de geschiedenis van de plekken waar je komt, voegen iets toe aan de
uiteindelijke film.”

Charmante europudding

Als de film er dan bijna twee jaar later eindelijk is,
blijkt de claim van Petit waar: het is een charmante
europudding geworden. Toen mijn vader een struik
werd verbeeldt een anoniem land, dat zucht onder een
anonieme oorlog die wordt gevoerd door mensen met
anonieme accenten. Nooit wordt die oorlog écht intimiderend, maar de lessen die de jonge kijker samen
met de onverschrokken Toda leert over grenzen en verdraagzaamheid zijn in deze tijd geen overbodige luxe.
Toen mijn vader een struik werd

NEDERLAND/
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90 MINUTEN | MET CELESTE HOLSHEIMER, ANNEKE
BLOK, TEUN KUILBOER, NOORTJE HERLAAR, MATSEN
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Boudewijn Koole over Verdwijnen

‘IK WIL RUIMTES
OPENEN OM IN TE
VERDWALEN’
In Boudewijn Kooles derde speelfilm Verdwijnen
bezoekt fotografe Roos na lange tijd haar moe
der in Noorwegen. Het is de opmaat voor een
existentiële zoektocht; en niet alleen voor de
personages. ‘Ik ben nieuwsgierig naar hoe we
betekenis aan ons leven toekennen. Vinden we
die inderdaad in de hoogtepunten?’ DOOR GUUS SCHULTING

FILMKRANT.LIVE INTRODUCTIE BIJ
4 MAART 16.45 UUR

Verdwijnen | FILMSCHUUR HAARLEM,
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Dat de verhoudingen tussen fotografe Roos (Rifka
Lodeizen) en haar in Noorwegen wonende moeder
(Elsie de Brauw) scheefgegroeid zijn, is vanaf hun
eerste ontmoeting duidelijk. Roos’ jaarlijkse komst
naar het noorden wordt niet alleen met een kil gezicht begroet, moeder wil eigenlijk ook meteen weten
wanneer dochterlief weer denkt naar huis af te reizen.
Na zijn veel geprezen en Gouden Kalf-winnende W.F.
Hermans-verfilming Beyond Sleep, trok regisseur
Boudewijn Koole voor Verdwijnen wederom naar de
Noorse bossen. Maar liep Hermans alter ego Alfred nog
gedesoriënteerd door de nachtloze Noorse toendra,
voor Verdwijnen is de dichtbesneeuwde boswereld van
het noordelijke Tromsø-gebied decor voor een complex en vastgeroest moeder-dochterconflict. Want ja,
de ontvangst is kil, maar Kooles film onderzoekt hun
relatie als een existentiële kluwen van liefde, haat, verdriet en teleurstelling. Waar begint de ene emotie, en
houdt de andere op?
Het drama tussen Roos en haar moeder is veelal non-
verbaal. We leren hun scheefgegroeide relatie tussen de
regels door kennen. “Een belangrijke inspiratiebron was

een slideshow van fotografe Leonie Hampton, die ik
ooit in het FOAM zag. Voor die fotoserie ging ze een jaar
lang bij haar aan dwangstoornissen lijdende moeder
wonen, om haar te helpen en haar leven vast te leggen.
Wat ik er vooral fascinerend aan vind, is Hamptons manier van kijken. Haar focus op wat ik de ‘tussenmomenten’ noem – situaties waar we normaal gesproken overheen kijken of die we niet belangrijk vinden. De troep na
een verjaardagsfeestje of het schilmesje waarmee je
moeder ooit een peer schilde. Vergeten beelden die vaak
een interessant verhaal vertellen. Daar wilde ik mee aan
de slag. Daarbij maakte die tentoonstelling me nieuwsgierig naar hoe we betekenis aan ons leven toekennen.
Vinden we dat inderdaad in de zogenaamde hoogtepunten? Die keer dat we een berg hebben beklommen of
ons zwemdiploma hebben gehaald – of zit het toch helemaal anders? Thuis heb ik bijvoorbeeld tien plakboe-

ken vol met foto’s van mijn dochters verjaardagen. Dat
zijn telkens soortgelijke afbeeldingen met familieleden
en vrienden, meestal poserend rondom de verjaardagstaart. Per album komt er dan telkens een kaarsje bij en
worden de vaste gasten steeds ouder. Dat verloop van de
tijd is natuurlijk prachtig om te zien, maar ik breng m’n
dochter ook dagelijks naar school. Daar heb ik geen foto’s van, maar wellicht is die herinnering me op het eind
van m’n leven wel veel dierbaarder. Of dat zo is en op
welk moment je je dat realiseert, vind ik fascinerend.”
Hoe vertaal je zo’n concept naar een film? “Daarvoor
ben ik naar scenarist Jolein Laarman gegaan, met wie ik
eerder al heel fijn aan Kauwboy had gewerkt. Zij had er
meteen veel affiniteit mee. Jolein heeft leukemie gehad,
waar ze gelukkig weer helemaal van genezen is, maar is
daardoor erg ziek geweest. Ter voorbereiding op het
schrijfproces las ze me uit haar dagboeken voor die ze
tijdens haar ziekte schreef. Dat waren hele heftige sessies, waarin ze het over haar angst voor de dood had.
Onverwachte dingen worden dan ineens heel belangrijk. Met dat gevoel zijn we aan het werk gegaan en hebben we, met enkele tussenposes, zo’n twee jaar aan het
scenario geschreven. Vaak hebben we ons daarvoor ook
in een huisje ergens in het noorden van Zweden afgezonderd. Dat is voor mij een belangrijke plek waar ik al
jaren kom wanneer ik inspiratie nodig heb. Op die manier hebben we elkaars verhalen dichter bij elkaar proberen te brengen.”
Is het belangrijk dat zo’n verhaal persoonlijk is? “Sterker

nog: ik zou nooit zomaar een scenario van iemand anders kunnen verfilmen Een verhaal moet voor mij altijd
een persoonlijke urgentie hebben. Meestal heeft dat de
vorm van een zoektocht. Je hebt een idee dat je wilt onderzoeken. Voor Verdwijnen hebben Jolein en ik ons bijvoorbeeld afgevraagd hoe het is om in existentiële eenzaamheid te leven, hoe verschillende emoties een moeder-dochterband kleuren. En wat gebeurt er wanneer
het verleden werkelijk contact tussen mensen in de weg

staat? Het mooie aan film is dan dat het een gezamenlijke zoektocht is. Een acteur kan bijvoorbeeld een scène
zo spelen dat die belangrijker wordt dan ik ooit voor
mogelijk hield. Een cameraman kan iets zo filmen dat
juist andere details binnen het beeld gaan opvallen. Een
editor kan beelden zo aan elkaar snijden, dat nieuwe
verbanden ontstaan. Dat niet-weten wat er gaat gebeuren, daar ben ik als regisseur telkens naar op zoek.
“Tijdens het schrijfproces bijvoorbeeld besloten
Jolein en ik om Elsie de Brauw en Rifka Lodeizen al
wat scènes voor te laten spelen. Gewoon om te kijken
waar we nou eigenlijk mee bezig waren. Voor die sessie
hadden we elkaar nooit eerder ontmoet, maar Elsie en
Rifka hadden de door hun te spelen scènes al wel goed
bestudeerd. Toen ze bij mij in het atelier aankwamen,
heb ik ze meteen in character ondervraagd – niet eerst
acclimatiseren, maar direct aan het werk. Wat vind je
ervan als je dochter zegt dat ze het vervelend vindt dat
je haar nooit hebt voorgelezen? Zou je nu een slaapliedje kunnen zingen? Acteurs van zulk niveau reageren
dan heel instinctief, waardoor die personages nog veel
meer tot leven komen dan wij ooit in een scenario zouden kunnen vastleggen. Dat is voor mij de magie van
film. Je kunt de omstandigheden zo vormen dat moeder
Louise en dochter Roos zomaar ontstaan, dat fictie
voor eventjes werkelijk wordt.”
Ben je dan zelf ook verbaasd over het eindresultaat?

“In Berlijn draaide Verdwijnen vorige week op een heel
groot doek. Ik zag ieder dingetje. Hoe Elsie en Rifka
non-verbaal op elkaar reageren, hoe dialogen binnenkwamen en wanneer ze geraakt werden. Wat is-ie stil,
dacht ik toen, en wat gebeurt er toch veel onderhuids –
dat was me eerder nog niet zo sterk opgevallen. Jij
noemde het een onuitgesproken film. Dat vind ik een
mooie beschrijving, want volgens mij zijn er veel te veel
uitgesproken films. Al die voorgekauwde Hollywoodfilms – ze laten geen enkele ruimte aan de kijker over.
Met mijn films wil ik juist ruimtes openen, zodat de kijker er vervolgens in kan verdwalen. En ik dus ook.”

Moeders en dochters en
eindeloze ijsvlaktes
Het openen van een blikje bier, een naar
adem happende forel: Boudewijn Koole
gebruikt deze beelden in plaats van
woorden als ‘ik ben er ook nog’ of juist ‘ik
wil weg’. Verdwijnen is in al zijn beschei
denheid een rijke film.
Met Verdwijnen heeft Boudewijn Koole na
Kauwboy en Beyond Sleep opnieuw een fysieke, zoekende film gemaakt, waarin een
kille wind waait tussen dochter Roos
(prachtrol van Rifka Lodeizen) en moeder
Louise, die al jaren in Noorwegen woont.
Hun relatie is nooit warm geweest. Knap hoe
Elsie de Brauw als een Nederlandse Isabelle
Huppert de afstandelijke moeder langzaam
een beetje dichterbij brengt. Koole en scenarioschrijver Jolein Laarman schetsen het
contrast tussen de warmbloedige wildebras
Roos (slobbertrui) en de in zichzelf gekeerde,
strenge Louise (strakke coltrui) in sprekende
beelden en afgemeten dialogen.
Zo opent Roos luidruchtig een blikje bier
terwijl moeder net een pianoconcert in huis

geeft: ‘Ik ben er ook nog!’, wil Roos baldadig
zeggen. Als ze haar moeder onverwacht een
knuffel geeft, zegt Louise verschrikt: “Wat is
er?” “Niks, ik geef gewoon een kus”, zegt
Roos, geprikkeld omdat zulke spontaniteit
blijkbaar buiten haar moeders belevingswereld ligt. Ruzies worden ‘opgelost’ door weg
te lopen of door de dochter weg te zetten als
een zeur die het verleden niet kan laten rusten: “Laten we er een punt achter zetten. Je
bent toch geen kind meer. Zand erover.”
Roos: “Zodat we allemaal stikken.”
Roos zal haar hele leven een kind blijven
dat antwoorden van haar afwezige moeder
hoopt te krijgen. Hoe stoer ze er ook uitziet,
ze wil ook wel eens veiligheid en geborgenheid voelen. Misschien omdat haar onafhankelijkheidsgevoel wel eens een reactie
zou kunnen zijn op de vroegere verwaarlozing. In een van de mooiste scènes schilt
Louise een peer voor Roos, een kleine daad
van liefde met een grote impact: ze was er
nooit voor Roos maar ze is er nu, met peertjes.

Koole speelt met de lange arm van het
verleden door de tijd af en toe stil te zetten,
met behulp van snapshots die Roos als fotograaf van haar omgeving maakt – uitsneden
van het dagelijkse leven die zelden worden
vastgelegd omdat ze te gewoon zouden zijn.
Verdwijnen is opgenomen in dezelfde subarctische regio in Noorwegen waar ook zijn
Nooit meer slapen-verfilming Beyond Sleep is
gefilmd, en maakt optimaal gebruik van de
besneeuwde locaties, de lege wegen, de
smeltende ijspegels waar Roos’ halfbroertje
muziek mee maakt en de ijsvlaktes waar

Roos en haar oude Noorse liefde dronken
worden. Hier vangt ze een forel die naar
adem hapt, bekijkt hem aandachtig en gooit
de vis weer terug. Hij verdwijnt, net als eigenlijk alle personages op hun manier doen
in deze, in al zijn bescheidenheid, rijke film.
MARISKA GRAVELAND

Verdwijnen
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Jeffrey Babcocks filmvertoningen in Amster
damse kraakpanden bieden een radicaal alter
natief voor de extravaganties van Hollywood
en het brede aanbod in de filmtheaters.
Met zijn expliciete afwijzing van de commer
ciële filmcultuur vecht hij voor een andere visie
op de culturele rol van cinema.
DOOR NICOLA ROMAGNOLI


23

IN THE SHADOW OF THE BLUE RASCAL CINEMA, KRAAKPAND DE SLANG, AMSTERDAM 2012

Jeffrey Babcock over alternatieve filmcultuur

DE GEEST VAN DE JAREN ZEVENTIG
Al ruim een decennium organiseert Jeffrey Babcock
filmvertoningen op diverse underground-locaties in
Amsterdam, van een kerker onder de Torensluisbrug
tot Filmhuis Cavia en van krakersbolwerk Joe’s Garage tot rockpodium De Nieuwe Anita, gevestigd in een
voormalig kraakpand en trouw aan die geschiedenis. De
van origine Amerikaanse filmmaker emigreerde in de
jaren tachtig naar Nederland. Met zijn ‘nomadische cinema’ wil hij de vergeten politieke en sociale mogelijkheden van de cinema nieuw leven inblazen, in de geest
van de tegencultuur die hij ooit in de stad aantrof.
Babcock begon zijn filmavonden uit een groeiende
onvrede met het filmaanbod in zijn stad, dat steeds
meer in de greep van een commerciële logica kwam,
zeker na het wegvallen van het Desmet Filmtheater in
2000. “Het voelde alsof we de cinema weer moesten
verdedigen. De industrie is zo kleindenkend geworden
in wat cinema kan zijn: linksom of rechtsom, het moet
entertainment zijn. Aangezien de officiële vertoningsplekken ten onder gingen aan dat commerciële denken,
ben ik begonnen alternatieve locaties op te starten, een
heel ander netwerk.”

Heel erg gratis

Doordat hij zijn filmavonden organiseert in het alternatieve circuit, kan Babcock de clandestiene vertoningen
goedkoop houden. “Als mensen een film komen kijken
waar ze vooraf helemaal niets van afweten, nemen ze
een risico. Dus ik wil dat mijn vertoningen gratis zijn,
of anders zo goedkoop mogelijk. Ik begon tien jaar
geleden op de Leidsestraat met elke zondag een gratis
avond: gratis films, gratis eten, een gratis winkel – heel
erg gratis. Daardoor geef je mensen de mogelijkheid dat
risico te nemen, dat is mijn strategie.”
Het enige wat Babcocks programmering begrenst,
is zijn eigen blikveld. “Elke film die ik vertoon, moet
iets hebben dat hem uniek maakt, iets dat je niet eerder
hebt gezien. Het maakt me niet uit of het een cultfilm

is, een horrorfilm, met een groot of klein budget – als
het maar geen formulewerk is.” Dat betekent overigens
niet dat Babcocks voorstellingen alleen gericht zijn
op een groepje fanatici. “Ik wil vooral het idee tegenspreken dat Hollywood de enige manier is om jezelf te
vermaken. Er is zo veel meer: ook als je gewoon entertainment wil, kun je zonder blockbusters.”

Ongemakkelijke stoelen

Van experimentele Tsjechische komedies tot psychedelische misdaadfilms: Babcocks programmering beslaat
de volledige breedte van wat film vermag. “Elke film
heeft zijn eigen wereld”, vindt Babcock, “Dus laten
we naar gekraakte ruimtes als Joe’s Garage gaan, wat
ongemakkelijke stoelen neerzetten en films draaien
van Alain Tanner, een compleet vergeten Zwitserse
regisseur uit de jaren zeventig, of de Japanse maker
Terayama. Het soort films dat EYE zou moeten draaien,
maar wat ze nooit zullen doen. Laten we ze dan in die
kraakpanden draaien, de plekken waar het niet om geld
draait, en daar onze cultuur omheen bouwen.”
Babcocks pogingen de filmische tegencultuur in
leven te houden vindt enthousiaste medestanders in
de krakersbolwerken van de stad, die zelf evenzeer onder vuur liggen. De krakersscene van de jaren zeventig
en tachtig bepaalde het gezicht van het Amsterdamse
culturele aanbod, een invloed die voortduurt tot de dag
van vandaag, stelt Babcock. “Het was een heel vrije en
diverse stad. Er was ruimte voor kleine autonome gebieden. Zonder die krakersinvloeden zou de stad nu een
stuk rechtser, conservatiever en strikter zijn.”
Maar tegenwoordig lopen commerciële concertzalen
als De Melkweg en Paradiso, die zijn ontstaan dankzij
de inspanningen van de krakerswereld, liever niet meer
te koop met dat verleden. Door de gemeenschappelijke
en anti-commerciële ideologie van krakersbolwerken
als Joe’s Garage en Het Spinhuis te omarmen, plaatst
Babcock zijn filmvertoningen in een groter sociaal-po-

litiek kader. “De hele stad wordt gladgestreken, gecommercialiseerd, geprivatiseerd en vermerkt. Maar
mijn cinema’s komen voort uit de geest die in de jaren
zeventig door de stad waarde. Die probeer ik in leven te
houden.”

Urgentie

Babcocks voorstellingen hebben een intense intimiteit
en urgentie, die in commerciële theaters per definitie
ontbreekt. “Daar wordt het publiek als vee naar binnen
gestuwd”, beklaagt Babcock zich. “Ze krijgen als eerste de reclames voorgeschoteld, en na de voorstelling
worden ze zo snel mogelijk weer afgevoerd zodat de
volgende meute naar binnen kan.”
Babcock pakt het anders aan: hij begint zijn vertoningen met een monoloog, waarin hij het politieke,
sociale, esthetische en historische belang van de film
uiteenzet. Het opent de dialoog met het publiek, die na
de film nadrukkelijk wordt voortgezet. “Ik wil dat mensen na afloop blijven praten, over de film en over de wereld. Dat is een belangrijk element van mijn cinema’s.”
Juist de collectivistische sfeer in de krakersscene voedt
deze discussies, en nodigt ertoe uit om nog urenlang
te blijven praten. Of je er nu voor het eerst bent, of een
vaste bezoeker: Babcocks schier eindeloze politieke en
esthetische passie voor cinema werkt aanstekelijk, en
wakkert een verlangen aan dat de politieke kaalslag en
cinematografische leegte van de multiplexen ver achter
zich laat.
Het succes van de vertoningen toont aan dat er
een behoefte bestaat aan iets dat de conventies van
de mainstream overstijgt. Babcock blijft vechten voor
een alternatieve invulling voor wat film kijken en film
vertonen kan betekenen. “Ik ben niet alleen geïnteresseerd in alternatieve films. Het moet samengaan met
alternatieve bioscopen, en alternatieve distributie. Het
moet in elkaar grijpen; het een bestaat niet zonder het
ander.”
5
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Berlinale 2017

MODERN LOVE

Vrouwelijke filmmakers gooiden hoge ogen in de competitie van
het Filmfestival Berlijn met actuele en urgente films die voorbij
het realisme durfden gaan. Ook de Woche der Kritik zocht naar de
DOOR DANA LINSSEN
toekomst van de filmtaal.
Een vrouw en een man komen elkaar elke nacht in hun
dromen tegen. Ze kennen elkaar niet. Ze weten niet
eens dat ze mensen zijn, want in hun dromen zijn ze
een hinde en een mannetjeshert. Ze zoeken elkaar. En
dan vinden ze elkaar in de echte wereld.
Dat zou je in het kort het verhaal van Gouden
Beer-winnaar On Body and Soul van de Hongaarse
regisseuse Ildykó Enyedi kunnen noemen, de film die
onder voorzitterschap van Paul Verhoeven tijdens de
afgelopen Berlinale tot beste film werd bekroond. Een
sprookje. Als het zich niet ook in een werkelijkheid van
slachthuizen had afgespeeld. Een wereld die net zo
bruut is voor mensen als de dieren die daar dagelijks
worden opgeofferd.

derigheid, maar ook tot actie.
On Body and Soul en Spoor waren slechts twee van
de vier films van vrouwelijke regisseurs in competitie.
Sally Potter maakte de snerpend zwart-witte overspelsatire The Party en Teresa Villaverde fileerde de
teloorgang van een Portugees gezin onder invloed van
de crisis in Colo. Daarmee bewees Berlijn wel degelijk
kwalitatief interessante films te kunnen vinden van
vrouwen, iets wat voor bijvoorbeeld Cannes nog wel
eens lastig schijnt te zijn. De jury had er in ieder geval
ook geen moeite mee. Het zijn actuele en urgente films,
ook door de manier waardoor ze voorbij het realisme
durfden te gaan en liefdesrelaties schetsen waarin de
vrouwen een actieve hoofdrol hebben.

Holistisch

Politiek

Mens en dier spelen ook de hoofdrol in een andere
opmerkelijke film uit de competitie van de 67ste editie
van het Filmfestival Berlijn: Spoor van de Poolse regisseuse Agnieszka Holland kreeg van de jury de Alfred
Bauer-prijs voor de film die het meeste zicht geeft op
wat de filmkunst zoal vermag, een prijs die vaak naar
vernieuwende of niet zo makkelijk te classificeren
cinema gaat. De film is gebaseerd op de metafysische
ecothriller Drive Your Plough over the Bones of the Dead
van Olga Tokarczuk. Hoofdpersoon is de gepensioneerde ingenieur Duszejko die in een afgelegen hoekje van
het Sudetengebergte op de grens van Polen en Tsjechië
(een historisch beladen plek) de strijd aangaat met de
lokale, door mannen gedomineerde jachtvereniging. De
jagers wanen zich heerser over de natuur, de jachtkalender bepaalt hun dagen, net als de structuur van de
film. Elk jaargetijde is er een ander slachtoffer. Duszejko heeft een meer holistische opvatting van het leven;
de fluïde grenzen tussen mens en natuur, materiële en
geestelijke wereld, lichaam en geest nopen haar tot ne-

Moeten films politiek zijn? Dat was de vraag die centraal stond op het openingssymposium van de Woche
der Kritik, het onafhankelijke programma dat de Duitse
filmjournalistenvereniging Verband der deutschen
Filmkritik dit jaar voor de derde keer parallel aan het
Filmfestival Berlijn organiseerde. Een dag voordat de
Berlinale zijn 67ste editie vierde, namen zij alvast de
officieuze opening van het Berlijnse filmfeest voor hun
rekening met een debat over zin en onzin van de politieke film, in het tot cultuurplatform Silent Green omgebouwde voormalige Wedding Crematorium.
Politiek en film is sinds jaar en dag ook de leidraad
van het festival onder directeur Dieter Kosslick, regelmatig tot ergernis van de filmpers die het thema er vaak
met de haren bijgesleept vindt. In zijn openingsspeech
maakte Woche der Kritik-programmeur en criticus
Nino Klingler duidelijk dat de Woche der Kritik z’n pijlen dan ook richtte op het plichtmatig programmeren
van films met politieke onderwerpen. Als voorbeelden
noemde hij de vorige Gouden Beer-winnaar Fuocoam-

mare waarvoor de documentairemaker Gianfranco Rosi
lange tijd op het Italiaanse eiland Lampedusa verbleef,
om het leven van de eilandbewoners en de constante
vluchtelingenstroom vast te leggen. Maar ook de Cannes-winnaar I, Daniel Blake van Ken Loach, waarin
de onmenselijke en ontmenselijkende procedures
van Britse sociale dienst onder de loep worden gelegd
moest het ontgelden als een voorbeeld van dit soort
“topicial” cinema.
Opmerkelijk genoeg was de 67ste Berlinale een
van de minst politiek edities van de afgelopen jaren.
Kosslick had er een draai aan weten te geven: hij noemde het een “hoopvol” programma in duistere tijden.
Of misschien zijn de films van Enyedi en Holland wel
politiek op een andere manier. Niet “topical”, maar metaforisch bijvoorbeeld. Ook esthetische keuzes kunnen
immers “politiek” zijn.
En kunnen films eigenlijk ooit níet politiek zijn? Is
immers de keuze om l’art pour l’art te maken, niet óók
een politieke keuze?
Desondanks was de Berlinale dit jaar opvallend
introvert – en dat zegt dan weer iets over de films die
er gemaakt zijn, de films die beschikbaar waren, en de
films die de goedkeurig van de programmeurs konden
wegdragen. Dat het gesprek van de dag werd bepaald
door een film die al in Toronto z’n wereldpremière had
beleefd – Raoul Pecks I Am Not Your Negro – is veelzeggend. Aki Kaurismäki’s On the Other Side of Hope
(deze maand ook de openingsfilm van het Movies that
Matter-festival) leek er overigens ook geen enkele
moeite mee te hebben om een auteursfilm te zijn, en
zich in de realiteit te wortelen. In zijn bekende grotdroge stijl en gesitueerd in de eeuwigdurende nacht van
Helsinki voert de film een Syrische vluchteling op die
met racisme en vreemdelingenhaat te maken krijgt,
maar ook met goedmoedige burgers, en solidariteit van
andere, al dan niet zelfgekozen outcasts.

Van de ene droom naar de andere

Nieuwsgierig maakte ook de in het Forum geprogrammeerde nieuwe film van Lucien Castaing-Taylor en
Verena Paravel, de filmmakers die vanuit het Harvard
Sensory Ethnography Lab bekend werden met hun film
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Leviathan. Somniloquies is minder spectaculair dan Leviathan, maar het is toch een film die door mijn hoofd
is blijven spoken. De film is gebaseerd op geluidsopnames die de huisgenoot van de verder tamelijk onbekend
gebleven muzikant Dion McGregor in de jaren zestig
van zijn slaappratende medebewoner maakte. Ze verwierven enige cultstatus (en verschenen op lp bij John
Zorns Tzadik-label) en verdwenen toen weer, tot een
collega op een dag de complete tapes op Paravels bureau legde.
Het zijn fascinerende monologen van een man die
soms een vrouw is, ontmoetingen met aliens en dwergen heeft, en om de hoek van zijn huis een “toekomstland” ziet opdoemen. Over de visuele componenten
van zijn dromen is weinig bekend, en in plaats van ze
te illustreren, besloten Castaing-Taylor en Paravel
slapende naakte mensen te filmen en die beelden aan
McGregors stem te koppelen. Zolang die lichamen ongedefinieerd blijven werkt dat. Een arm kan een gezicht
kan een embryo kan een piemel zijn. Zodra je losse lichaamsdelen gaat herkennen wordt er in de toeschouwer een voyeuristische blik gewekt, die hem wegvoert
van dit collecteive fysieke onderbewustzijn met zijn
eigen logica.

Soms heb je op een festival zo’n film nodig, die even
weer alle beelden die zich tijdens het kijken van meerdere films per dag in je hoofd verzamelen, los schudt.
Somniloquies laat zich nog het beste beschrijven als een
film die niet per se over McGregor gaat, maar onderzoek doet, etnografisch onderzoek naar onze zintuigen.
Zoekt naar een manier waarop film zintuigelijker kan
zijn dan alleen maar geluids- en visuele prikkels in
dienst van een verhaal.

Toekomstige grammatica

Tijdens de Woche der Kritik was ik gevraagd deel te
nemen aan een panel over het werk van de Argentijnse
filmmaker Teddy Williams (The Human Surge), waarbij
de vraag was: als film een taal is, wat is dan z’n toekomende tijd? Waar gaat het met film naartoe? Williams
maakt films die doen denken aan die van Apichatpong
Weerasethakul, door de vanzelfsprekende manier
waarop ze van de ene naar de andere locatie reizen - de
hele wereld is zijn set - en de even ogenschijnlijk logische manier waarop ze zich in het heden, het verleden,
als in een nog ongedefinieerde toekomst kunnen afspelen. Dat klinkt altijd meteen een stuk plechtstatiger,
poëtischer en filosofischer dan het in werkelijkheid is.

25

In The Human Surge is een computerscherm een tijdreisportal om onze blik van Argentinië naar Mozambique te transporteren. Ergens tussen Cronenbergs mediakritiek in Videodrome, denk maar aan dat beeld van
die hand uit de tv: het scherm is al heel lang elastisch;
en de uncanny, spokende cameravoering van Gaspar
Noé’s Enter the Void in. Maar dan dus zonder poespas.
Een ander prachtig voorbeeld van zintuigelijke cinema
in de Woche der Kritik: Planetarium van Rebecca Zlotowski. Net als Olivier Assayas Personal Shopper een
film die het thema van spiritisme (wat je een voorloper
van de filmkunst zou kunnen noemen) in een nieuwe
filmtaal probeert te vangen. Misschien zijn de tussenwerelden van On Body and Soul en de hallucinaties in
Spoor wel manifestaties van een vergelijkbare “virtuele
realiteit” uit de nadagen van de film.
Het is een prikkelende gedachte dat er op het moment dat de art- en wereldcinema verstrikt dreigen te
raken in de clichés van de observerende slow cinema
makers zijn die zowel kunnen waarnemen als grote
bewegingen maken en speels speculatief durven zijn
over de status van het filmbeeld. Dat is een pad naar de
toekomst van de cinema. En andere dromen.
5
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Movies That Matter Film Festival

Wat is de beste manier om mensenrechten
schendingen in films aan de kaak te stellen?
Misschien met humor en absurdisme, zo is te
zien op het Movies that Matter Film Festival.
DOOR JOS VAN DER BURG

“Je uitspreken tegen onderdrukkende regimes kan bijwerkingen veroorzaken, zoals hoofdpijn, stemmingswisselingen, zweten, indigestie, verlies aan eetlust,
slaap, een thuis, vrienden, grondwettelijke rechten, de
dood en vaginale droogheid.”
Met dit tekstje begint Tickling Giants van Sarah
Taksler. De film is te zien op het Movies that Matter
Film Festival en geeft een geweldig inzicht in de
(on)mogelijkheden van politieke satire in totalitaire
systemen. Landen waarin machthebbers niet bekend
staan om hun gevoel voor humor. In Nederland is politieke satire tandeloos geworden door gewenning en de
elasticiteit van politici, maar autoritaire machthebbers
en dictators vrezen humor als een besmettelijke ziekte.
Geridiculiseerd en uitgelachen worden is het ergste
dat hen kan overkomen. Zie Erdogans reactie op een
grap van een Duitse komiek en Trumps Twitterreacties
op het satirische tv-programma Saturday Night Live.
Maar machthebbers hebben ook een rationele reden
om humor te vrezen. “Sarcasme is een uitstekend medicijn tegen angst. Als je lacht ben je niet meer bang”,
zegt de hoofdpersoon in Tickling Giants. En wie niet
bang is, is een bedreiging voor machthebbers, mogen
we er zelf achteraan denken.
Die hoofdpersoon in Tickling Giants is de Egyptische politieke talkshowhost Bassem Youssef. De film
volgt hem vanaf de protesten op het Tahirplein in Caïro
in 2011 tot aan zijn vertrek drie jaar later naar Amerika.
Nadat generaal Abdul Fatah al-Sisi in 2014 met 97%
(!) van de stemmen tot president was gekozen, hield
Youssef het in Egypte voor gezien. Politieke satire was
onmogelijk geworden en hij vreesde voor zijn leven en
dat van zijn gezin. Youssefs vertrek markeerde symbolisch het einde van de Egyptische Revolutie. Beroofd
van politieke humor was het land terug bij af.

HUMOR ALS WAPEN

TICKLING GIANTS

populariteit bereikte een hoogtepunt. Zijn grote voorbeeld Jon Stewart, toen nog presentator van The Daily
Show – waar Sarah Taksler als producent aan verbonden was – kwam hem in Caïro bezoeken. “Wat jullie
iedere week doen, inspireert mij”, prees de Amerikaan
Youssef en zijn jonge enthousiaste redactie.

Tirannie

Egypte is op de goede weg voor comedy, zegt Youssef
in het begin van Tickling Giants als arrestatie om zijn
grappen nog buiten zijn voorstellingsvermogen ligt.
Maar als dat toch gebeurt en Morsi korte tijd later door
het leger wordt afgezet en opgesloten, is niet alleen
Tegengif
voor comedy de weg terug ingezet. De tirannie, die
Tickling Giants illustreert onbedoeld dat politieke satire verslagen leek, dreigt terug te keren. Als na Sisi’s legeralleen kan bestaan in maatschappijen met een minimum coup honderden demonstrerende Morsi-aanhangers
aan politieke vrijheid. Bassem Youssef werkte in 2011
worden doodgeschoten, doemt een nieuw probleem
als hartchirurg toen Egypte vlam vatte. De roep om deop. “Het oogt hier elke dag als 9/11. Hoe kunnen we er
mocratisering en het vertrek van president Moebarak
grappen over maken?”, vraagt Youssef zich af, waarna
brachten dagelijks duizenden demonstranten naar het
hij toch doorgaat met het programma. Maar als hij de
Tahirplein. De 37-jarige Youssef, die zich nuttig maakte nieuwe machthebber Sisi met humor aanpakt, staan er
als verzorger van gewonde demonstranten, ergerde zich snel demonstranten voor de studio te schreeuwen dat
aan de staatsmedia, die de protesten afdeden als het
de humorist een schande is voor het land en vermoord
werk van relschoppers en spionnen. Als tegengif begon
moet worden. Het is het begin van het einde. Als Sisi
hij op internet satirisch commentaar op politici en de
zich tot president laat kiezen, gooit Youssef de handmedia te leveren. Zijn gevatte commentaar was zo sucdoek in de ring en vertrekt hij naar Amerika. Hij wordt
cesvol dat hij een tv-show mocht maken. Daarin richtte er hartelijk ontvangen door Stewart, die zich als eerbehij zijn pijlen op Moebarak (“hij is zo populair dat hij
toon aan zijn Egyptische collega de Bassem Youssef van
127% van de stemmen heeft gekregen”) en na diens afAmerika noemt.
treden op president Mohamed Morsi. Het leek alsof heel
Tralies
Egypte op een show met politieke satire had gewacht,
Tickling Giants oogt als een casestudy van politieke huwant naar Youssefs programma keken soms 30 miljoen
mor en satire onder repressieve regimes. Bassem Yousmensen. Morsi was not amused en liet de satiricus arsef bedreef vrolijke politieke satire, maar er zijn meer
resteren wegens belediging van het staatshoofd en de
islam. Het liep met een sisser af (borgtocht) en Youssefs strategieën om een regime te ontmaskeren. Movies that

Matter vertoont ook films waarin politici niet bij naam
worden genoemd maar die de absurde maatschappelijke
werkelijkheid blootleggen. Een uitstekend voorbeeld is
Barakah Meets Barakah (Mahmoud Sabbagh), een romkom uit Saoedi-Arabië over een stel verliefde twintigers,
dat elkaar alleen stiekem kan ontmoeten. Het vergt veel
inventiviteit om bemoeizuchtige familieleden en de religieuze politie te ontlopen. Archiefbeelden van het Saoedische leven in de jaren zestig en zeventig tonen een
veel vrijere maatschappij. Barakah Meets Barakah is een
politieke film die onder de dekmantel van een romkom
kritiek levert op het gebrek aan vrijheid en de bizarre
seksescheiding in de Saoedische maatschappij.
Over het absurde leven in de bezette Palestijnse
gebieden gaat het in de allegorie Waiting for Giraffes.
Regisseur Marco de Stefanis volgt een dierenarts in
de enige dierentuin in Palestina, op de westelijke Jordaanoever. Om de dierentuin in de vaart der volkeren
op te stoten, wil de man de dierentuin lid maken van de
internationale organisatie van dierentuinen. Misschien
kan hij dan weer in het bezit komen van een giraffe.
Sinds het overlijden van de enige giraffe tijdens de
laatste intifada is er geen nieuwe gekomen. Waiting for
Giraffes gaat over een dierentuin maar de parallel met
de mensenwereld is duidelijk: in de bezette gebieden
leven ook de Palestijnen achter tralies. “We hebben
geen ander thuisland dan Palestina”, zeg de Palestijnse
president Mahmoud Abbas op de televisie, waarna de
film oversnijdt naar een aapje in een piepklein kooitje.
Zo kan het ook. Kritiek hoeft er niet altijd met een
moker in geslagen te worden.
Movies that Matter Filmfestival

VAN 24 MAART

T/M 1 APRIL IN FILMHUIS DEN HAAG EN THEATER AAN
HET SPUI 

28

DE FILMKRANT 
#396 MAART 2017

After the Storm

Verdwaald op ‘memory lane’
UNITED STATES OF LOVE

United States of Love

Hunkering in
Oostblok-grijs
Met zijn eerste historische drama treedt de
Poolse regisseur Tomasz Wasilewski in de
voetsporen van zijn legendarische landge
noot Krzysztof Kieślowski. Al is Wasilews
ki’s regievisie nog niet kleurrijk genoeg om
diens voorbeeld te kunnen evenaren.
Verandering hangt in de lijkbleke lucht van
United States of Love, maar net als in zijn vorige films zorgt dat alleen maar voor meer
problemen in het eerste historische drama
van Tomasz Wasilewski. Hij schetst daarin
een kleine Poolse stad net buiten Warschau
kort na de val van de Muur, de tijd waarin
westerse producten niet meer onbereikbaar
zijn. Voor de inwoners zijn pornovideo’s en
Fanta in de koelkast, aangeschaft met Duitse
marken die zijn omgerekend naar dollars, iets
radicaal nieuws. Een vrouw is verheugd over
haar spijkerbroek van echt denim. “Te bleek”,
volgens een van haar vrienden, maar wat hij
vindt lijkt onbelangrijk. Het tijdperk na de
Muur zou er een moeten worden van zelfontplooiing en individuele expressie. Feit is echter dat er voor de vier vrouwen waar de film
om draait te weinig is veranderd om hun
diepste verlangens echt te kunnen uiten.
De nog jonge Agata hunkert naar de seksuele bevrediging die ze in haar huwelijk niet
meer kan vinden. In de kerk staart ze vol verlangen naar de aantrekkelijke priester die gepassioneerd over echte liefde predikt. Zal zij
die ooit vinden? Wasilewski volgt ook drie
van haar dorpsgenotes die met dezelfde vraag
rondlopen. Er is Iza, directrice van een basisschool die op de werkvloer overal bovenop

KORT

zit, maar in haar geheime affaire last heeft van
de onzekerheden van haar partner. Op harteloze wijze ontslaat zij haar docent Engels, een
eigenaardige dame met een huis vol vogeltjes
die een stiekem oogje heeft op Iza’s zusje
Marzena. Marzena, een voormalige beauty-queen met posters van Whitney Houston
op haar slaapkamermuur, verlangt op haar
beurt naar het kosmopolitische leven van de
grote stad. Ze komt er vanzelf achter dat zo’n
leven gepaard gaat met wrede exploitatie.
Zoals in zijn vorige film Floating Skyscrapers, over een Poolse masculiene jongen die
in het geheim een homoseksuele affaire begint, toont Wasilewski ons personages wier
begeertes niet stroken met de sociale normen. Alle vier de vrouwen zitten in een sociale gevangenis en betalen een hoge emotionele prijs om daaruit los te breken.
Wasilewski’s betrokken scenario doet daardoor denken aan het humanistische, hartelijke en fenomenale werk van zijn grote
Poolse voorbeeld Krzysztof Kieślowski. Al
mist dit scenario nog de nuance en het diepe
menselijke inzicht wat van Kieślowski’s films
en series onvergetelijke karakterstudies
maakte. Ook op visueel gebied mist Wasilewski finesse. Waar Kieślowski zijn werelden – als hij dat wenste – durfde in te kleuren, blijft Wasilewski zich vastklampen aan
Oostblok-grijs. Daardoor lijken zijn films
zelf te zeer vast te zitten in de harteloze
schema’s die hij schetst. Jammer, want in
Wasilewski schuilt een getalenteerde filmmaker die ook hunkert naar het maken van
iets groters dan wat hij zichzelf nu toestaat.
HUGO EMMERZAEL

United States of Love
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Hirokazu Kore-eda herenigt zijn fenome
nale acteurs Hiroshi Abe en Kirin Kiki als
moeder en zoon in zijn nieuwste film over
ontwrichte gezinnen. After the Storm is
een familiedrama over de groeipijnen van
volwassen worden en de uitdagingen om
de persoon te worden die je eigenlijk voor
ogen had.
“Het is niet zo dat iedereen kan worden wie
hij of zij wilde zijn.” Dat waren de eerste
woorden die Hirokazu Kore-eda schreef toen
hij in 2013 aan het scenario van After the
Storm begon. Elk shot, elke gelaatsuitdrukking van de acteurs en elke gebeurtenis in het
scenario ademt dit sentiment. Kore-eda lijkt
met elke opvolgende film dieper tot de emotionele kern van zijn oeuvre te komen en After the Storm is wellicht zijn creatieve en
emotionele hoogtepunt.
Misschien is dat zo omdat de scenarist,
regisseur en editor het dicht bij huis heeft
gehouden. Zijn nieuwste film speelt zich
grotendeels af rondom het appartementencomplex waar zijn moeder als weduwe haar
oude dag doorbracht. Daar arriveert privédetective en aan lager wal geraakte auteur
Ryôta om zijn weduwe geworden moeder (na
Still Walking wederom een fenomenale
Hiroshi Abe en Kirin Kiki) te bezoeken. Let
op hoe Ryôta wordt overvallen door jeugdherinneringen terwijl hij als mislukkeling
door de wijk struint waar hij als kindje heeft
lopen ravotten. Ons hoofdpersonage is niet
geworden wie hij had willen zijn. Gedurende
After the Storm moet hij met dat feit in het
reine komen. Niet alleen voor zichzelf, maar
ook voor zijn zoontje Shingo die als elfjarige
op de leeftijd komt waarop de afwezigheid
van een sterke vaderfiguur hem echt in de
weg gaat zitten.
Ryôta’s bezoek aan zijn moeder is er dan
ook niet één uit liefdadigheid. Terwijl mama
Yoshiko door haar krappe flatje schuifelt,

HUGO EMMERZAEL

After the Storm

111123

JAPAN, 2016 | REGIE HIROKAZU

KORE-EDA | 118 MINUTEN | MET JULIA HIROSHI ABE,
YÔKO MAKI, KIRIN KIKI | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE
ZIEN VANAF 16 MAART 

AFTER THE STORM

POLEN/ZWEDEN, 2016 |

REGIE TOMASZ WASILEWSKI | 104 MINUTEN | MET
JULIA KIJOWSKA, MAGDALENA CIELECKA, DOROTA

FILMKRANT.LIVE INTRODUCTIE BIJ

KOLAK | DISTRIBUTIE CONTACT | TE ZIEN VANAF 2
MAART | ZIE

After the Storm | FILMSCHUUR, HAARLEM,

18 MAART 16.30 UUR

filmkrant.nl VOOR EEN INTERVIEW MET

REGISSEUR WASILEWSKI 

De premier

Logan

Erik Van Looy | De Belgische premier wordt ontvoerd en om vrij te komen moet hij de Amerikaanse president vermoorden. Ondanks die
bescheiden premisse trok deze thriller in België
in de eerste week meer dan 130.000 bezoekers.
De release is een aantal keren uitgesteld maar
nu lijkt het toch echt te gaan gebeuren.

James Mangold | De Wolverine is terug. Rauwer
en bloederiger dan ooit en zoals het eruitziet
voor de allerlaatste keer. De schattige PG-13
rating is ingeruild voor een R rating. Misschien
vanwege de talloze ongevraagde amputaties en
schedelbasisfracturen, maar waarschijnlijker
nog vanwege het vloeken. Je moet prioriteiten
stellen als keuringsdienst van waarden.

TE ZIEN VANAF 2 MAART 

TE ZIEN VANAF 2 MAART 

Tuintje in mijn hart

DE PREMIER

snuffelt haar zoon naar waardevolle spullen
om te verpachten. Om Shingo te mogen zien
moet hij van zijn ex-vrouw Kyoko de maandelijkse alimentatie betalen. De slonzige detective loopt al drie maanden achter. Het is
alleen door toeval – en een heel klein beetje
doorgestoken kaart – dat papa, mama, zoontje en oma een stormachtige nacht met elkaar kunnen doorbrengen in het krappe flatje
van oma. Midden in de nacht, terwijl de zoveelste tyfoon over Japan raast, sluipen vader en zoon naar buiten om onder een glijbaan voor de storm te schuilen. “Ben je
geworden wie je wilde zijn?” vraagt Shingo
dan aan zijn vader. Ryôta’s antwoord is alles
waar de cinema van Kore-eda voor staat.

Marc Waltman | Sinds Axel zijn familie in Suriname verliet heeft hij zijn broer Virgil niet meer
gesproken. Wanneer hun moeder van een helderziende te horen krijgt dat ze niet lang meer
te leven heeft, roept ze de hele familie bij elkaar.
Ruzies volgen, Axel vertrekt naar Nederland
maar strandt in de jungle en belandt in een

The Wall

TUINTJE IN MIJN HART

resort voor zwaarlijvige vrouwen. Een ode aan
Suriname, volgens de makers.
TE ZIEN VANAF 2 MAART 

Doug Liman | Oorlogsfilm over twee Amerikaanse militairen in Irak die geen kant op kunnen door toedoen van een dodelijke scherpschutter.
TE ZIEN VANAF 9 MAART 
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Waldstille

Smits legt de lat hoog. Waldstille wil een
film zijn over geesten, over een plek waar het
leven is vertrokken en de tijd is stopgezet,
over de stilte na de storm. Dat betekent dat
de film je mee wil nemen in Bens verdoofde
gevoel en radeloosheid. Het uitgekiende geluidsontwerp is daar essentieel bij. De bron
van leven in een scène, die je meestal herkent
aan het geluid, ligt bijna altijd buiten de plek
waar je naar kijkt. Hoewel de contouren van
Een ernstig ongeluk. Een kleine gemeen
het idee helder zijn, en de kijker zich dus ook
schap. Waldstille van Martijn Maria
verdoofd gaat voelen — een toestand waar je
Smits zoekt naar de fallout.
lichaam zich tegen verzet, in die zin vraagt
Smits nogal wat — prikkelt Bens afzondering
Hoe leef je verder op een plek waar je geen
in het middendeel te weinig. Naar het einde
toekomst meer hebt maar waarmee je wel
toe verandert dat weer.
innig verbonden bent?
Niet alleen door echo’s van titels van films
Waldstille is de naam van het fictieve
van de Neue Berliner Schule (Gespenster
plattelandsdorp waar dit noodlotsdrama
(Geesten), Milchwald) herinnert Waldstille
zich afspeelt. Die plek is belangrijk want
aan de films van Petzold c.s. De sterke verMartijn Maria Smits heeft zijn tweede lange
bintenis met de plek en het verbreken van die
film er niet alleen naar vernoemd omdat het
verbintenis, waardoor het personage als een
zo’n mooi woord is. Het is de plek waar Ben
dolende geest verder zal moeten, zijn boeien Tinka zijn opgegroeid en waar ze iedereen
ende verwantschappen. Waldstille zoekt alkennen. Waar ze inmiddels met hun tweejaleen net iets te weinig de confrontatie. De
rige dochter wonen.
casting against type van Johan Leysen als
Ze hebben elkaar ongetwijfeld gevonden
Bens zwijgende vader en juist Jappe Claes als
op precies zo’n carnavalsavond als waarmee
de woedende schoonvader is scherp, maar
de film begint. Kleine kring. Beperkte keuze.
de schoonvader had op de achtergrond meer
Misschien is Ben niet haar ideale partner,
denk je als hij na bier en drugs jaloers en agres- een dreigende kracht mogen zijn. Het is een
sief wordt. In de auto vergeeft ze hem want het detail misschien, maar daarin zit de duivel.
is te laat voor een ander leven. Of te vroeg. Ze
kussen. Hij gaat weer rijden. Ongeluk. Als hij
RONALD ROVERS 111231
eenmaal uit de gevangenis z’n dochter wil
zien, mag dat niet van de schoonouders, die
Waldstille NEDERLAND, 2016 | REGIE MARTIJN MARIA
hem verantwoordelijk houden voor Tinka’s
SMITS | 90 MINUTEN | MET THOMAS RYCKEWAERT,
dood. Net als waarschijnlijk de rest van het
JELKA VAN HOUTEN, JOHAN LEYSEN, JAPPE CLAES |
dorp. Ergens stierf Ben ook bij het ongeluk.
DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 30 MAART

Ook Ben stierf
bij de klap
THE DAY WILL COME

The Day Will Come

Gemangelde
weeskinderen
Een moderne Oliver Twist noemt regis
seur Jesper W. Nielsen zijn film over jon
geren in een Deens tehuis in de jaren zes
tig. Het sociale melodrama barst uit zijn
voegen van heilige verontwaardiging.
Vroeger alles beter? In ieder geval niet in
kindertehuizen en jeugdinstellingen. Tot in
de jaren zestig heerste er de opvatting dat
jongeren met problemen het best gedijden
bij discipline en strikte regels. Wie niet wilde
horen, moest voelen. Een pak slaag was heilzaam, een afranseling nog heilzamer. Repressie was het sleutelwoord.
The Day Will Come dompelt de kijker onder in de toenmalige pedagogische praktijk.
Het op het gruwelleven van een Deense
jeugdinstelling gebaseerde sociale melodrama voert in 1967 twee puberbroers op, bij
wie zich rampspoed op rampspoed stapelt.
Hun vader heeft zich verhangen en als we
hun moeder akelig horen kuchen, beseffen
we dat de twee spoedig een leven als weeskind wacht. Ze belanden in een jeugdinstelling met een staalharde directeur. “Kracht is
de enige taal die ze begrijpen”, is zijn pedagogische motto. Als een van de broers tegen
hem zegt dat hij later astronaut wil worden,
slaat hij hem keihard in zijn gezicht: wat verbeeldt hij zich wel met zijn astronautendroom?! Het is de opmaat voor veel meer
ellende voor de jongens, van wie één ook nog
eens de pech heeft dat hij een klompvoet

Alberta

Eddy Terstall | Freek heeft alles voor elkaar,
maar hij is niet tevreden. Hij wordt hopeloos

heeft. Hoezo strompelen? Gewoon stenen
sjouwen, beveelt de directeur, want harde
fysieke arbeid is goed.
Enfin, lang verhaal (de film duurt twee uur
en speelt zich af gedurende twee jaar) kort:
als een oom van de jongens zijn belofte niet
nakomt dat zij bij hem mogen komen wonen,
slaat de wanhoop toe en valt de hoop op een
beter leven in duigen. De jongens worden getroffen door alle ellende die een kind zo ongeveer kan overkomen: van fysiek en psychisch geweld tot seksueel misbruik. Hun
enige strohalm is een nieuwe medewerkster
in het tehuis, die wel een hart blijkt te hebben.
The Day Will Come wil geen inzicht geven
in de pedagogische opvattingen van een
halve eeuw geleden, maar de kijker meeslepen in morele verontwaardiging over het onrecht dat jongeren in kindertehuizen is aangedaan. Het sociale melodrama, dat vijf
Deense Gouden Kalveren won, waaronder
voor beste film, slaagt daarin uitstekend,
maar is ook gemakzuchtige geschiedschrijving. Vanuit zijn superieure positie nu
schudt de kijker verbijsterd het hoofd bij de
toenmalige opvoedingspraktijken. Meer
hoeft hij niet te doen bij het o-hoe-was-hettoch-allemaal-mogelijk-drama, dat in
Denemarken heeft geleid tot oproepen aan
de staat om excuses te maken aan jongeren
die in die tijd in tehuizen zaten. We zijn weer
thuis: excuses als morele pleister en klaar is
Kees. Fijn, hoeven we niet na te denken over
pedagogische opvattingen in onze tijd.
JOS VAN DER BURG

The Day Will Come
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DENEMARKEN, 2016 | REGIE

JESPER W. NIELSEN | 120 MINUTEN | MET LARS
MIKKELSEN, SOFIE GRÅBØL | DISTRIBUTIE CHERRY
PICKERS | TE ZIEN VANAF 16 MAART 

verliefd op een jonge vrouw en ze ontsnappen
naar de gelijknamige streek in Canada om de
schitterende landschappen daar te schilderen.
Zal het genoeg zijn om Freeks midlifecrisis te
bezweren? Lees de recensie op filmkrant.nl
TE ZIEN VANAF 9 MAART 

Kong: Skull Island 3D

Jordan Vogt-Roberts | Een team wetenschappers en militairen reist af naar een onbekend
eiland in de Grote Oceaan, opvallend slecht
geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid
van reusachtige mythische monsters. Waaronder King Kong.
TE ZIEN VANAF 9 MAART 

De Matthäus Missie
EVERYBODY WANTS SOME!!

ALBERTA

Cherry Duyns | Filmmaker Cherry Duyns volgt

WALDSTILLE

pianist, componist en dirigent Reinbert de
Leeuw vanaf de eerste repetitiedagen met orkest, koor en solisten tot de uitvoering in de
Amsterdamse Nieuwe Kerk.
TE ZIEN VANAF 16 MAART 

Mein Blind Date mit dem Leben

Marc Rothemund | Saliya staat op het punt zijn
studie af te ronden en hoeft alleen nog maar
stage te lopen, als het noodlot toeslaat: hij
wordt plotseling bijna blind. Hij weet toch een
stageplek in een luxehotel in München te
bemachtigen. Alleen collega Max heeft hem
door, maar besluit te helpen. Buiten werktijd
oefenen ze eindeloos tot Saliya blind z’n werk
kan doen. Maar dan verschijnt Laura. En die ziet
natuurlijk alles.
TE ZIEN VANAF 16 MAART 

KONG: SKULL ISLAND
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Zaatari Djinn

Dromerig vluchtelingenkamp
De Nederlandse documentairemaker Ca
therine van Campen biedt in Zaatari Djinn
een originele verbeelding van het leven
van kinderen in een groot vluchtelingen
kamp, die nieuwsclichés ontstijgt en on
dermijnt. Toch bevredigt het niet hele
maal.

MAGALLANES

Magallanes

Dwaas afpersingsplan
In zijn regiedebuut Magallanes bouwt de
Peruaanse acteur Salvador del Solar een
vakkundige thriller rond de conflictrijke
recente geschiedenis van zijn land. Taxi
chauffeur Magallanes probeert met een
slecht doordacht afpersingsplan het ver
leden recht te zetten.
Wanneer een jonge vrouw in zijn taxi stapt,
kijkt vijftiger Harvey Magallanes in zijn achteruitkijkspiegel letterlijk zijn verleden in de
ogen. En hoewel zij hem in eerste instantie
niet lijkt te herkennen, wordt het verleden
dat deze Celine en Magallanes delen, bepalend voor hun beider toekomst.
Regisseur Salvador del Solar ontvouwt dat
verleden in kleine stapjes in de
neo-noirthriller Magallanes, de eerste film
als regisseur en scenarist voor Del Solar, die
tot nu toe vooral bekend was als acteur. Hoewel Magallanes redelijk succesvol was op het
internationale festivalcircuit, is het onwaarschijnlijk dat Del Solar op korte termijn met
een opvolger komt: sinds december 2016 is
hij minister van Cultuur in thuisland Peru.
Zijn politieke betrokkenheid is ook in Magallanes duidelijk zichtbaar, al is dit geen
film die zich over een specifiek politiek gedachtegoed uitspreekt. De gebeurtenissen
die de levens van Magallanes en Celine verbinden, vonden plaats in zijn tijd in het Pe-

Dancer

Steven Cantor | Documentaire over de legendarische danser Sergei Polunin.
TE ZIEN VANAF 16 MAART 

Gold

Stephen Gaghan | Goudzoeker Kenny Wells,
wanhopig op zoek naar het klompje dat z’n
leven zal veranderen, gaat samenwerken met
net zo’n goudzuchtige zoeker en reist naar de
jungle van Indonesië.
TE ZIEN VANAF 16 MAART 

Het verlangen

Joram Lürsen | The Spice Girls, The Monkees,
N’Sync en waarschijnlijk nog veel meer popidolen dan we zouden willen weten, zijn niet meer
EVERYBODY
WANTS SOME!!
dan
marketingverzinsels
om spulletjes te ver-

ruaanse leger, vechtend tegen de communistische revolutionairen van het Lichtend Pad.
Die strijd mag dan gestreden zijn, maar zijn
tijd in het leger lijkt voor de eenzame Magallanes nooit echt te zijn opgehouden. Nog altijd is zijn enige vriend zijn oude strijdgenoot
Milton, die zijn legerdagen idealiseert. En
nog altijd volgt Magallanes de bevelen op
van zijn voormalig commandant. In zijn taxi
rijdt hij de gepensioneerde kolonel dagelijks
rond, als tijdverdrijf voor de inmiddels zwaar
dementerende oude man.
Zijn ontmoeting met Celine geeft Magallanes een impuls om zich onder dat juk uit te
vechten, door middel van een slecht doordacht plan om de zoon van de kolonel af te
persen met de wandaden die zijn vader in
oorlogstijd beging. Del Solar bouwt rond dit
relatief simpele uitgangspunt een vakkundige thriller, die constant heel spannend is
en gaandeweg aan complexiteit wint. Hoe
meer er boven tafel komt over het verleden,
hoe duidelijker het wordt dat vergelding in
het heden zo simpel nog niet is.
JOOST BROEREN-HUITENGA

Magallanes

Alles wat vaak in het nieuws komt, verwordt
tot visuele clichés. Dus ook vluchtelingenkampen. Plaatsen met soms tienduizenden
bewoners die vaak jarenlang bestaan, worden gereduceerd tot de grafische eenvormigheid van prefabwoningen in een UNHCR-
grid. Een kil beeld, dat past bij onze
verwachtingen van een opvangkamp als een
soort gevangenis.
Zulke beelden zijn nauwelijks te zien in
Zaatari Djinn van de Nederlandse documentairemaker Catherine van Campen. Zij
filmde het Jordaanse vluchtelingenkamp
Zaatari en met name de Syrische kinderen
die er verblijven, observerend, zintuiglijk,
met veel close-ups. De kijker krijgt weinig
expliciete informatie, cijfers en uitleg. Wel
vangen we af en toe flarden van gesprekken
op, zoals wanneer iemand overweegt terug te
gaan naar Syrië – en daar dus blijkbaar vandaan komt.
De beelden en het sounddesign zijn bijzonder, zeker voor zo’n onderwerp, en creë-
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KEES DRIESSEN

Zaatari Djinn

PERU, 2015 | REGIE SALVADOR DEL

SOLAR | MET DAMIÁN ALCÁZAR, MAGALY SOLIER | 109

DANCER
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NEDERLAND, 2016 | REGIE CATHERINE

VAN CAMPEN | 90 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMA

MINUTEN | DISTRIBUTIE MOOOV | TE ZIEN VANAF 23
MAART 

ren een dromerige sfeer. De handheld camera
beweegt een beetje golvend; in het geluid
overheerst vaak de stilte – de rest van het
kamp klinkt ver weg, het kind bevindt zich in
een eigen wereld.
Die stijlkeuze levert fraaie afzonderlijke
opnamen op, maar vormt ook een probleem.
De film toont de veerkracht van kinderen die
vaak de eersten zijn die weer gaan spelen op
de puinhopen van een oorlog. Maar de introverte, dromerige filmstijl (van het type: laatste lome zomeravond voordat school weer
begint) verbeeldt juist afstand tot de wereld,
alsof de kinderen niet echt contact hebben
met de mensen om hen heen – en dus ook
niet met ons. Tot de beste scènes van de film
behoren daarom enkele gesprekjes tussen
moeder en kind waarin die interactie wel
zichtbaar wordt.
Ook het begin van de film, waarin een voice-over vertelt over engelen en djinns, geesten, geeft aan dat de filmmaker afstand wil
houden tot de praktische werkelijkheid van
het leven in een vluchtelingenkamp. Maar
het verband met de rest van de film bleef me
onduidelijk; blijkens de persmap verwijst de
titel naar een meisje dat voor Van Campen
een muze, een ‘goede djinn’ was. Dat had ik
er niet uitgehaald.
Met zo’n observerende cameravoering,
met nauwelijks uitleg, leer je protagonisten
bovendien maar langzaam kennen. Er was
daarom veel voor te zeggen geweest het bij
één kind te houden. Mijn favoriet zou de vrolijke, opstandige 12-jarige Fatma geweest
zijn, die van alle geportretteerden het meest
in een eigen wereld lijkt te leven en daarmee
het beste bij de filmstijl past. Van Campen
volgt echter vier kinderen; misschien om een
universeler beeld van kinderen in een vluchtelingenkamp te geven, maar daarvoor zijn
veel van hun wederwaardigheden dan weer
te particulier en anekdotisch.

DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 2 MAART 2017 IN DE
ZAATARI DJINN

BIOSCOPEN EN ON DEMAND VIA FILMTHUIS 

kopen. In Joram Lürsens opvolger van Publieke
werken is het een uitgever die onbeschaamd
zijn publiek bedriegt door een aantrekkelijke
maar abominabele schrijfster te presenteren
als de auteur van een briljante roman. Het boek
wordt een bestseller. Dat kan alleen maar goed
gaan.
TE ZIEN VANAF 23 MAART 

Power Rangers

Dean Israelite | Een groepje middelbare scholieren met superkrachten redt de wereld of het
universum of iets daar tussenin. Geïnspireerd
door en gekopieerd van de gelijknamige hyperactieve serie.
TE ZIEN VANAF 23 MAART 

LIFE

Life

Daniel Espinosa | Horrorscifi over een internationaal ruimteteam dat leven ontdekt op Mars.
TE ZIEN VANAF 23 MAART 
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Train to Busan

Natte droom van het flitskapitaal
Een trein vol zombies op weg naar de on
dergang. Is het te vroeg om van een Nieu
we Koreaanse Golf aan genrefilms te
spreken?
Hoe meer een cultuur ontspoort, hoe absurder de films de er worden gemaakt. Wat past
dan beter na alle Koreaanse corruptieschan-

dalen en de morele en sociale terugslag van
het tijgerkapitalisme dan een zombiefilm?
Horror kun je de zombies on a train in Train to
Busan van het nieuwe Zuid-Koreaanse talent
Yeon Sang-ho (1978) nauwelijks noemen, ook
al rollen er koppen en worden halzen opengereten en is het dus geen spektakel voor de allerkleinsten. Train to Busan is vooral sociale

TRAIN TO BUSAN

Life, Animated

Ongeveer op hetzelfde moment dat deze
Filmkrant van de drukker komt, worden de
Oscars uitgereikt, dus of Life, Animated meer
Academy-leden kan bekoren dan sterke politiek georiënteerde documentaires als de
Netflix-docu 13th, Gouden Beer-winnaar
Fuocoammare, Raoul Pecks I Am Not Your
Negro (vanaf mei in de Nederlandse filmtheaters) of het inmiddels uitgezonden O.J.:
Made in America valt nog te bezien. Het is in
ieder geval de enige feelgoodfilm in een lijst
van geëngageerde films. Maar misschien
zegt Life, Animated wel net zoveel over de
wereld waarin we leven. Dan moet je wel een

stap zetten die regisseur Roger Ross Williams niet zet, en speculeren over de vraag of
je iets generaliserends kunt opmaken uit het
verhaal van de autistische Owen Suskind die
dankzij Disney-tekenfilms niet alleen over
zijn gevoelens leerde praten, maar ook bakens vond om min of meer zelfstandig te
kunnen functioneren. Leven we in “autistische” tijden? Wat is de relatie tussen het
Disney-narratief en de geestesgesteldheid
van onze wereld? Als je bedenkt dat Inside
Out niet alleen een perfecte illustratie van de
Hollywoodse drie-akten-structuur met z’n
helpers en harmers was, maar ook wordt beschouwd als dé film die mensen met autisme
in staat stelde om over hun emoties te communiceren wat zegt het een dan over het andere? Maar dat is een hachelijke onderneming natuurlijk. Al te vaak diagnosticeren
we de huidige wereld te makkelijk metaforisch als “schizofreen”, “ADHD” of “autistisch”, zonder daar precies een psychische
aandoening of stoornis mee te bedoelen.
Op het eerste gezicht blijft Life, Animated
hier wijselijk van weg. Niemand in de film,
en in de eerste en laatste plaats vader en
journalist Ron Suskind op wiens boek het
verhaal is gebaseerd, pretendeert dat Dis-

Chips

Beauty & the Beast

Amerikaans
sprookje
Een autistische jongen leert dankzij Dis
ney-films weer communiceren. Zegt dat
iets over Disney, of over autisme, of is
het gewoon een Amerikaans sprookje?

Dax Shepard | De avonturen van twee motor
agenten die patrouilleren op de snelwegen van
Los Angeles.
TE ZIEN VANAF 23 MAART 

Bill Condon | Tijdloos blijkbaar, dit sprookje over
een schone deerne die door een monsterlijk
gedrocht gevangen wordt gehouden in zijn
enorme kasteel. Nou ja, zo monsterlijk is hij
niet. En zo gedrochtelijk eigenlijk ook niet, ontdekt ze. Bill Condon maakte er een musical van,
wat best dapper is na La La Land.
TE ZIEN VANAF 29 MAART 

The Islands and the Whales

Mike Day | Documentaire over walvisjagers op
de Faeröer-eilanden, waarin de jagers niet van
kritiek op de walvisjacht willen horen. Het is
immers hun manier van leven. Maar dan wordt
duidelijk dat die gekoesterde manier van leven
door iets heel anders bedreigd wordt.
CHIPS

TE ZIEN VANAF 30 MAART 

satire en lachen met genreclichés.
Terwijl aan boord van de bullet train van
Seoul naar Busan nog niemand beseft wat er
in de buitenwereld aan de hand is, weet nog
net die éne geïnfecteerde vlak voor de deuren
sluiten naar binnen te kruipen. Maar via de
schermen aan boord ziet men snel genoeg dat
het land in brand staat: Korea raakt razendsnel geïnfecteerd met een of ander mysterieus
virus. Fijn zijn de knipogen naar vergezochte
verklaringen in andere horrorfilms: iemand
doet de briljante ontdekking “dat ze ons aanvallen omdat ze ons kunnen zien” en blijken
deuren niet gebarricadeerd te hoeven worden
omdat zombies toch niet begrijpen hoe je een
deur opent. Je hoort scenarist/regisseur Yeon
Sang-ho lachen om z’n eigen grappen.
Wat het virus is, wordt nooit uitgelegd,
maar het is duidelijk dat Yeon hier de oorlog
van iedereen tegen iedereen laat zien: de
natte droom van het flitskapitaal waarin we
elkaar kapotconcurreren is hier verbeeld als
een zombiefestijn waarin zielloze wezens elkaar letterlijk opvreten. Het is ook duidelijk
dat Yeon Sang-ho goed heeft gekeken naar de
films van landgenoot Bong Joon-ho – Memoney-cartoons een genezing of therapie voor
autisme zouden kunnen zijn. Het werkte
toevallig bij Owen, en zijn ouders waren zo
alert om te horen wat hij bedoelde toen hij na
jaren van stilte op de verjaardag van zijn
broer zei dat “Walter niet volwassen wilde
worden, net zoals Peter Pan en Mowgli”. Ze
begonnen, in de woorden van vader Ron,
“met hem in Disney-dialogen te communiceren”. Het zou de basis leggen voor experimenten met wat nu “Affinity-therapie”
wordt genoemd. Opmerkelijk is overigens
dat Owen zich niet met Peter Pan of Mowgli
vereenzelvigde, maar juist met de bijfiguren:
papegaai Iago uit de Aladdin-films, krab Sebastian uit The Little Mermaid, Timon en
Pumbaa uit The Lion King en Jiminy Cricket
uit Pinocchio. Ze figureren allemaal in Owens
eigen strip “The Land of the Lost Sidekicks”,
die samen met nieuw gemaakte animaties
van de Frans-Amerikaanse animatieproducent Mac Guff, massa’s home-movies van de
familie Suskind, en nieuw filmmateriaal en
interviews de film een rijke textuur geven.
Je zou de film op het tweede gezicht met
The Wolfpack (2015) kunnen vergelijken, die
andere documentaire over hoe film een rol
speelde bij het uit hun isolement treden van

GHOST IN THE SHELL

ries of Murder, The Host, Snowpiercer – waar
de gruwel altijd de personificatie is van verziekte politieke en sociale verhoudingen.
Omdat de makers ook wel weten dat kijkers
zich graag identificeren met herkenbare personages voeren ze een van elkaar vervreemde
vader en dochter op. Hij is natuurlijk fondsmanager bij een investeringsmaatschappij, zij
is net aan de lagere school begonnen, maar is
moreel al een stuk verder. De treinrit is bedoeld om het meisje naar haar moeder in
Busan te brengen, maar god weet of ze daar
ooit zal arriveren. Papa krijgt ondertussen
een stoomcursus altruïsme maar z’n karma
heeft ‘ie natuurlijk al jaren geleden verbrast.
Ergo: hij zal z’n straf niet ontlopen. Papa’s
laatste scène is heerlijke zoete zombiekitsch.
Over de top natuurlijk want hoe anders? Voor
minder doet Yeon het niet.
Dat gewone Koreanen de helden en
slachtoffers en managers de echte monsters
blijken van deze achtbaanrit op het spoor,
kun je eenzijdig noemen. Maar laten we wel
zijn, het is een zombiekomedie. Het is satire.
Dat wil zeggen: het is bittere ernst.
RONALD ROVERS

Train to Busan

11111

ZUID-KOREA, 2017 | REGIE YEON

SANG-HO |118 MINUTEN | MET YOO GONG, SOO-AN KIM,
YU-MI JUNG | DISTRIBUTIE SPLENDID FILM | TE ZIEN
VANAF 30 MAART 

een groep door hun ouders van de wereld
weggehouden broers. Film is in beide documentaires niet alleen een emotiemachine,
maar ook een motivatiemachine en een sociale metafoor. Cinema opent de deuren naar
de wereld. Een Amerikaans sprookje. Wie die
– hoopgevende, romantische, motiverende
– conclusie wil trekken, ontkomt echter niet
aan het nadenken over wat de verhouding
tussen film en wereld, tussen individu en
film dan precies is.
DANA LINSSEN

Life, Animated

111231

VERENIGDE STATEN, 2016 | REGIE

ROGER ROSS WILLIAMS | 92 MINUTEN | DISTRIBUTIE
PERISCOOP FILM | TE ZIEN VANAF 23 MAART 

LIFE, ANIMATED

Ghost in the Shell

Rupert Sanders | Er is Akira en er is Ghost in the
Shell en voor altijd zullen deze Japanse mangaen later animeklassiekers om de eerste plaats
op het erepodium strijden. Rupert Sanders
maakte van de laatste een live actionfilm met
Scarlett Johansson in de hoofdrol. Op papier is
die combinatie alvast een briljante zet. We zullen zien. En we zullen nog een keer zien. Verwacht rond de release veel spijbelaars en de
opname van extra vakantiedagen. Met name
onder mannen.
TE ZIEN VANAF 30 MAART 

RONALD ROVERS
@RONALDROVERS
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van april moeten vóór
vrijdag 17 maart (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.
nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verant
woordelijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigin
gen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 30 maart.

| Paterson vr 24 mrt, 20.30 | ma 27
mrt, 20.30 | di 28 mrt, 20.30 | The
Salesman vr 17 mrt, 20.30 | ma 20
mrt, 20.30 | di 21 mrt, 20.30 | The
Violin Teacher vr 10 mrt, 20.30 | zo
12 mrt, 20.30 | di 14 mrt, 13.30 | wo
15 mrt, 20.30 | Boekverfilming Mal
de pierres vr 3 mrt, 20.30 | zo 5 mrt,
20.30 | di 7 mrt, 20.30 | A Street Cat
Named Bob do 23 mrt, 13.30 | za 24
mrt, 20.30 | zo 25 mrt, 20.30 | wo 29
mrt, 20.30 | IDFA on tour zo 19 mrt,
14.00 | di 28 mrt, 10.30 | Film & Food
Neruda vr 31 mrt, 16.00 | ma 3 en di 4
apr, 20.00 (met inleiding)

Alkmaar

Amersfoort

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

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

Brimstone vr 10 mrt | The
Handmaiden wo 22 mrt | Jackie vr 31
mrt | Julieta vr 3 mrt | Manchester by
the Sea vr 24 mrt | Moonlight vr 17 en
di 21 mrt | A Quiet Passion wo 8 mrt

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 |
denieuwebibliotheek.nl /hetnieuwefilmhuis
Alberta vr 24 en di 28 mrt, 19.30 |
za 25 mrt, 13.00 | wo 29 mrt, 11.00
| Demain tout commence vr 10 en
di 14 mrt, 19.30 | za 11 mrt, 13.00
| wo 15 mrt, 11.00 | De kinderen
van juf Kiet vr 3 en di 7 mrt, 19.30
| za 4 mrt, 13.00 | wo 8 mrt, 11.00 |
Paterson vr 17 en di 21 mrt, 19.30 |
za 18 mrt, 13.00 | wo 22 mrt, 11.00 |

Vrijdagavond Special Once Upon a
Time in the West vr 31 mrt, 19.30

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

Down to Earth vr 31 mrt, 11.00 en
20.00 | De kinderen van juf Kiet vr 10
mrt, 11.00 en 20.00 | De Mättheus
missie van Reinbert de Leeuw vr 17
mrt, 11.00 en 20.00 | The Wailing vr
24 mrt, 11.00 en 20.00

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

La La Land do 2 mrt, 20.30 u| za 4
mrt, 20.30 | ma 6 mrt, 20.30 | di 7
mrt, 13.30 | wo 8 mrt, 20.30 | Lion
do 9 mrt, 20.30 | za 11 mrt, 20.30 | zo
12 mrt, 14.30 | ma 13 mrt, 20.30 | di
14 mrt, 20.30 | De Matthäus Missie
van R. de Leeuw vr 31 mrt, 20.30 |
za 1 ap 16.00 | zo 2 april 20.30 | zo
9 ap 14.30 | vr 14 april 16.00 | Mr.
Rudolpho’s Jubilee/ Bright Blue
Gorilla’s za 18 mrt, 20.00 | Nocturnal
Animals do 16 mrt, 20.30 | zo 19
mrt, 20.30 | di 21 mrt, 13.30 | wo 22
mrt, 20.30 | L’Odyssée do 30 mrt,
20.30 | za 1 ap 20.30 | di 4 april 13.30

Indonesische guerrillapulp

DEVIL’S SWORD

Wie de politieke invloed op een
filmcultuur wil onderzoeken, kan
zijn hart ophalen aan ‘het geval’
Indonesië. De filmindustrie was en
is er een speelbal van de heersende
politieke klasse. Tijdens het bewind van Soekarno (1947-1967)
was de import van buitenlandse
films goeddeels verboden. De weinige films die in het land werden
gemaakt, ademden nationalisme
en een antiwesters sentiment. Na
Soeharto’s staatsgreep in 1967
werd de import van buitenlandse
films toegestaan en er ontstond er
een streng gecensureerde nationale filmindustrie. Naast main
streamproducties was er een populair B-circuit van pulpfilms. In
1990 kwam de (commerciële) In-

donesische cinema met een productie van ruim honderd films tot
een hoogtepunt. Daarna ging het
bergafwaarts. In 1993 werden er
nog geen veertig nationale films
gemaakt. Zeven jaar later werd het
dieptepunt bereikt met zeven (!)
films. In de jaren erna kroop de Indonesische cinema langzaam uit
het dal, maar tot een blakende gezondheid heeft het nog niet geleid.
In Nederland kennen we nauwelijks Indonesische filmmakers.
Garin Nugroho, wiens werk altijd
het op het filmfestival in Rotterdam is te zien, is een uitzondering.
Wie zich wil laten bijscholen in de
Indonesische pulpcinema, kan terecht bij BUTFF on Tour (B-movie,
Underground & Trash Film Festi-

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

Premières en Nieuw After the Storm
vanaf do 16 mrt | Alberta vanaf do 9
mrt | American Honey vanaf do 9 mrt
| Un Bacio vanaf do 2 mrt | Griekse
Winter vanaf do 2 mrt | De Matthäus
Passion - De complete uitvoering
van Reinbert de Leeuw vanaf do 16
mrt | A Mindful Choice vanaf do 9
mrt | United States of Love vanaf do
2 mrt | Verdwijnen vanaf do 2 mrt |
Zaatari Djinn vanaf do 2 mrt | Nog
te zien Het Doet Zo Zeer | I, Claude
Monet | If the Sun Explodes | Jackie
| Lion | Loving | Manchester by the
Sea | Moonlight | Personal Shopper |
Internationale Vrouwendag Loving
wo 8 mrt, 19.00 | Gay & Lesbian Film
Night Un bacio ma 13 en ma 27 mrt
| Cine Single A United Kingdom zo
16 mrt, 12.00 | Film & Architectuur
The Human Scale do 16 mrt, 19.20
| Movies that Matter Noces ma 20
mrt, 19.00 | Exhibition on Screen
The Artist’s Garden: American
Impressionism za 21 mrt, 19.00 | The
Way of Jim Jarmusch Dead Man |
Down by Law | Mystery Train | Night
on Earth

val on Tour), dat onder de titel
Fantastic Indonesia aandacht besteedt aan Indonesische exploitatiefilms uit de jaren zeventig en
tachtig. “Men neemt de westerse
martial art films als voorbeeld,
gooit daar een beetje Indonesische
folklore bij, een snufje politiek en
een vleugje mysterie en men heeft
Indonesische exploitatiefilms.”
Wie wil weten hoe zulke films
eruit zien, kan terecht in Worm in
Rotterdam (25 maart), Chassé Cinema in Breda (26 maart) en het
Geoffrey Donaldson Instituut in
Noord-Scharwoude (29 maart). In
Worm is onder meer te zien Devil’s
Sword (Ratno Timoer, 1984),
waarin een magisch zwaard tot
geilheid en wraak leidt. Chassé Cinema vertoont onder de titel Anticolonial Indotrash onder meer The
Warrior (Sisworo Gautama Putra,
1981). Daarin verslaat een guerrillastrijder als een magische superman de Nederlandse koloniale vijand. Bij het Geoffrey Donaldson
Instituut staat het antikoloniale
spektakel Hell Raiders (Gope T.
Samtani, 1985) op het programma,
waarin Indonesische guerrilla’s de
Hollandse vijand rauw lusten.
BUTFF.NL
WORM.ORG
CHASSE.NL
DONALDSONINSTITUUT.NL

Amsterdam

di 7 mrt, 19.00 | di 14 mrt, 13.00 |
La Gifle di 21 mrt, 19.00 | di 28 mrt,
15.00 | Speciaal Tous Les Soleils do
23 mrt, 19.00 (schrijver/regisseur
Philippe Claudel aanwezig) | De
Oplossing? Gouden Kalf-winnaar uit
1983 over de opkomst van racisme
en fascisme. Kan niet actueler en
relevanter. Nog nooit eerder officieel
uitgebracht, nu in gerestaureerde
versie op DCP | Deutsches Kino
Die Geschwister di 28 mrt, 19.30 |
Het Schimmenrijk Filmjournalist
Hans Beerekamp eert recent
overleden filmpersoonlijkheden met
fragmenten en mooie woorden zo 5
mrt, 17.00
4 Kriterion

4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 |
Informatie: 020-553 5151 | Reservering: 020-553 5100 | debalie.nl
Alberta ma 6 mrt (voorpremière
+ nagesprek) en vanaf do 9 mrt
(première) | De Matthäus Passion
zo 19 mrt | Zaatari Djinn do 2 mrt |
Zero Days wo 29 mrt (voorpremière
+ programma) en vanaf do 30 mrt
(première) | WJ Otten: Tegen beter
weten in Jeroen, Jeroen di 7 mrt |
Best of IDFA on tour vr 24 t/m zo
26 mrt
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419
| filmhuiscavia.nl | Aanvang: 20.30
Lamb do 2 en vr 3 mrt, 20.30 | What
We do in the Shadows do 9 en vr
10 mrt, 20.30 | Roze Filmdagen
Retro za 4 mrt, 16.30 (programma
nog niet bekend) | Art Siddieqa,
Firdaus, Abdallah, Soelayman,
Moestafa, Hawwa en Dzoelkifl do 23 en vr 24 mrt, 20.30 |
Experimental Film Fest za 25 en zo
26 mrt, 20.30 (programma nog niet
bekend) | Klassieker Film d’Amore e
d’Anarchia do 30 en vr 31 mrt, 20.30
| Orphée do 16 en vr 17 mrt, 20.30
4 Cinecenter

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

Dancer vanaf vr 3 mrt | Verdwijnen
vanaf do 2 mrt | Cinemore
Verdwijnen vr 3 mrt, 19.30 (met Q&A
na afloop) | Cine Expat Sieranevada
vanaf zo 12 mrt
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl
O.a. verwacht After the Storm vanaf
do 16 mrt | Alberta vanaf do 9 mrt
| American Honey vanaf do 9 mrt |
Home vanaf do 23 mrt | Magallanes
vanaf do 23 mrt | Sieranevada vanaf
do 2 mrt | Train to Busan vanaf do 30
mrt | United States of Love vanaf do
2 mrt | Waldstille vanaf do 30 mrt |
Cinedans vanaf do 9 mrt | Cinema
Concert Dr. Jekyll and Mr. Hyde zo
19 mrt | Man met de camera zo 5
mrt | De wereld van Béla Tarr Lezing
over hoe de films van Béla Tarr zich
verhouden tot de Hongaarse film en
zijn invloed op volgende generaties
met aansluitend (o.v.b.) Son of Saul
vr 7 mrt | Moving Sealife Sounds
met de films Comment naissent de
méduses, L’hippocampe, Oursins
en Transition de phase dans les
cristaux liquides di 21 mrt | Cinema
Egzotik: Revenge Night Ms. 45
(Angel of Vengeance) + Sympathy
for Mister Vengeance vr 17 mrt |
Eyeshadow Drive (gevolgd door een
optreden van de zangeres BEA1991)
za 25 mrt
4 Het Ketelhuis

Westergasfabriekterrein | Pazzanistraat 4 | 020-684 0090 | ketelhuis.nl
Premières Alberta vanaf do 9 mrt |
Home vanaf do 23 mrt | De Premier
vanaf do 2 mrt | Toen mijn vader
een struik werd 7+ vanaf wo 22 mrt
| Het verlangen vanaf do 23 mrt |
Verdwijnen vanaf do 2 mrt | Nog
te zien Down to Earth | Het doet zo
zeer | If The Sun Explodes | La La
Land | Roze Filmdagen Grootste
Amsterdam LGBTQ Film Festival. 9
t/m 19 mrt | Amongst Friends Sneak
Preview met Personal Touch ma 20
mrt, 21.15 | Gay Film Night Un bacio
di 21 mrt, 21.15 | L’Échappée Belle:
Cinémathèque Française Adolphe

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl

The Handmaiden
is een heerlijke,
opwindende en
beeldschone
thriller over verraad en verleiding,
even sensueel als
verontrustend.
Met onder de oogverblindende oppervlakte een gelaagd verhaal over
klasse en identiteit en het spelen
van rollen. Over
wie je bent in andermans ogen
versus wie je zelf
wilt zijn.
11111

Rik Herder in de Filmkrant

Verwacht American Honey vanaf do
9 mrt | Harmonium vanaf do 2 mrt |
Speciaal The Birth of a Nation do 16
t/m wo 22 mrt
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 020-616
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl
The New Renaissance Film
Festival Korte films, speelfilms en
documentaires vr 3 t/m zo 5 mrt
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl

Verwacht The Birth of a Nation
vanaf do 16 mrt | Hidden Figures
vanaf do 9 mrt | Het verlangen
vanaf do 23 mrt | A United Kingdom
vanaf do 30 mrt | Jim Jarmusch
Retrospectief Dead Man zo 5 mrt
| Mystery Train zo 12 mrt | Night on
Earth zo 19 mrt
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Premières After the Storm do 16 mrt
| American Honey vanaf do 9 mrt |
Magallanes do 23 mrt | Noces do
30 mrt | Podium Jaji - Lotgenoten
za 4 mrt | Zaatari Djinn za 4 mrt |
Klassiekers Irma la Douce di 21, zo
26 en di 28 mrt | Midnight Cowboy
di 7, zo 12, di 14 en zo 19 mrt | Raging
Bull zo 5 mrt | W.A.T. Illegitimate
wo 8 mrt (met inleiding en Skype
Q&A) | Filmclub Life, Animated vr 17
en do 23 mrt | Cracking the Frame
Mapplethorpe: Look at the Pictures
wo 22 mrt | CinemAsia di 7 t/m zo
12 mrt
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 reguliere programma

American Psycho vr 10 en vr 24 mrt,
23.00 | Green Street Hooligans vr
31 mrt, 23.00 | Strange Days vr 3 en
vr 17 mrt, 23.00 | Klassieker Rebel
Without a Cause zo 5, zo 12, zo 19 en
zo 26 mrt, 21.00

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

Alberta do 30 mrt en vr 31 mrt |
American Honey do 30 mrt en vr 31
mrt | Down by Law zo 5 mrt | Down
to Earth wo 1 mrt t/m do 30 mrt | De
erfenis do 23 mrt en zo 26 mrt | The
Happiest Day in the Life of Olli Mäki
wo 1 mrt | Het doet zo zeer do 9 t/m
vr 31 mrt | I, Claude Monet zo 26 mrt
en di 28 mrt | If the Sun Explodes do
23 mrt t/m wo 29 mrt | In Utero ma
6 mrt | Jackie wo 1 mrt t/m wo 8 mrt
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Rialto in maart
Rialto Podium

Docupodium: Zaatari Djinn | 4

maart 16.00 uur | Catherine van
Campen volgt vier kinderen die elk
op hun eigen manier omgaan met
de zware omstandigheden in het
vluchtelingenkamp Zaatari in Jordanië, vlakbij de grens met Syrië.
In een observerende en poëtische
stijl laat Van Campen zien dat de
kinderen in deze harde werkelijkheid over een ongelooflijke innerlijke veerkracht beschikken. Voor
hen is Zaatari hun thuis.

ADVERTORIAL

een simpele Polaroid, om in de jaren 70, inmiddels in bezit van een
Hasselblad, zijn vrienden, kunstenaars en andere beroemdheden
voor de camera te plaatsen. Filmmakers Bailey en Barbato laten
nooit eerder vertoond archiefmateriaal zien, waarbij Mapplethorpe, die veel te jong overleed, zelf
commentaar levert dankzij recent
gevonden audiomateriaal.
RIALTOFILM.NL

Cracking the Frame

Mapplethorpe: Look at the Pictures

| 22 maart 19.30 uur | Deze documentaire schetst de carrière van de
controversiële fotograaf Robert
Mapplethorpe: hoe hij begon met

MAPPLETHORPE

| De kinderen van juf Kiet ma 6 mrt
t/m ma 27 mrt (zo 26 mrt Ontbijt &
Film) | La La Land wo 1 mrt t/m wo
29 mrt | Loving do 30 mrt en vr 31
mrt | Manchester by the Sea wo 1
mrt t/m za 4 mrt | Moonlight wo 1
mrt t/m wo 29 mrt | Night on Earth
zo 5 mrt | Nocturnal Animals do 9
mrt t/m wo 15 mrt – di 14 mrt Boek &
Film | Once Upon a Time in the West
zo 12 mrt | Paterson do 2 mrt t/m
wo 15 mrt | Réparez les vivants do
9 mrt t/m wo 15 mrt | Sieranevada
do 16 mrt t/m wo 22 mrt | Silence do
16 mrt t/m wo 29 mrt | A Street Cat
Named Bob do 23 mrt t/m wo 29
mrt | The Student do 23 mrt t/m wo
29 mrt | United States of Love do 16
mrt t/m 22 mrt | Movies that matter
Noces di 21 mrt | Filmnacht Het doet
zo zeer za 11 mrt | Ontbijt & Film 20th
Century Woman zo 26 mrt | Het doet
zo zeer zo 26 mrt

mrt, 16.30 | di 7 mrt, 20.00 | Lion vr 3
mrt, 14.30 | zo 12 mrt, 11.00 | Loving
za 25 mrt, 20.30 | zo 26 mrt, 15.30
| ma 27 mrt, 20.00 | Manchester by
the Sea za 4 mrt, 20.30 | zo 5 mrt,
20.00 | ma 6 mrt, 20.00 | wo 8 mrt,
20.00 | Moonlight do 16 mrt, 20.00
| vr 17 mrt, 14.30 | zo 19 mrt, 20.00 |
vr 24 mrt, 20.00 | zo 26 mrt, 11.00 |
Paterson do 2 mrt, 20.00 | Réparer
les vivants do 9 mrt, 20.00 | wo 15
mrt, 20.00 | Sieranevada do 23 mrt,
20.00 | wo 29 mrt, 20.00 | Silence
vr 10 mrt, 14.30 | zo 12 mrt, 20.00
| To Stay Alive: A Method zo 5 mrt,
15.30 | Trainspotting (klassieker) za
18 mrt, 16.30 | T2: Trainspotting za
18 mrt, 20.30 | ma 20 mrt, 20.00 |
wo 22 mrt, 20.00 | Filmgiganten in
Close-Up C’eravamo tanto amati
za 25 mrt, 16.30 | Una giornata
particolare za 25 mrt, 14.00
(inleiding vanaf 13.30 uur)

Arnhem

Borne

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

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

O.a. verwacht Bodem & Boer zo 19
mrt, 13.30 | Home vanaf do 23 mrt
| United States of Love vanaf do 2
mrt | Verdwijnen vanaf do 2 mrt |
Waldstille vanaf do 30 mrt | Oscar
Nominated Shorts Animatie di 28
mrt, 19.15

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

Frantz ma 13 en di 14 mrt | Neruda
ma 6 en di 7 mrt | The Violin Teacher
ma 20 en di 21 mrt | Waterboys ma
27 en di 28 mrt

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-589 6310 |
cinebergen.nl

Demain tout commence vr 3 mrt,
20.00 | zo 5 mrt, 11.00 | za 11 mrt,
16.30 | di 14 mrt, 20.00 | Fences vr
17 mrt, 20.00 | zo 19 mrt, 11.00 | di 21
mrt, 20.00 | Gold do 30 mrt, 20.30
| vr 31 mrt, 14.30 | The Great Wall vr
10 mrt, 20.00 | za 11 mrt, 20.30 | ma
13 mrt, 20.00 | The Handmaiden wo
1 mrt, 20.00 | Jackie vr 24 mrt, 14.30
| zo 26 mrt, 20.00 | di 28 mrt, 20.00
| vr 31 mrt, 20.00 | La La Land za 4

L’avenir wo 29 mrt | Elle wo 1 mrt
(met inleiding) | Eye in the Sky wo 15
mrt | Florence Foster Jenkins wo 22
mrt | La tête haute wo 8 mrt

Breda
4 Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-530
3131 | chasse.nl | Raadpleeg de
website voor het reguliere programma

Premières After the Storm vanaf
do 16 mrt | American Honey vanaf
do 9 mrt | Home vanaf do 23 mrt |
Verdwijnen vanaf do 2 mrt | Zaatari
Djinn vanaf do 2 mrt | Nog te zien
Het doet zo zeer | If the Sun Explodes
| Jackie | Loving | Paterson | Filmclub
do 9, vr 10, wo 15, vr 17 en wo 22
mrt | Ontbijtfilm zo 26 mrt, 10.45
| Boek in Beeld Alone in Berlin ma
20 mrt, 19.30 | Royal Opera & Ballet
Sleeping Beauty (ballet recorded)
zo 5 mrt, 10.30 | Cracking the Frame
Don’t Blink – Robert Frank ma 27
mrt, 19.15 | Exhibition on Screen
I, Claude Monet di 7 mrt, 19.30 |
Maandagavondklassieker Mystery
Train ma 6 mrt, 19.20 | Night on
Earth ma 13 mrt, 19.20 | Dead Man
ma 20 mrt, 19.20 | Werckmeister
Harmoniak ma 27 mrt, 19.20 | Oscar

Nominated Shorts wo 8 mrt, 19.00
en 21.25 | Special De Matthäus
Passion van Reinbert de Leeuw zo
19 mrt, 10.30 | Voorpremière Life,
Animated di 21 mrt, 19.20 | Gay Film
Matinée & Night Un bacio vr 24 mrt,
16.30 | di 28 mrt, 19.20 | BUTTFF
on Tour Fantastic Indonesia: The
Night of Error + The Warrior zo 26
mrt, 20.00

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

American Honey do 23 mrt, 20.00
| za 25 mrt, 13.00 | zo 26 mrt, 15.30
| di 28 mrt, 20.00 | Brimstone za
4 mrt, 15.45 | zo 5 mrt, 15.45 | wo
8 mrt, 20.00 | vr 10 mrt, 21.15 | za
11 mrt, 15.45 | zo 12 mrt, 20.00 | vr
17 mrt, 15.30 | za 18 mrt, 15.15 | zo
19 mrt, 13.00 | wo 22 mrt, 20.00
| Le ciel flamand vr 3 mrt, 12.45 |
za 4 mrt, 16.00 | wo 8 mrt, 20.30 |
Demain tout commence vr 3 mrt,
13.00 en 21.15 | za 4 mrt, 13.15 en
18.45 | zo 5 mrt, 13.15 | vr 10 mrt,
18.45 | za 11 mrt, 16.00 en 21.15 | ma
13 mrt, 14.00 | vr 17 mrt, 21.15 | za 18
mrt, 18.45 | di 21 mrt, 14.00 | vr 24
mrt, 18.45 | ma 27 mrt, 20.30 | wo 29
mrt, 20.00 | Fences do 16 mrt, 20.00
| vr 17 mrt, 15.45 | za 18 mrt, 13.00 en
21.15 | zo 19 mrt, 16.00 | vr 24 mrt,
21.15 | za 25 mrt, 15.45 | zo 26 mrt,
16.00 | The Handmaiden za 4 mrt,
13.00 en 21.30 | di 7 mrt, 20.00 | The
Happiest Day In The Life Of Olli Mäki
do 9 mrt, 20.30 | vr 10 mrt, 19.00 |
zo 12 mrt, 13.30 | ma 13 mrt, 20.30
| Het doet zo zeer do 16 mrt, 20.30 |
vr 17 mrt, 13.30 en 19.00 | di 21 mrt,
14.15 | do 23 mrt, 20.30 | vr 24 mrt,
16.15 | za 25 mrt, 19.00 | zo 26 mrt,
20.00 | Jackie vr 10 mrt, 13.30 | za
11 mrt, 13.30 | zo 12 mrt, 20.30 | wo
15 mrt, 14.45 | vr 17 mrt, 18.45 | za
18 mrt, 19.00 | zo 19 mrt, 20.30 | di
21 mrt, 20.00 | vr 24 mrt, 19.00 | za
25 mrt, 16.15 | zo 26 mrt, 20.30 | wo
29 mrt, 14.45 | La La Land vr 3 mrt,
15.30 | zo 5 mrt, 20.00 | vr 10 mrt,
15.45 | za 11 mrt, 13.00 | zo 12 mrt,
15.45 | za 18 mrt, 16.00 | ma 20 mrt,
19.45 | vr 24 mrt, 15.45 | za 25 mrt,
21.15 | zo 26 mrt, 13.15 | Lion do 9
mrt, 20.00 | vr 10 mrt, 13.00 en 21.30
| za 11 mrt, 21.30 | zo 12 mrt, 16.00 | vr
17 mrt, 13.00 | zo 19 mrt, 20.00 | ma
20 mrt, 20.30 | wo 22 mrt, 14.30 en
20.30 | vr 24 mrt, 13.15 | za 25 mrt,
13.15 en 21.30 | wo 29 mrt, 14.30 |
Moonlight do 2 mrt, 20.30 | vr 3 mrt,
18.45 | za 4 mrt, 21.15 | ma 6 mrt,
20.00 | wo 8 mrt, 14.45 | vr 10 mrt,
16.00 | za 11 mrt, 18.45 | zo 12 mrt,
13.15 | ma 13 mrt, 20.00 | wo 15 mrt,
14.30 en 20.00 | Paterson vr 3 mrt,

In deze ontroerende speelfilm maken we kennis met de tiener Zahira. Zahira trapt lol met haar vriendinnen, gaat op stap en heeft verkering. Net zoals de meeste Waalse
meisjes van haar leeftijd. Ze heeft
een goede band met haar Pakistaanse ouders, totdat zij haar willen uithuwelijken aan een man die
ze niet kent. Een onverwachte
zwangerschap dwingt Zahira een
moeilijke beslissing te nemen.
Vertoningen in 17 steden door

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| filmhuisdenhaag.nl | Raadpleeg de
website voor het reguliere programma

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isalatheater.nl | Aanvang: 20.00
Het doet zo zeer di 14 mrt | Jackie di
28 mrt | Lion di 7 mrt | Manchester
by the Sea di 21 mrt |
Moonlight vr 31 mrt

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

How to Meet a Mermaid do 16 mrt |
In het hoofd van mijn zusje do 2 mrt
| Weekfilms Le ciel flamand do 16
t/m wo 22 mrt | The Handmaiden
do 2 t/m wo 8 mrt | Het doet zo zeer
do 2 mrt t/m wo 15 mrt | Jackie do
2 t/m wo 8 mrt | Loving do 2 mrt
t/m wo 15 mrt | Paterson do 2 t/m
wo 8 mrt | Sieranevada do 23t/m
wo 29 mrt | To My Beloved do 9 t/m
wo 15 mrt | Movies that Matter
Noces do 9 mrt | Retrospectief
Jim Jarmusch Mystery Train ma
13 mrt | Night on Earth ma 27 mrt
| Exhibition on Screen I, Claude
Monet zo 12 mrt | The Best of IDFA
on tour za 18 mrt | Festival Amor
Mundi Hanna Arendt ma 20 mrt |
Deutsches Kino Die Geschwister
do 23 mrt | Boekenweek Langs de
Kapellekensbaan do 30 mrt | Lumen
Filmquiz vr 31 mrt

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 |
verkadefabriek.nl
Premières American Honey vanaf
do 9 mrt | Alberta vanaf do 9 mrt
| Dancer vanaf do 16 mrt | Hidden
Figures vanaf do 9 mrt | Home
vanaf do 23 mrt | Life, Animated
vanaf do 23 mrt | De Matthäus
Passion vanaf do 16 mrt | Toen
mijn vader een struik werd vanaf
do 23 mrt | Verdwijnen vanaf do 2
mrt | Waldstille vanaf do 30 mrt |

Movies that Matter On Tour
Voorpremière Noces ( A Wedding) |

OntbijtFilm Elke zo, 11.00 ontbijt
en 12,00 film | Sneak Preview Elke
di, 21.15 | Déjà Vu Verdieping bij een
premièrefilm do 9 en do 23 mrt,
19.30 | Retrospectief Jim Jarmusch
Dead Man wo 1 mrt, 19.30 | Best
of IDFA on tour zo 19 mrt, 13.00 |
Bossche Filmers do 23 mrt, 19.30 |
Special Down to Earth za 4, za 11, zo
19 en za 25 mrt, 15.00 | zo 5, zo 12 en
zo 26 mrt, 12.15

19.00 | za 4 mrt, 19.00 | zo 5 mrt,
12.45 | wo 8 mrt, 14.30 | Sieranevada
vr 24 mrt, 12.45 | ma 27 mrt, 19.45
| Silence do 2 mrt, 20.00 | zo 5 mrt,
19.45 | T2 Trainspotting vr 17 mrt,
21.30 | za 18 mrt, 21.30 | zo 19 mrt,
15.45 | vr 24 mrt, 21.30 | za 25 mrt,
18.45 | wo 29 mrt, 20.30 | Klassieker
Trainspotting vr 3 mrt, 21.30 | ma 6
mrt, 20.30 | za 11 mrt, 19.00 | di 14
mrt, 20.00 | Exhibition On Screen I,
Claude Monet zo 12 mrt, 11.00 | wo 15
mrt, 20.30 | Sneak Preview di 7 mrt,
20.30 | di 14 mrt, 20.30 | di 21 mrt,
20.30 | di 28 mrt, 20.30

het hele land met een inleiding of
nagesprek. Deze film is ook te zien
op het Movies that Matter Festival,
24 maart t/m 1 april in Den Haag.
MOVIESTHATMATTER.NL

NOCES

In de buitenwereld is vaak geen
plek voor twijfel
en zwaktes. Olli
probeert het spel
in het mediacircus
mee te spelen
maar kan zijn innerlijke worsteling lang niet altijd
verbergen, en dat
valt — net als deze
film — alleen maar
te prijzen.
11111

Mariska Graveland over The
Happiest Day in the Life of
Olli Mäki in de Filmkrant

Premières After the Storm vanaf
do 16 mrt | Alberta vanaf do 9
mrt | American Honey vanaf do
9 mrt | Dancer vanaf do 16 mrt |
Harmonium vanaf do 2 mrt | Home
vanaf do 23 mrt | Toen mijn vader
een struik werd 7+ vanaf do 16 mrt
| United States of Love vanaf do 2
mrt | Verdwijnen vanaf do 2 mrt |
Voyage dans le cinéma Français
La grande illusion do 2 mrt, 19.00
(met inleiding) | Movies that
Matter Pubquiz Test je kennis over
mensenrechten en films! vr 3 mrt,
20.00 | Ciné Premières Voir du
pays zo 5 mrt, 15.00 | Exhibition on
Screen I, Claude Monet zo 5 mrt,
17.00 | wo 8 mrt, 18.45 | Filmfocus
Het doet zo zeer di 7 mrt, 19.00
(met inleiding) | Cine Hindi Dhanak
wo 8 mrt | Moving Women Urban
Filmprogramma vr 10 mrt | Movies
That Matter On Tour Noces (A
Wedding) zo 12 mrt (met nagesprek)
| Movies That Matter Film Festival
vr 24 mrt t/m za 1 apr Filmfestival
met speelfilms en documentaires
over mensenrechten en een
rechtvaardige, duurzame wereld
4 Nutshuis

Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |
nutshuis.nl

North Korea, a Day in the Life wo
22 mrt, 20.00 | za 25 mrt, 13.00 |
Sepideh, Reaching for the Stars di
7 mrt, 20.00 | A Small House of the
Forefront wo 15 mrt, 20.00 | za 18
mrt, 13.00 | The Story of Our Home
wo 8 mrt, 20.00 | za 11 mrt, 13.00 |
They Live wo 29 mrt, 20.00 | Under
the Sun wo 1 mrt, 20.00 | za 4 mrt,
13.00 | Movies that Matter Festival
za 25 t/m ma 27 mrt

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

Verwacht Jackie do 30 mrt t/m ma
3 apr | Lion do 9 t/m ma 13 mrt |
Manchester by the Sea do 2 t/m ma
6 mrt | Moonlight do 23 t.m ma 27
mrt | Silence do 16 t/m ma 20 mrt |
Docu Fuocoammare di 7 mrt

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

Premières American Honey vanaf do
9 mrt | The Day Will Come vanaf do
16 mrt | Verdwijnen vanaf do 2 mrt |
Weekfilm Alberta speelweek 23 mrt
| Dancer speelweek 16 mrt | Demain
tout commence speelweek 9 mrt en
speelweek 16 mrt | Nog te zien Het
doet zo zeer | Jackie | Sieranevada
| Sneak Preview di 14 mrt |

34

DE FILMKRANT 
#396 MAART 2017

Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmedewer
kers verzorgen elke maand
Intro’s bij speciaal geselec
teerde films en daarnaast
inleidingen, lezingen, Q&A’s
en workshops bij andere
films uit het actuele aanbod
en filmprogramma’s (op al
fabetische volgorde naam
stad).
Apeldoorn | Gigant
 The Student | 28 maart 19.30
uur | Intro door Gerlinda Heywegen
Assen | International
Filmfestival Assen
 Lady Macbeth | 12 maart 13.45
uur | Intro door Laura van Zuylen
 Jackie | 12 maart 15.45 uur | Intro
door Laura van Zuylen
 Women’s Pics? – over vrouwenrollen | 12 maart 16.00 uur | Lezing
door Gerlinda Heywegen
 In the Crosswind | 12 maart
18.30 uur | Intro door Laura van
Zuylen
 The Handmaiden | 12 maart
18.45 uur | Intro door Gerlinda Heywegen
Haarlem | Filmschuur
 Verdwijnen | 4 maart 16.45 uur |
FK.Live intro
 American Honey | 11 maart 15.45
uur | FK.Live intro
 Moving Images | Terrorisme in
beeld | 12 maart 10.15 uur | FK.Live
reeks door Gerlinda Heywegen
 After the Storm | 18 maart 16.30
uur | FK.Live intro
 Home | 25 maart 16.30 uur |
FK.Live intro
Rijswijk | Filmhuis
 Het diner
25 maart 13.00 uur | Jos van der
Burg | FK.Live lezing

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

Voorpremière 20th Century Women
(Internationale Vrouwendag) wo 8
mrt, 20.00 | Film & Concert Bright
Blue Gorilla: Mr. Rudolpho’s Jubilee
di 7 mrt | Horrornacht Raw za 11
mrt, 22.00 | Deventer Boekenweek
Poesía sin fin + A Quiet Passion
speelweek 23 mrt | Het doet zo zeer
(met Q&A) zo 26 mrt, 16.45 | Gay
Film Night Un bacio di 28 mrt, 20.30
| Klassiekers Down by Law ma 27
mrt | Stranger than Paradise ma 13
en ma 20 mrt

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

La La Land do 16 mrt, 20.00 | di 21
mrt, 14.00 en 20.00 | Lion do 9 mrt,
20.00 | di 14 mrt, 14.00 en 20.00

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

L’avenir zo 5 en wo 8 mrt | El abrazo

de la serpiente vr 3 mrt | The
Farewell Party vr 17 mrt | Julieta zo
19 en wo 22 mrt | Keeper zo 26 en
wo 29 mrt | Sworn Virgin zo 12 en
wo 15 mrt

La La Land ma 13 t/m wo 15 mrt |
Nocturnal Animals ma 27 t/m wo
29 mrt

Doetinchem

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

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

Elle vr 10, ma 13 en zo 19 mrt, 20.30 |
vr 17 mrt, 15.00 | Frantz do 16, za 18,
di 21 en ma 27 mrt, 20.30 | di 21 mrt,
14.00 | za 25 mrt, 15.00 | di 28 mrt,
10.00 | La La Land vr 24 mrt, 15.00
en 20.30 | zo 26 mrt, 20.35 | Lion do
23, za 25, di 28 en vr 31 mrt, 20.30
| di 28 mrt, 14.00 | Manchester by
the Sea do 9, za 11, di 14, vr 17 en ma
20 mrt, 20.30 | di 14 mrt, 14.00 |
di 21 mrt, 10.00 | Moonlight do 30
mrt, 20.30 | vr 31 mrt, 15.00 | The
Salesman do 2, za 4 en di 7 mrt,
20.30 | di 7 mrt, 14.00 | A Street
Cat Named Bob za 4 mrt, 15.00 | zo
5 mrt, 20.30 | Tijd van Leven zo 26
mrt, 9.00 | Toni Erdmann vr 3 mrt,
15.00 en 20.30 | ma 6 en zo 12 mrt,
20.30 | di 7 mrt, 10.00 | Voorfilm Bob
& Edgar - afl. 3 za 4 mrt, 15.00 | zo
5 mrt, 20.30 | Bob & Edgar - afl. 4
do 2, za 4 en di 7 mrt, 20.30 | Bob &
Edgar - afl. 5 do 16, za 18, di 21 en ma
27 mrt, 20.30 | di 21 mrt, 14.00 | za
25 mrt, 15.00 | di 28 mrt, 10.00 | Bob
& Edgar - afl. 6 do 30 mrt, 20.30

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

Emmen
L’économie du couple d i 7 mrt, 19.00
| De kinderen van juf Kiet ma 6 mrt,
20.15 | wo 8 mrt, 19.00

Enschede
4 Concordia Film Theater
Expositie

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

Premières American Honey vanaf do
9 mrt | Home vanaf do 23 mrt | Nog
te zien Sieranevanda t/m zo 5 mrt |
The Way of Jim Jarmusch Dead Man
ma 13 mrt | Night on Earth ma 6 mrt
| Exhibition on Screen The Artist’s
Garden: American Impressionism
ma 27 en di 28 mrt

Gouda
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182‑522 200 |
filmhuisgouda.nl
Demain tout commence vr 10 mrt,
19.00 | za 11 mrt, 21.15 | zo 12 mrt,

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

Premières After the Storm vanaf do
16 mrt | American Honey vanaf do 9
mrt | The Day Will Come vanaf do 16
mrt | Home vanaf do 23 mrt | Life,

Cinedans – Dance on
Screen Festival

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

Demain tout commence do 9 t/m
za 11 mrt, 20.30 | Jackie vr 24 en za
25 mrt, 20.30 | Key House Mirror zo
12 mrt, 15.00 | Lion do 2 mrt, 10.30
(lunchfilm) en 20.30 | Manchester
by the Sea do 16 t/m za 18 mrt, 20.30
| Moonlight wo 8 en wo 15 mrt,
20.30 | Paterson do 30 mrt t/m za 1
apr, 20.30 | Silence wo 22 en wo 29
mrt, 20.30

Eindhoven
4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040‑294 6848 |
natlab.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
After the Storm vanaf do 16 mrt |
Alberta vanaf do 9 mrt | American
Honey vanaf do 9 mrt | The Day
Will Come vanaf do 16 mrt | Life,
Animated vanaf do 23 mrt | De
Matthäus Passion - de complete
uitvoering van Reinbert de Leeuw
vanaf do 16 mrt | De Premier vanaf
do 2 mrt | Rivonia vanaf do 30 mrt
| The Sense Of An Ending vanaf do
30 mrt | Train To Busan vanaf do 30
mrt | United States Of Love vanaf do
2 mrt | Verdwijnen vanaf do 2 mrt |
Waldstille vanaf do 30 mrt
4 Filmhuis De Zwarte Doos

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

Arrival ma 6 t/m wo 8 mrt | Hell or
Highwater ma 20 t/m wo 22 mrt |

THE FERRYMAN

Wie nieuwe ontwikkelingen in de
dansfilm wil ontdekken moet van 9
t/m 12 maar Cinedans – Dance on
Screen Festival in EYE gaan. De
veertiende editie van het dansfilmfestival kijkt naar verleden,
heden en toekomst van de dansfilm. Te zien zijn Nederlandse en
internationale films. Bij die laatste
hoort The Ferryman van Gilles Delmas en Jamien Jalet, een filmische
en choreografische exploratie van
de animistische wortels van rituelen, dans en beweging. In de combinatie van documentaire en fictie,
die zich afspeelt in vulkanische
landschappen op Bali en in Japan
en Schotland, is onder andere performancekunstenares Marina
Abramovic te zien. De documentaire Garden portretteert choreograaf Medhi Walerski tijdens het
werken aan de voorstelling Garden
bij het Nederlands Dans Theater.
Filmmaker Michael Maurissens
onderzoekt in de documentaire
The Body as Archive met wetenschappers en dansers (o.a. Michael
Schumacher) of het lichaam als
een soort kennisarchief functioneert en autonome intelligentie
bevat. De documentaire Dancer
(Steven Cantor) portretteert Sergei
Polunin, het Russische enfant ter-

Animated vanaf do 23 mrt | Reparer
les vivants vanaf do 16 mrt | The
way of Jim Jarmusch Dead Man ma
20 en za 25 mrt | Down by Law za
4 mrt | Mystery Train ma 6 en za 11
mrt | Night on Earth ma 13 en za 18
mrt (16.15) | Best of IDFA wo 5 mrt
| Italiafilm Sangue mio sangue ma
13 mrt | Docs De Matthäus Passion
van Reinbert de Leeuw do 16 mrt |
To Stay Alive - A Method wo 29 mrt
| Zaatari Djin wo 15 mrt | Boek &
Film De Helleveeg zo 16 mrt | Film &
Muziek Faust do 20 mrt | Exhibition
on screen The Artist’s Garden:
American Impressionism zo 26
mrt | CinemaDiner Down to Earth
di 28 mrt
4 RKZ Bios

16.00 | vr 17 mrt, 15.30 | za 18 mrt,
18.30 | vr 24 mrt, 21.45 | zo 26 mrt,
20.30 | Het doet zo zeer do 23 mrt,
20.30 | vr 24 mrt, 19.00 | di 28 mrt,
14.00 | Jackie do 9, di 21 en ma 27
mrt, 20.30 | za 11 mrt, 18.30 | di 14
mrt, 14.00 | vr 17 mrt, 19.00 | zo 19
mrt, 11.00 | vr 24 mrt, 15.30 | zo 26
mrt, 16.00 | Lion vr 3 mrt, 15.30 | za
4 en za 25 mrt, 18.30 | zo 5, ma 13
en di 28 mrt, 20.30 | di 7 mrt, 14.00
| vr 10 mrt, 21.45 | zo 19 mrt, 16.00 |
zo 26 mrt, 11.00 | Manchester by the
Sea do 2, ma 6, wo 8, di 14, zo 19 en
wo 22 mrt, 20.30 | zo 5 mrt, 16.00 |
vr 10 mrt, 15.30 | zo 12 mrt, 11.00 | di
21 mrt, 14.00 | Moonlight vr 3 mrt,
19.00 | za 4 en za 18 mrt, 21.15 | zo 5
mrt, 11.00 | di 7, zo 12, wo 15 en ma
20 mrt, 20.30 | On the Other Side do
16 en wo 29 mrt, 20.30 | vr 17 mrt,
21.45 | za 25 mrt, 21.15 | Paterson vr
3 mrt, 21.45

rible in de internationale danswereld.
In het programma State of the
art van de Nederlandse dansfilm
zijn nieuwe films van onder andere
Shilesh Boharan, Lukáš Timulak,
Nicola Hepp en Jasmijn Schrofer te
zien. Ook wordt teruggeblikt op de
jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw, de meest experimentele periode uit de geschiedenis
van de dansfilm. In dat kader zijn
onder meer te zien Understatement
(Frans Zwartjes en Beppie Blankert, 1973), Reaction in A (Noud
Heerkens, 1979), Cargo (René Hazekamp en Piet Rogie, 1989), en
Shot (Wilbert Bank en Bianca van
Dillen, 1983).
Het programma Non fiction
shorts bevat korte films op het
snijvlak van dansfilm en documentaire. Dans is daarin de taal en
het middel om maatschappelijke
thema’s aan de orde te stellen.
Tenslotte vertoont het festival de
dansfilm It’s Team to Leave the
Body, het resultaat van de samenwerking tussen het dans- en performance platformWhyNot, de
Berlijnse filmstudio Blank Blank
Film en de Finse muzikant Stiletti
Ana.
CINEDANS.NL

Emmastraat 15-s101 | 050‑526
2482 | rkzbios.nl | Aanvang: 20.30 |
Raadpleeg de website voor het
programma

Het spel van Fest
en Weeber, dat
veelal door improvisatie tot stand
kwam, is opvallend intiem. Die
intimiteit wordt
nog versterkt door
de beelden van
cameraman Jean
Counet, die de
personages als
door de lens van
een documentaire-camera portretteert in de
beeldschone natuur waarin zij hun
vertwijfeling onder ogen moeten
zien.
111231

Joost Broeren-Huitenga over
If the Sun Explodes in de
Filmkrant

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

Verwachte premières After the
Storm vanaf do 16 mrt | American
Honey vanaf do 9 mrt | Home vanaf
do 23 mrt | Verdwijnen vanaf do
2 mrt | Nog te zien Sieranevada
ma 6 mrt, 19.30 | The Way of Jim
Jarmusch Dead Man ma 20 mrt,
10.00 | Mystery Train ma 6 mrt,
19.00 | Night on Earth ma 13 mrt,
19.00 | Filmcollege Moving Image
Thema: Terrorisme zo 12 mrt, 10.15
| Cracking the Frame Don’t Blink
- Robert Frank zo 19 mrt, 10.15 |
Exhibition on Screen The Artist’s
Garden: American Impressionism zo
26 mrt, 10.00

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 |
filmhuishardenberg.nl | Aanvang:
20.00
L’avenir di 7 en wo 8 mrt | The
Salesman di 21 en wo 22 mrt

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | filmhuisharderwijk.nl

Down to Earth zo 5 mrt, 20.15 | di 7
mrt, 14.00 | Jackie zo 26 mrt, 20.15
| di 28 mrt, 14.00 | De kinderen van
juf Kiet ma 20 mrt, 20.15 | di 21 mrt,
14.00 | Layla M. za 11 en ma 13 mrt,
20.15 | Manchester by the Sea do 16
en za 18 mrt, 20.15 | The Salesman
za 4 en ma 6 mrt, 20.15 | Waterboys
za 25 en ma 27 mrt, 20.15 | De wereld
maakt muziek zo 12 maart, 20.15 |
Boekenweek De passievrucht wo 29
mrt, 20.15

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251‑214 720 | filmhuisheemskerk.nl | Aanvang: 20.00
Brimstone vr 3 en zo 5 met | I, Daniel
Blake zo 19 mrt | The Student zo 26
mrt | Waterboys zo 12 mrt

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis | 045‑577 2209 | filmhuisdespiegel.nl | Aanvang 20.00
Frantz do 23 t/m za 25 mrt, 20.00 |
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Internationaal Filmfestival
Assen - Vrouw&Film
Het is niet het oudste Nederlandse
filmfestival – het filmfestival in
Rotterdam is tien jaar ouder –
maar het Internationaal Filmfesti
val Assen - Vrouw&Film heeft met
zevenendertig jaar ook een respectabele leeftijd. Wat niet wil niet
zeggen dat het tekenen van ouderdom vertoont want het is nog even
energiek als toen het begon. Het
doel van het festival, dat 11 en 12
maart in De Nieuwe Kolk in Assen
wordt gehouden, is in al die jaren
niet veranderd: de vertoning van
films over en van vrouwen. Te zien
zijn de beste films uit het afgelopen
jaar en voorpremières. Het programma is onderverdeeld in vier
categorieën. Spotlight bevat een
selectie hoogtepunten uit het afgelopen jaar en voorpremières. Te
zien zijn onder meer Toni Erdman
(Maren Ade), Réparer les vivants
(Katell Quillévéré), Layla M. (Mijke
de Jong), L’avenir (Mia Hansen-Love), Home (Fien Troch),
American Honey (Andrea Arnold)
en Het doet zo zeer (Heleen van Royen, ook aanwezig voor een Q&A).
De categorie Worldview bevat
films die de blik op de wijde wereld
richten. Te zien zijn onder meer
het Servische A Good Wife (Mirjana Karanovic), over een vrouw die
ontdekt dat haar man betrokken

was bij oorlogsmisdaden, het Belgische Noces (A wedding) van
Stephan Streker, over een Pakistaanse tiener in Brussel die uitgehuwelijkt dreigt te worden, en het
Israëlische Mountain (Yaelle Kayam), over een eenzame huisvrouw, die in contact komt met een
groepje prostituees en drugsdealers.
Geen serieus (vrouwen)filmfestival zonder genderprogramma.
Het Filmfestival Assen vat dat begrip breed op en vertoont onder
meer The Handmaiden (Park
Chan-wook), Moonlight (Barry

Fukushima, mon amour ma 27 mrt,
20.00 | Hedi ma 3 apr, 20.00 | In
Pursuit of Silence zo 12 mrt, 14.00
(met lezing door Mike Kramer) |
ma 13 mrt, 20.00 | Jackie do 30, vr
31 mrt & za 1 apr, 20.00 | zo 2 apr,
14.00 | La La Land do 2 t/m za 4 mrt,
20.00 | zo 5 mrt, 14.00 | Rams zo
5 mrt, 20.00 (Theater Landgraaf)
| The Salesman do 9 t/m za 11 mrt,
20.00 | Schrit_tmacher Dansfilm
Festival Dancer ma 20 mrt, 20.00
| La danseuse ma 6 mrt, 20.00 |
Euregion Filmfestival Bodkin Ras do
16 mrt, 20.00 (regisseur aanw. voor
Q&A) | Brimstone za 18 mrt | 20.00
(regisseur aanw. voor Q&A) | Dancer
ma 20 mrt, 20.00 | Waterboys vr 17
mrt, 20.00 (regisseur aanw. voor
Q&A) | ma 20 mrt, 14.00

pleeg de website voor het volledige
programma

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

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

The Beatles: Eight Day’s a Week vr
10 en za 11 mrt, 20.15 | Clash vr 17 en
za 18 mrt, 20.15 | Manchester by the
Sea wo 8 en do 9 mrt, 20.15 | vr 10
mrt, 16.00 | Nocturnal Animals zo 12
mrt, 15.00 | wo 15 en do 16 mrt, 20.15
| Waterboys do 2 t/m za 4 mrt, 20.15

Hilversum
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl | Raad-

Jenkins), 20th Century Woman
(Mike Mills) en Jackie (Pablo Larraín). In Podium draait het om korte en lange films van aanstormend
talent, met speciale aandacht voor
talent uit de regio. Wie niet alleen
films wil zien maar ook kennis wil
opdoen, kan terecht bij het onderdeel Verdieping. Een kleine greep.
Gerlinda Heywegen van Filmkrant
Live geeft een filmcollege over het
beeld van vrouwen in arthousefilms. Verschilt dat beeld werkelijk
van de clichébeelden van vrouwen
in mainstreamfilms? In Europa’s
Rafelende Randen komen vluchtelingen over hun situatie praten na
vertoning van In procedure, waarin
Jiska Rickels een vluchteling volgt
wiens gezin in Syrië is. Rickels is bij
de vertoning aanwezig.
FILMFESTIVALASSEN.NL


THE GOOD WIFE

Verwacht 20th Century Women
wo 8 mrt, 18.30 (voorpremière) |
Alberta wo 8 mrt, 19.00 | American
Honey vanaf do 9 mrt | Verdwijnen
vanaf do 2 mrt | Poesía sin fin ma 6
mrt, 16.00 | di 7 mrt, 17.25 en 21.00
| Sieranevada vr 3 mrt, 13.30 | ma
6 mrt, 20.15 | Zaatari Djin do 2 mrt,
17.15 | di 7 mrt, 17.10

Hoogeveen
4 Luxor-Theater
JT Hoogeveen, van Echtenplein |
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15
Bacalaureat ma 6 mrt | I, Daniel
Blake di 14 en ma 20 mrt | Toni
Erdmann di 28 mrt

Hoorn
4 Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 |
cinemaoostereiland.nl

O.a. verwacht After the Storm zo 19
mrt, 19.30 Alberta vanaf do 9 mrt
| American Honey vanaf do 9 mrt |
Dancer do 16 en za 18 mrt, 19.30 |
Fences ma 6 mrt, 14.30 | wo 8 mrt,
19.30 | Het doet zo zeer di 7 mrt,
19.30 | Hidden Figures vanaf do 9
mrt | Jackie vr 3 mrt, 19.30 | zo 5
mrt, 13.30 | Mein blind Date mit dem
Leben do 16 t/m z0 19 mrt, 20.30 |
Verdwijnen vanaf do 2 mrt

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

Allied do 16 mrt, 20.00 | Brimstone
do 2 en vr 3 mrt, 20.00 | Demain
tout commence do 9 mrt, 20.00

| The Handmaiden do 30 en vr 31
mrt, 20.00 | Lion di 21 mrt, 20.00
| Manchester by the Sea di 14 mrt,
20.00 | A Monster Calls di 28 mrt,
20.00 | Moonlight do 23 en vr 24
mrt, 20.00 | Personal Shopper di 7
mrt, 20.00

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

Le confessioni vr 24 en za 23 mrt |
Jackie vr 31 mrt en za 1 apr | Juste la
fin du monde vr 3 en za 4 mrt | Lion
vr 10 en za 11 mrt | Manchester by the
Sea vr 17 en za 18 mrt

Leeuwarden
4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | Reserveringen
058‑205 0320 (tijdens kassa-uren)
| sliekerfilm.nl | Raadpleeg de website voor het volledige programma
O.a. verwacht The Day Will Come
vanaf do 16 mrt | Manchester by the
Sea vanaf do 2 mrt | Movies that
Matter Noces wo 8 mrt

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

Verwacht Frantz di 7 mrt, 20.00 |
Kong: Skull Island vanaf do 9 mrt |
Logan vanaf do 2 mrt | Neruda di 28
mrt, 20.00 | Nocturnal Animals di 14
mrt, 20.00 | The Salesman di 21 mrt,
20.00 | Tuintje in mijn hart vanaf do
2 mrt | Ladies Night Het verlangen
wo 15 mrt, 20.00

Leusden

Storybook za 1 apr, 15.00 | Cartas da
Guerra za 1 apr, 21.30 | Dance Iranian
Style zo 2 apr, 15.00 | Moonlight zo
2 apr, 20.00 | Zaatari Djinn za 1 apr,
19.00 | Franse filmmiddag Demain
Tout Commence zo 12 mrt, 15.15 |
L’Odyssée zo 12 mrt, 11.30 | Movies
That Matter on Tour Noces di 14
mrt, 20.00 | Movies that Matter
Première Bram Fischer zo 26 mrt,
20.00

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

Carol wo 8 mrt | Riphagen zo 26 mrt |
Tonio ma 20 en di 21 mrt

Lisse
4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis

Middelharnis

van Cultuur

Floralisplein 69 | 0252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.30

4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl

O.a. verwacht La La Land di 7 mrt,
20.00

The Book of Eli wo 22 mrt | Maggie’s
Plan do 9 mrt | Rokjesdag wo 29
mrt | Spotlight wo 8 mrt | Der
Staat gegen Fritz Bauer do 2 mrt |
Lunchvoorstelling Invictus ma 6
mrt, 11.00

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

After the Storm vanaf do 16 mrt |
Alberta vanaf do 9 mrt | American
Honey vanaf do 9 mrt | The Birth of
a Nation vanaf do 16 mrt | Dancer
zo 19 mrt, 13.45 | Don’t Blink Robert Frank wo 15 mrt, 19.00 |
De Erfenis wo 8 mrt, 19.00 | The
Happiest Day in the Life of Olli
Mäki vanaf do 2 mrt | Home vanaf
do 23 mrt | In Procedure zo 5 mrt,
13.30 | Life, Animated vanaf do 23 |
Mapplethrope: Look at the Pictures
wo 22 mrt, 19.00 | De Matthäus
Missie van Reinbert de Leeuw za 4,
zo 5, za 11, zo 12 en za 18 mrt, 13.30
| Matthäus Passion - complete
uitvoering van Reinbert de Leeuw zo
19 en 26 mrt, 13.30 | A Monster Calls
vanaf ma 6 mrt | Poverty Inc. do 16
mrt, 19.00 | United States Of Love
vanaf do 2 mrt | Verdwijnen vanaf
do 2 mrt | Een Wrede Romance zo
12 mrt, 13.30 | Movies that Matter
Noces ma 13 mrt, 19.30 | Exhibitions
on Screen The Artist’s Garden:
American Impressionism zo 26 mrt,
13.45 | I, Claude Monet zo 12 mrt,
13.45

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118‑613
482 | cinemamiddelburg.nl
Cartas da Guerra do 30 mrt, 15.30
| ma 3 apr, 18.30 | The Handmaiden
do 23 en di 28 mrt, 20.00 | vr 24
mrt, 18.30 | zo 26 mrt, 15.00 | The
Happiest Day in the Life of Olli Mäki
do 23 mrt, 15.30 | vr 24 mrt, 15.00 |
za 25 mrt, 19.00 | wo 29 mrt, 20.00
| Jackie do 16 mrt, 15.30 | vr 17 mrt,
21.30 | za 18 mrt, 19.00 | zo 19 mrt,
15.00 | La La Land do 2, zo 5 en di 7
mrt, 20.00 | vr 3 en za 4 mrt, 19.00
| wo 8 mrt, 14.00 | Lion do 9 mrt,
15.30 | vr 10 mrt, 15.00 en 21.30 |
za 11 mrt, 21.30 | ma 13 mrt, 18.30 |
wo 15 mrt, 20.00 | Manchester by
the Sea do 9 en zo 12 mrt, 20.00
| vr 10 en za 11 mrt, 18.30 | wo 15
mrt, 14.00 | Moonlight do 30 mrt,
di 4 en wo 5 apr, 20.00 | vr 31 mrt,
15.00 en 19.00 | wo 5 apr, 14.00 | On
the Other Side vr 17 mrt, 15.00 | za
18 mrt, 21.30 | ma 20 mrt, 18.30 |
Personal Shopper do 16, zo 19 en wo
22 mrt, 20.00 | vr 17 mrt, 19.00 | To
My Beloved vr 3 en za 4 mrt, 21.30
| ma 6 mrt, 18.30 | wo 8 mrt, 20.00
| To Stay Alive - A Method vr 24 en
za 25 mrt, 21.30 | ma 27 mrt, 18.30
| De wereld maakt muziek di 21 mrt,
19.30 | Cracking the Frame Don’t
Blink - Robert Frank zo 5 mrt, 15.00
| Framing Human Right As I Open
My Eyes vr 31 mrt, 21.30 | Burma

Wie de hedendaagse politiek
wil begrijpen, kan
niet om de geschiedenis van de
media heen. Wat
dat betreft is Jackie een geweldig
voorbeeld van een
historische film
die het heden via
het verleden begrijpt, zonder overigens Jackie Kennedy zelf daarvoor
te slachtofferen.
11111

Dana Linssen in de Filmkrant

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 |
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang:
19.30 | Alle films worden ingeleid

Overstag, Sicco Mansholt do 9 mrt
| Russian Ark do 23 mrt | Siddharta
do 30 mrt

Nieuwegein
4 FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030‑604 5678 |
filmtheaternieuwegein.tk | Aanvang: 20.15
I, Daniel Blake di 7 mrt | Lion di 14
mrt | Moonlight di 21 mrt

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

Premières Verdwijnen vanaf do 2
mrt | American Honey vanaf do 9
mrt | Alberta vanaf do 9 mrt | Hidden
Figures vanaf do 9 mrt | After the
Storm vanaf do 16 mrt | Gold vanaf
do 16 mrt | Home vanaf do 23 mrt |
Life, Animated vanaf do 23 mrt | A
United Kingdom vanaf do 30 mrt |
Voorpremière 20th Century Women
wo 8 mrt | The Way of Jim Jarmusch
Dead Man di 28 mrt, 19.39 (met
inleiding) | Down by Law di 7 mrt,
19.30 (met inleiding) | Mystery Train
di 14 mrt, 19.30 (met inleiding) |
Night on Earth di 21 mrt, 19.30 (met
inleiding) | FilmOntbijt elke zo, 9.30
ontbijt | 11.00 film | LUXdocs De
erfenis wo 1 mrt, 19.30 | Film met
Q&A Verdwijnen za 4 mrt, 19.30 |
Cursus Première ma 6 mrt en ma 20
mrt, 19.30 Psychoanalyse & Film
Her wo 8 mrt, 19.30 | Filmkring do
9, di 14, do 23 en di 28 mrt, 12.00 |
Indo film café zo 12 mrt, 19.30 | IDFA
on Tour zo 12 mrt, 13.00 | Movies
that Matter Noces ma 13 mrt, 19.30
(voorpremière) | Amongst Friends
Sneak Preview ma 20 mrt, 21.15
| Gay Film Un Bacio wo 22 mrt |
Exhibition on Screen The Artist’s
Garden: American Impressionism
wo 22 mrt, 19.30 | zo 26 mrt, 14.30 |
Filmgesprek In het hoofd van mijn
zusje ma 27 mrt, 19.30

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Le tout nouveau testament di 21 mrt
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Jubileumeditie Cinemasia
Het filmfestival voor de Aziatische
cinema CinemAsia jubileert. Wat
tien jaar geleden begon als een
voorzichtige poging om Nederland
kennis te laten maken met de volle
breedte van de Aziatische cinema
heeft een vaste plek verworven in
de Nederlandse festivalwereld. De
jubileumeditie die van 7 t/m 12
maart in Kriterion en Rialto wordt
gehouden, bevat de vertrouwde
festivalonderdelen. In de competitie strijden acht films om de Tiger
Beer. Daaronder de openingsfilm
Mad World (Chung Wong), waarin
een zoon bij z’n vader intrekt nadat
hij is ontslagen uit de psychiatrische opvang. Het samenwonen van
de van elkaar vervreemde mannen
gaat niet vanzelf. Ook de slotfilm A
Quiet Dream (Lu Zhang) maakt deel
uit van de competitie. In de Koreaanse bitterzoete tragikomedie
hebben drie mannen een oogje op
de eigenaresse van een café. Maar
ze hebben ook alle drie zo hun problemen. Verder zijn in competitie
onder meer te zien de Indiase feministische komedie Lipstick Under
my Burkha (Alankrita Shrivastava),
over vier vrouwen die de strijd aangaan met het patriarchaat, de Chinese ‘boeddhistische western’ Soul
on a String (Zhang Yang), over een
Tibetaanse moordlustige cowboy,
en het Cambodjaanse Diamond Island (Davy Chou), over een arme
plattelandsjongen die naar de stad
trekt.
Naast de competitie is er een
vijftien films tellende selectie van
artistiek interessante Aziatische
films en commercieel succesvolle

Aziatische mainstreamfilms.
Voorbeelden van de laatste zijn de
Koreaanse zombiefilm Train to
Busan (Yeon Sang-ho) en de Koreaanse thrillers The Truth Beneath
(Lee Kyoung-mi) en The Age of
Shadows (Kim Jee-woon).
Onder het kopje LGBT zijn drie
films te zien. Het Thaise #BKKY
(Nontawat Numbenchapol) bevat
interviewfragmenten met jongeren over liefde en seks en een fictieverhaal over een opbloeiende
liefde tussen twee tienermeiden.
In het eveneens Thaise Fathers
(Palatpol Mingpornpichit) ontfermen twee samenwonende mannen
zich over een achtergelaten baby.
Dat gaat goed, maar als het kind na
een paar jaar naar school gaat,
staat de kinderbescherming op de
stoep. In de in drie Aziatische steden spelende mozaïekfilm Taxi
Stories van de Chinees-Amerikaanse Doris Yeung, oprichter en
tot vier jaar geleden de directeur
van CinemAsia, zijn de levens van
een homoseksuele taxichauffeur in
Beijing, een zwangere vrouw in
Hong Kong en een arme tiener in
Jakarta met elkaar verweven.
Tenslotte vertoont het festival
de resultaten van CinemAsia’s
Filmlab, dat in Nederland wonend
filmtalent met een Aziatische achtergrond ondersteunt. Jaarlijks
mogen drie filmtalenten een korte
film maken, die vervolgens op het
festival te zien zijn. Dit jaar zijn dat
Pricetag (Myrthe Nymph Wai),
Liefde (Enang Wattimena) en
Tsuya (Yurena de Dios).
CINEMASIA.NL

SOUL ON A STRING

Oldenzaal

Oudenbosch

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

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

Down to Earth di 28 mrt | I, Daniel
Blake di 21 en wo 22 mrt | La La Land
di 7 en wo 8 mrt | 1e Oldenzaals
Filmfestival zo 12 mrt met Filmclub
Oldenzaal (13.30 - 14.15) en
Unknown Brood met inleiding en
nagesprek (14,30 - 16.30)

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

L’économie du couple zo 5 t/m di
7 mrt | Frantz zo 26 t/m di 28 mrt
| La La Land wo 8 t/m vr 10 mrt |
The Salesman zo 19 t/m di 21 mrt
| Waterboys zo 12 t/m di 14 mrt |
Best of IDFA za 4 mrt | Exhibition
on Screen The Artist’s Garden:
American Impressionism do 23 mrt

Het doet zo zeer do 30 mrt | Jackie
do 16 mrt | Lion do 9 mrt | Moonlight
do 2 mrt | Réparer les vivants do
23 mrt

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

China’s Van Goghs vr 24 mrt, 20.30
| The Founder vr 31 mrt, 20.30 | di
4 apr, 13.30 en 20.30 | Frantz vr 10
mrt, 20.30 | di 14 mrt, 13.30 | La La
Land vr 3, 20.30 en di 7 mrt, 13.30 en
20.30 | Lion za 25 mrt, 20.30 | di 28
mrt, 13.30 en 20.30 | Mal de pierres
vr 17 mrt, 20.30 | Neruda za 18 en

di 21 mrt, 20.30 | The Salesman za
11 en di 14 mrt, 20.30 | A Street Cat
Named Bob zo 19 en di 21 mrt, 13.30

Blake do 16 en vr 17 mrt, 20.00 | La
La Land do 30 en vr 31 mrt, 20.00
| Toni Erdmann do 23 mrt, 20.00 |
Filmkring Love & Friendship do 2 t/m
za 4 mrt, 20.00 | DocuZondag De
kinderen van juf Kiet zo 5 mrt, 15.00
| Internationale Vrouwendag Sonita
wo 8 mrt, 19.30 | Avond van de Jonge
filmmakers Presentatie van vijf
Jonge filmmakers uit Schagen vr 24
mrt, 20.00

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

Camiel Claudel vr 24 en zo 26 mrt |
Cartas da guerra vanaf do 23 mrt |
Fai bei sogni vanaf do 16 mrt | The
Founder vanaf do 9 mrt | Juste la
fin du monde vanaf do 9 mrt | Lion
vanaf do 16 mrt | Manchester by the
Sea vanaf do 23 mrt | De Matthäus
Passion ma 27 mrt | Neruda vanaf do
2 mrt | Nocturnal Animals vanaf do 2
mrt | Perfetti Sconosciuti vanaf vr 3
mrt | The Salesman vanaf do 2 mrt |
IDFA on Tour zo 5 mrt | Rodin Special
Camiel Claudel (14.00-15.30) met
lezing vooraf (10.30-12.30), gevolgd
door lunch (12.30-14.00) zo 26 mrt
| Workshop Rodin beeldhouwen
za 1 apr, 9.30-12.30 | Maand van
de Armoe De onrendabelen di 28
mrt (met inleiding en nagesprek)
| Thema avond over zelfdoding In
het hoofd van mijn zusje di 21 mrt |
Seniorenvoorstelling Elke vr, 14.30

Rotterdam
4 KINO Rotterdam
Gouvernestraat 129-133 | 010 268
1160 | kinorotterdam.nl

O.a. verwacht Birth of a Nation
vanaf do 16 mrt | Gimme Danger
vanaf do 16 mrt | Harry Benson:
Shoot First vanaf do 23 mrt | Hidden
Figures vanaf do 9 mrt | Home
vanaf do 23 mrt | Life, Animated
vanaf do 23 mrt | Toen mijn vader
een struik werd 7+vanaf wo 22 mrt
| Train to Busan vanaf do 30 mrt |
United States of Love vanaf do 2
mrt | Zero Days vanaf do 30 mrt |
Amongst Friends Elke derde ma van
de maand, 21.15 | Sneak Preview Elke
di, 21.30 | IFFR KINO #5 Sexy Durga
wo 1 mrt, 19.30 | KINO x Cross-linx
The Ghost Of Piramida 2 mrt, 19.30
| Breakfast at KINO 5 mrt, 11.00 |
Expat Arthouse United States of
Love 6 mrt, 19.30 | Jim Jarmusch
Dead Man 11 mrt, 17.00 | 13 mrt, om
21.30 | Night on Earth 4 mrt, 17.00 | 6
mrt, 21.30 | CINEBIZARI & Roffa Mon
Amour The Lure 15 mrt, 19.30 | Heat
(1995) 18 mrt, 20.00
4 Lantaren Venster

Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw
New Orleans, Wilhelmina Pier) |
010‑277 2277 | lantarenvenster.nl |
Aanvang: 19.30

Verwacht After the Storm vanaf
do 16 mrt | Alberta vanaf do 9 mrt
| American Honey vanaf do 9 mrt
| Dancer vanaf do 16 mrt | The
Day Will Come vanaf do 16 mrt |
Harmonium vanaf do 2 mrt | Home
vanaf do 23 mrt | Their Finest vanaf
do 23 mrt | Verdwijnen vanaf do 2
mrt | Zaatari Djin vanaf do 2 mrt |
Film & Ontbijt A United Kingdom
(voorpremière) zo 5 mrt, 11.30 | Gay
Film Night Un bacio di 7 mrt, 21.30
| Docs De Matthäus Passion vanaf
zo 19 mrt | Exhibition on Screen
The Artist’s Garden: American
Impressionism di 21 mrt, 19.30

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wennekercinema.nl

Naast de realistische milieuschets
en de sterke karakterstudie
maakt Moonlight
ook indruk door
het gemak waarmee Jenkins, geholpen door het
dynamische camerawerk, er een
lyrische toon aan
toevoegt. Vooral
waar het de uitbeelding van de
schaarse, maar
daardoor des te
ontroerender geluksmomenten
betreft.
11111

Leo Bankersen in de
Filmkrant

Brimstone do 30 mrt, 20.30 | vr 31
mrt, 21.00 | Demain tout commence
vr 31 mrt, 20.30 | La La Land do 2,
vr 3, do 9, vr 10 en za 11 mrt, 21.00 |
zo 5, wo 8 en wo 15 mrt, 15.00 | Lion
do 23 t/m za 25 mrt, 20.30 | wo 29
mrt, 15.00 | Mr. Chocolat zo 12 mrt,
13.00 | Neruda do 2 t/m za 4 mrt,
20.30 | Personal Shopper zo 19 en
wo 22 mrt, 15.00 | vr 17 mrt, 20.30
| za 18 mrt, 21.00 | A Quiet Passion
do 16 en za 18 mrt, 20.30 | Strangert
than Paradise zo 26 mrt, 15.00 | A
Street Cat Named Bob zo 12 mrt,
15.30 | Those people di 14 mrt, 20.30
| The Violin Teacher do 9 t/m za 11
mrt, 20.30

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30

4 Het Gasthuis
Lidwinahof 70 | Aanvang 20.00

Themafilms Boek en Film:
Zweden di 14 mrt | Dilemma:
Levensvatbaarheid en
levenswaardigheid di 21 mrt |
Wereldcinema: Austalië di 28 mrt

Sittard
4 Filmhuis De Domijnen
Ligne 3 | 088-599-5587 | dedomijnen.nl | Raadpleeg de website voor
de aanvangstijden

Brimstone do 9 t/m zo 12, wo 15, za
18, zo 19 en di 21 mrt | Demain tout
commence do 16 t/m zo 19, wo 22
t/m zo 26 en wo 29 mrt | Elle vr 3 t/m
za 5 en wo 8 mrt | Het doet zo zeer
do 30 mrt | Jackie do 2 t/m 5 mrt, wo
8 t/m zo 12 mrt, di 14 en wo 15 mrt |
La La Land do 2 t/m zo 5 mrt | Lion
do 9 t/m zo 12, wo 15 t/m zo 19 en
wo 22 mrt | Manchester by the Sea
do 16 t/m za 18 en do 23 t/m zo 26
mrt | Moonlight do 23 t/m zo 26 en
wo 29 mrt | The Student vr 17, zo 19,
wo 22 en vr 24 t/m zo 26 mrt | To My
Beloved do 2 t/m zo 5, vr 10 t/m zo 12
en wo 15 mrt | Best of IDFA zo 19 mrt

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

Bacalaureat di 14 mrt | Les
chevaliers blanc di 28 mrt | Florence
Foster Jenkins di 7 mrt | Snowden
di 21 mrt

Julieta di 7 mrt

20ste editie Holland
Animation Film Festival
Of Michael Dudok de Wits The Red
Turtle de Oscar voor beste animatiefilm heef gewonnen, is op dit
moment van schrijven nog onbekend, maar de film is voor meer
prijzen in de race. Ok, het is geen
Oscar, maar The Red Turtle kan ook
de internationale competitie van
het Holland Animation Film Festi
val winnen, waarvan de twintigste
editie van 22 t/m 26 maart in het
Louis Hartlooper Complex in
Utrecht wordt gehouden. Net als
bij de Oscars heeft de film zware
concurrentie, onder andere van
het ontroerende Ma vie de courgette (Claude Barras). De tien competitiefilms komen vooral uit Azië en
Europa, het zoveelste bewijs dat in
deze werelddelen animatie floreert. Ja, dat doet het ook in Amerika, maar daar wordt het beeld
eenzijdig bepaald door de conventionele animatiefilms van de grote
studio’s.
Animatie is tijdrovend en duur,
zodat niet-fabrieksmatig gepro-

duceerde lange animatiefilms geen
alledaags verschijnsel zijn. Het
verklaart dat er veel korte animatiefilms worden gemaakt. Hoe uiteenlopend in stijl en inhoud deze
films zijn is op het festival te zien in
de internationale en nationale
competitie voor korte films. De
Nederlandse competitie telt bijna
vijftig en de internationale competitie ruim vijftig titels. Ook zijn er
competities voor beste studentenfilm en jongerenfilm.
Zoals altijd richt het festival
zich op het hele scala aan animatievormen en –stijlen, van blockbuster tot vernieuwende arthouse.
En er valt meer te beleven dan kijken naar films: er is een verdiepingsprogramma met masterclasses en talkshows en er kunnen
games worden gespeeld. Ook staan
er onder de titel Expanding Animation animatie-installaties in de
Nicolaïkerk, het Centraal Museum, het Stadhuis en het UniversiHAFF.NL
teitsmuseum.

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

Arrival do 9 mrt, 20.00 | Hell or
Highwater vr 10 mrt, 20.00 | I, Daniel

HAVE A NICE DAY
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Tiel
4 Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-673
500 | agnietenhof.nl

Demain tout commence di 7, do 21 en
wo 22 mrt | Lion di 7, wo 8 en do 30
mrt | Manchester by the Sea di 28
en wo 29 mrt | Moonlight wo 1 mrt |
Hollanddelta Film Festival Holland,
natuur in de delta di 14 mrt | Levende
rivier wo 15 mrt | Ontbijtfilm Down
to Earth zo 26 mrt

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

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

Tilburg

Frantz ma 27 mrt | La La Land ma 6
mrt | Magnus di 7 mrt | Moonlight
ma 20 mrt

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

Veenendaal

O.a. verwacht Alberta vanaf do 9
mrt | American Honey vanaf do 9
mrt | Dancer vanaf do 16 mrt | The
Day Will Come vanaf zo 26 mrt | Life,
Animated vanaf do 23 mrt

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

Just la fin du monde do 23 mrt | La
La Land do 2 mrt | Lion do 30 mrt
| Nocturnal Animals do 9 mrt | L’
Odyssée do 16 mrt

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

O.a. verwacht After the Storm vanaf
do 16 mrt | Harmonium vanaf do 2
mrt | Life, Animated vanaf do 23
mrt | Magallanes vanaf do 23 mrt
| Noces vanaf do 30 mrt | United
States of Love vanaf do 2 mrt |
Waldstille vanaf do 30 mrt | Zaatari
Djinn vanaf do 2 mrt
4 Louis Hartlooper Complex

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452 |
hartlooper.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma
Verwacht American Honey vanaf do
9 mrt | Dancer vanaf do 16 mrt | The
Day Will Come vanaf do 16 mrt | Gold
vanaf do 16 mrt | Hidden Figures
vanaf do 9 mrt | Home vanaf do 23

4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) |
Alleen info 06-5388 3412 | filmhuisveenendaal.nl | Aanvang:
20.00

Demain tout commence za 18 mrt,
20.00 | zo 26 mrt, 14.30 | La La Land
wo 1 mrt, 20.00 | zo 5 mrt, 14.30 | De
Matthäus Missie van Reinbert de
Leeuw zo 19 mrt, 14.30 | Moonlight
za 25 en wo 29 mrt, 20.00 | The
salesman za 11 mrt, 20.00 | The
Violin Teacher za 4 mrt, 20.00 | zo 12
mrt, 14.30

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

Weekfilms Bacalaureat 2 mrt –
15 mrt | China’s van Gogh 9 mrt –
15 mrt | Demain tout Commence
2 mrt – 15 mrt | Frantz 2 mrt – 15
mrt | La Fille Inconnue 16 mrt – 29
mrt | Bacalaureat 16 mrt – 22 mrt |
Jackie 16 mrt – 29 mrt | In het hoofd
van mijn zusje 23 mrt – 29 mrt | De
Matthäus Missie van Reinbert de
Leeuw 23 mrt – 5 apr | Manchester
by the Sea 30 mrt – 5 apr |
Moonlight 30 mrt – 5 apr | Ode aan
Sef Cornet 9 mrt – 15 mrt | Paterson
23 mrt – 5 apr | The Uncertainty
has Settled 2 mrt – 8 mrt | IDFA on
tour Close Ties , The Grown-Ups,
Nowhere to Hide en Plastic China

20ste Roze Filmdagen
Van 9 tot en met 19 maart vertoont
de Roze Filmdagen, Amsterdam
LGBTQ Film Festival ruim 120 films
uit 38 landen waarin niet alleen de
‘community’ zich kan herkennen,
maar waar ook de doorgewinterde
filmliefhebber unieke cinema kan
beleven. Het vieren van (seksuele)
diversiteit blijft voorop staan,
maar de keuze om onderwerpen
‘anders’ te belichten heeft weer
een rijke oogst aan films opgeleverd. Niet langer is seksuele identiteit een overheersend probleem,
maar wel een belangrijk en vormend onderdeel van een royale
schakering aan menselijke emoties
en verhalen. In deze jubileumeditie varieert het programma van een
feel-good coming-out/comingof-age-verhaal (Openingsfilm
Handsome Devil), een allereerste,
poëtisch getinte film met een
transgenderthema uit Armenië
(Apricot Groves) tot een queer animatie road-movie (Torrey Pines).
Van een Argentijnse ‘work in pro-

De canon van de boekverfilming

mrt | The Island and the Whales
vanaf do 30 mrt | De Premier vanaf
do 2 mrt | Verdwijnen vanaf do 2 mrt
4 Springhaver 1 en 2

gress’-vertoning (Los ojos llorosos)
tot een zogeheten ‘aids-komedie’
(Pushing Dead). En van een Italiaans arthouserelaas over een intersekse-conditie tot een lesbisch
kostuumdrama uit Hongarije (Demimonde). Maar ook de 70 korte
films bieden de grootst mogelijke
verscheidenheid, variërend van
onvervalste horror, sci-fi en komedie tot typisch Franse cinema en
premières van eigen bodem. Maar
alles natuurlijk met een verbindend ‘roze’ randje.
ROZEFILMDAGEN.NL

HANDSOME DEVIL

Als we Paterson,
zijn warmbloedige
vrouw, zijn poëzie
verslindende
hond, zijn in herhaling vervallende
barvrienden en
zijn eindeloos ouwehoerende buspassagiers een
week lang gevolgd
hebben weten we
dit: Paterson is
een dichter. Of zijn
gedichten goed
zijn of slecht, dat
doet er niet toe.
111123

Fritz de Jong over Paterson in
de Filmkrant

De tijd dat je alleen in een bibliotheek kwam om een boek te lenen,
ligt al een tijdje achter ons. In de
strijd om te overleven zijn bibliotheken veranderd in media- en
studiecentra. Nog steeds kun je er
boeken lenen, maar je kunt er ook
studeren, naar schrijvers luisteren
en talkshows en exposities bezoeken. Filmliefhebbers kunnen er
ook steeds vaker voor filmvertoningen terecht. Niet van Amerikaanse blockbusters, wel van romanverfilmingen. Waarbij altijd de
vraag opdoemt of het boek beter
was of de film. Zinloze kwestie,
want boek en film zijn onvergelijkbare grootheden, maar toch verleidelijk om er over te bakkeleien. De
komende maanden kan dat in de
Openbare Bibliotheek Amsterdam
(OBA), want dat presenteert in samenwerking met Theodor Holmans talkshow OBA Live en weekblad De Groene Amsterdammer
onder de titel De canon van de
boekverfilming tien avonden over
romanverfilmingen. De literaire
medewerkers van De Groene Amsterdammer hebben onder aanvoering van Gawie Keyser, filmcriticus van het weekblad, de films
gekozen. Elke filmvertoning begint

met een introductie door Theodor
Holman, waarna twee medewerkers van De Groene Amsterdammer elkaar in de haren vliegen over
de vraag of het boek of de film beter is. De discussie zal worden
voortgezet in een maandelijks artikel in De Groene Amsterdammer.
Ook Keyser weet dat de vraag
naar wat beter is – boek of film –
een zinloze kwestie is, ‘maar door
het stellen ervan komen we tot
nieuwe inzichten over film en literatuur, over wat verhalen voor
mensen betekenen, wat ze kúnnen
betekenen.’ Of dat klopt kan op 14
maart, 19.30 uur, worden vastgesteld na vertoning van Plein soleil,

Vlaardingen

ma 27 mrt, 19:45 | di 28 mrt, 19:45 |
Het verlangen vr 24 mrt, 21:45 | ma
27 mrt, 19:45 | vr 31 mrt, 19:45 | za 1
apr, 19:45 | zo 2 apr, 16:00 | Ladies
Night Het verlangen di 21 mrt, 19:45
| Ontbijtfilm Cézanne et moi zo 12
mrt, 10:00 | Het verlangen zo 26
mrt, 10:00

4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) |
hetzeepaard.nl | Reserveren via website
Juste la fin du monde do 2 mrt,
20.30 | zo 5 mrt, 16.15

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

Voorschoten
4 Filmtheater Voorschoten
Prinses Marijkelaan 4 | 071-561
2566 | filmtheatervoorschoten.nl

Verwacht Het doet zo zeer wo 29 en
vr 31 mrt (wo 29 regisseur aanwezig)
| De kinderen van juf Kiet za 11 mrt
| La La Land za 4 mrt | Lion vr 10
en zo 19 mrt | Manchester by the
Sea do 16 en vr 17 mrt | Moonlight
do 23 en vr 24 mrt | Paterson do 2
en vr 3 mrt | Exhibition on Screen
The Artist’s Garden: American
Impressionism za 25 mrt | Movies
that Matter Live Bram Fischer zo 26
mrt (voorpremière)

Waalwijk
4 Filmtheater De Leest
Vredesplein 12 | 0416-337-746 |
deleest.nl

Demain tout commence do 2 mrt,
19:45 | vr 3 mrt, 19:45 | za 4 mrt,
19:45 | zo 5 mrt, 16:00 | ma 6 mrt,
19:45 | di 7 mrt, 20:15 | wo 8 mrt,
20:15 | do 9 mrt, 20:15 | vr 10 mrt,
20:15 | Fifty Shades Darker do 2 mrt,
20:15 | Jackie ma 6 mrt, 20:15 | di
7 mrt, 19:45 | Lion vr 17 mrt, 19:45 |
za 18 mrt, 19:45 | zo 19 mrt, 16:00 |
Manchester by the Sea ma 20 mrt,
20:15 | di 21 mrt, 19:45 | A Monster
Calls zo 26 mrt, 16:00 | Moonlight
ma 13 mrt, 20:30 | di 14 mrt, 19:45 |
Paterson ma 27 mrt, 20:15 | Silence

de verfilming van Patricia Highsmiths roman The Talented Mr Ripley door René Clement in 1960.
Niet te verwarren met Anthony
Mingella’s verfilming in 1999 die
vijf Oscarnominaties in de wacht
sleepte. In de maanden erna staan
op het programma: 18 april The
Postman Always Rings Twice, de
verfilming van James M. Cains roman door Bob Rafelson uit 1981, 16
mei Akira Kurosawa’s op Macbeth
gebaseerde Throne of Blood (1957),
en 20 juni Total Recall, Paul Verhoevens verfilming uit 1990 van
Philip K. Dicks korte verhaal We
can remember it for you wholesale.
OBA.NL

PLEIN SOLEIL

Wageningen
4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t Venster) | moview.nl | Raadpleeg de
website voor het volledige programma
Nog te zien Ultimo Tango (t/m zo
5 mrt) | Walking Distance (t/m do
2 mrt)

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

24 Hour Party People do 16 mrt,
20.00 | Brimstone do 2 en zo 5 mrt,
20.00 | Eight Days a Week za 18
mrt, 20.00 | Frank Zappa: Eat that
Question vr 17 mrt, 20.00 | La La
Land do 16 mrt, 20.00 | Lion do 30
mrt, 20.00 | Paterson do 23 mrt,
20.00 | Sing za 18 mrt, 13.30 | A
Street Cat Named Bob do 9 mrt,
20.00 | Strike a Pose za 18 mrt,
20.00 | Supersonic Oasis vr 17 mrt,
20.00

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 |
filmhuiswinterswijk.nl

Layla M. di 14 mrt, 18.30 en 21.00 |
Sing Street di 7 mrt, 18.30 en 21.00
| A Street Cat Named Bob di 28 mrt,
18.30 en 21.00 | Walking Distance
di 21 mrt, 18.30 en 21.00 | Film &
Ontbijt Toni Erdmann zo 26, 9.30

Woerden
4 AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436 510 |
annexcinema.nl

O.a. verwacht Kong: Skull Island do
9 mrt | Tuintje in mijn hart do 2 mrt
| Het verlangen do 23 mrt | A United
Kingdom do 30 mrt

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑631 1993
| Reserveren via belbios | de-fabriek.nl
American Pastoral vr 3 t/m zo 5
en di 7 mrt | Beach Boys: Surfin’
Success za 4 mrt (met aansluitend
optreden van The Surphonics) |
Brimstone do 16 t/m zo 19 mrt, di
21 mrt, do 23 t/m zo 26 mrt, di 28
mrt, do 30 mrt, vr 31 mrt, za 1 apr
t/m ma 3 apr en wo 5 apr | Down to
Earth za 25 mrt (met yogales) | The
Founder za 18 t/m ma 20 mrt, do 23
t/m za 25 mrt, ma 27 en di 28 mrt |
The History of Love do 9 mrt, za 11
t/m ma 13 mrt, vr 17 t/m zo 19 mrt,
di 21 t/m zo 26 mrt en wo 29 mrt |
La La Land do 9 t/m di 14 mrt, do
16 mrt, za 18 t/m ma 20 mrt, vr 24
t/m ma 27 en wo 29 mrt | Lion do
30 mrt t/m wo 5 apr | Magnus vr 31
mrt, za 1, zo 2 en di 4 apr | Nocturnal
Animals vr 3, zo 5, ma 6, wo 8 t/m
zo 12 en di 14 mrt | Poesía sin fin do
2 t/m zo 5, di 7, vr 10, zo 12 en wo 15
mrt | The Salesman do 2 t/m ma 6
mrt | A Street Cat Named Bob do 2
t/m zo 5, wo 8, vr 10, zo 12, ma 13 en
wo 15 mrt | KunstFilmFabriek Coco
Chanel & Igor Stravinsky vr 10 mrt |
Film & Psychiatrie To Stay Alive: A
Method wo 22 mrt (met inleiding en
nabespreking)

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuw-
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American Honey					
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Het doet zo zeer 					 11111
De erfenis 					 11111
Fences 					
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Hidden Figures 					 11111
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Ron Goossens – low-budget stuntman					 11111
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Zwolle

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

4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via website | filmtheaterfraterhuis.nl
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NRC Handelsblad

Coen van Zwol

Algemeen Dagblad

Ab Zagt

Verwachte premières Alberta vanaf
do 9 mrt | American Honey vanaf do
9 mrt | Dancer vr 17 mrt, 16.00 | zo 19
mrt, 16.30 | di 21 mrt, 14.00 | The Day
Will Come vanaf do 16 mrt | Home
vanaf do 23 mrt | Life, Animated
vr 24 mrt, 16.00 | zo 26 mrt, 16.30
| di 28 mrt, 14.00 | Mein Blind Dat
Mit Dem Leben vanaf do 16 mrt |
Verdwijnen vanaf do 2 mrt | Zaatari
Djinn vr 3 mrt, 16.00 | zo 5 mrt,
16.30 | di 7 mrt, 14.00 | Verwachte
Zwolse premières After The Storm
| Harry Benson: Shoot First | If The
Sun Explodes | Magallanes | De
terugkeer van de monniken | Verder
verwacht Alone in Berlin | Denial |
Lady Macbeth | Noces (A Wedding)

De Telegraaf

de Volkskrant

Floortje Smit

De Filmkrant/Trouw

Dana Linssen
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Ronald Rovers

Angry Indian Goddesses do 2 en
wo 8 mrt, 20.00 | Arrival vr 31 mrt,
20.30 | Down to Earth do 9 mrt,
20.00 | vr 10 mrt, 17.00 | zo 12 mrt,
11.00 | Hedi vr 17 mrt, 20.30 | zo 19
mrt, 20.00 | Holland Animation Film
Festival ma 13 mrt | De Kinderen van
Juf Kiet vr 3 mrt, 17.00 | za 4 mrt,
18.30 | ma 6 mrt, 20.00 | La La Land
do 16 mrtm 15.00 en 20.00 | vr 17
mrt, 17.00 | zo 19 mrt, 15.00 | wo 22
mrt, 20.00 | Megane di 14 en di 21
mrt, 20.00 | Nocturnal Animals do
9 mrt, 15.00 | vr 10 mrt, 20.30 | zo
12 en wo 15 mrt, 20.00| L’ Odyssée
do 23 mrt, 15.00 | vr 24 mrt, 17.00 |
za 25 mrt, 21.00 | ma 27 mrt, 20.00
| I Pugni In Tasci ma 20 mrt, 20.00

De Groene Amsterdammer

Gawie Keyser

Brimstone za 18, di 21, do 23, ma 27
mrt 20.15 | De kinderen van juf Kiet
zo 5 mrt 11.00 | zo 5 mrt 14.30 | ma
6, wo 8 mrt 20.15 | La La Land di 28
mrt 10.30 | di 21, do 23, ma 27, vr 31
mrt, wo 5, zo 9 apr 14.30 | do 16, ma
20, vr 24, wo 29 mrt, zo 2, di 4, za 8
apr 20.15 | Lion di 14 mrt 10.30 | do
16, ma 20, vr 24 mrt 14.30 | do 9 mrt
19.15 | za 11, vr 17, woe 22, zo 26, di
28 mrt 20.15 | Nocturnal Animals di
7, woe 15 mrt 14.30 |do 2, za 4, vr 10,
ma 13 mrt 20.15 | Sing zo 26 mrt, za 1
apr 14.30 | A Street Cat Named Bob
di 7 mrt 10.30 | ma 6 mrt 14.30 | zo
5 mrt 20.15 | Tijd van leven zo 12, zo
19 mrt 14.30 | Waterboys wo 8, do
9, di 14, vr 17 mrt 14.30 | vr 3, di 7, zo
12 mrt 20.15 | De zevende hemel di
21 mrt 10.30 | vr 10, ma 13, wo 22, di
28, do 30 mrt 14.30 | di 14, zo 19, za
25 mrt 20.15

Marco Weijers

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

4 Filmtheater Zierikzee
Korte Nobelstraat 37-39 | 0111-411
223 | fizi.nl

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

Zevenaar

Trouw

Het Parool

Jos van der Burg

de Volkskrant

THE SWELLING

La danseuse di 21 mrt, 20.00 | The
Daughter di 7 mrt, 20.00 | Genius di
28 mrt, 20.00 | Hedi di 14 mrt, 20.00
| De Matthäus missie van Reinbert
de Leeuw zo 26 mrt, 15.00 | Mr.
Holmes di 14 mrt, 15.00

| The Salesman wo 1 mrt, 20.00 |
Shut Up And Write ma 13 mrt, 20.15
| Sing Street do 2 mrt, 15.00 | vr
3 mrt, 20.30 | za 4 mrt, 21.00 | di
7 mrt, 20.00 | Stop De Pounding
Heart zo 26 en di 28 mrt, 20.00 | A
Street Cat Named Bob do 30 mrt,
15.00 en 20.00 | vr 31 mrt, 17.00 |
The Violin Teacher do 23 mrt, 20.00
| vr 24 mrt, 20.30 | Die Zauberflöte
zo 12 mrt, 15.00 | TV-serie Tijd van
leven zo 5 mrt, 11.00 - 21.50 Tijd
van leven telt tien afleveringen
van elk 50 minuten. De serie wordt
integraal vertoond, met na elke twee
afleveringen een pauze

Zoetermeer

4 Hotel Theater FIGI
Het Rond 2 | 030-692 7497| figi.nl/
bioscoop | Het programma wordt
wekelijks aangevuld, raadpleeg de
site voor het complete programma

Belinda van de Graaf

NRFFAMSTERDAM.COM

Zeist

Cinema.nl/VPRO

New York op zoek naar zijn transgender vader. Dat de homo-emancipatie van ver komt, is te zien in
de documentaire The Lavender
Scare (Josh Howard), over de vervolging en het getreiter van homo’s
en lesbiennes door de Amerikaanse overheid in de jaren vijftig.
Lichtvoetiger is Amor puro y duro
(Catherine Gund), een portret van
de legendarische Mexicaanse zangeres Chavela Vargas. LAB111.NL

Gerhard Busch

onder het Britse psychodrama Seat
in Shadow (Henry Coombes), over
een man die als amateurpsychotherapeut de zoon van een vriend
gaat behandelen. Het pakt ingewikkelder uit dan gedacht, omdat
de would be therapeut zelf nogal
wat issues heeft. Het festival besteedt ook aandacht aan de
LGBTQ-gemeenschap. Onder andere met In the Mirror van de Canadese filmmaker Manuel M. Mercier. In het drama gaat een zoon in

Bor Beekman

Leve de onafhankelijke cinema!
Van 3 t/m 5 maart is Lab111 het tehuis van het Britse New Renaissan
ce Film Festival. Te zien zijn honderd korte en lange documentaire
en fictiefilms.
Het programma bevat een grote
internationale selectie korte films,
die geselecteerd zijn om hun emotionele kracht en diepgang. Sommige zijn premières, andere hebben al prijzen gewonnen. De films
lopen uiteen van relatiedrama’s,
zoals het Belgische Nkosi coiffure
(Frederike Migom) tot sciencefiction, zoals het Duitse The Swelling
(Tom Bewilogua). Ook zijn er films
te zien tegen de achtergrond van de
Europese gruwelgeschiedenis, zoals de oorlog in Joegoslavië in
Eclair (Marko Gjokovik) en nazi-
Duitsland in Die Mutprobe (Rena
Dumont). Hoe een jongen in de jaren zeventig klem zit tussen de religieuze sfeer thuis en zijn hang
naar vrijheid is te zien in de korte
uit homemovies samengestelde
documentaire Christ/El van Andreas Grützner. Maar er zijn ook
universele films te zien, zoals het
dromerige, dertig minuten durende Limbo van de Griekse filmmaker
Konstantina Kotzamani.
Naast korte films bevat het festival een selectie lange films, waar-

Zierikzee

NRC Handelsblad

New Renaissance Film Festival

straat 2 | Reserveren via e-mail
cinemaarten@planet.nl | Aanvang:
20.15
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| A United Kingdom | Geprolongeerd
Demain Tout Commence | Het Doet
Zo Zeer | Jackie | Loving | Moonlight |
T2 Trainspotting | Klassieker Down
By Law vr 10 mrt, 13.30 | za 11 mrt,
17.00 | ma 13 mrt, 20.30 | Exhibition
On Screen The Artist’s Garden American Impressionism za 25 mrt,
17.00 | ma 27 mrt, 20.30 | Fraterhuis
Academie Duitsland (met Margriet
Brandsma) za 4 mrt, 11.00 | MiddenOosten (met Hans Luiten & Jielis van
Baalen) za 18 mrt, 11.00 | Games &
Film (met Constant Hoogenbosch)
za 25 mrt, 11.00

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.

4 Filmhuis Bussum
Sing 6+ za 18 mrt, 12.45 | zo 19 mrt,
13.15 | wo 22 mrt, 14.45 | zo 26 mrt,
13.00 |
Peuterbioscoop Masha en de beer:
Naar de bioscoop wo 1 mrt, 15.00 |
vr 3 mrt, 15.15 | zo 5 mrt, 15.15 | zo 12
mrt, 10.15

Delft
4 Filmhuis Lumen

Nog te zien Lukas en Abel:
Vleugelbroertjes 6+ | Solan &
Ludwig: De grote kaasrace 5+

Amsterdam

Den Bosch

4 Eye Filmmuseum

4 Verkadefabriek

Toen mijn vader een struik werd 7+
vanaf za 18 mrt | Cinemini De krekel
zo 26 mrt | Wie is waar? zo 5, zo 12
en zo 19 mrt
4 Het Ketelhuis
Toen mijn vader een struik werd 7+
vanaf wo 22 mrt

Peuterpret Kleine Anna en lange
oom zo 12 mrt, 11.00

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Meester kikker 6+ wo 1 t/m zo 5 mrt

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Lukas en Abel: Vleugelvriendjes 6+
zo 12 mrt, 15.30 | Solan & Ludwig: De
Grote Kaasrace 5+ zo 19 mrt, 15.30

Breda

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Toen mijn vader een struik werd 7+
vanaf do 16 mrt | Museumnacht
Kids za 18 mrt 17.00-22.00 voor kids
tussen de 4 en 12 jaar oud
4 Nutshuis
Aap Poot Pies 4+ wo 8 mrt, 13.30 en
15.30 | za 11 mrt, 11.00 | Assepoester
6+ za 4 mrt, 11.00 | Babe, een
buitengewone big 8+ wo 15 mrt,
13.30 en 15.30 | za 18 mrt, 11.00 | De
kleine zeemeermin 6+ wo 29 mrt,
13.30 en 15.30 | De sterkste man van
Nederland 6+ wo 22 mrt, 13.30 en
15.30 | zo 25 mrt, 11.00

4 Chassé Cinema

Deventer

Toen mijn vader een struik werd 7+
vanaf wo 22 mrt | Festival Drukkerij
van Alles Casper & Emma: Beste
Vriendjes 4+ do 2 t/m za 4 mrt |
Ernest & Célestine 6+ do 2 t/m

Toen mijn vader een struik werd 7+
vanaf wo 22 mrt | Nog te zien Lukas
& Abel: Vleugelbroertjes 6+ | Solan &
Ludwig: De grote kaasrace 5+

4 Filmhuis De Keizer

37e Filmfestival in Assen
Op 11 en 12 maart a.s. vindt in Assen
voor de 37e keer het Internationaal

Filmfestival Assen | Vrouw & Film

plaats. Twee dagen boordevol nationale en internationale films: festivalhits, arthouseparels en voorpremières; films waarin vrouwen voor
en achter de camera centraal staan;
films die verrijken, verwarmen,
confronteren en prikkelen.
Voor de echte filmliefhebber
lichten gastprogrammeurs Rosan
Breman (Movies that Matter) en
Géke Roelink (Filmhuis Den Haag)
elk de twee films van hun keuze toe,
zijn diverse regisseurs aanwezig
voor een Q&A en spreekt Gerlinda
Heywegen over Vrouwen in art
house. De film Jackie wordt gevolgd
door een paneldiscussie over de rol

Toni Erdmann

Bussum

Nog te zien Lukas en Abel:
Vleugelvriendjes 6+ nog t/m wo
22 mrt | Solan & Ludwig: De Grote
Kaasrace 5+ nog t/m wo 22 mrt |
Verwacht Pim en Pom: Het grote
avontuur 4+ vanaf do 23 mrt | Toen
mijn vader een struik werd 7+ vanaf
do 23 mrt

Amersfoort

Lezersacties maart

za 4 mrt | Laban, het allerliefste
spookje 3+ vr 3 mrt | Lukas & Abel:
Vleugelbroertjes 6+ do 2 t/m
za 4 mrt | De nieuwe avonturen
van molletje 3+ do 2 mrt | De
Sneeuwman 2+ do 2 t/m za 4 mrt |
Solan & Ludwig: De grote kaasrace
5+ do 2 t/m za 4 mrt | Toen mijn
vader een struik werd 7+ za 4 mrt

van first ladies, vroeger en nu.
Om de films heen zijn er intieme
concerten, activistisch breien, een
spetterende afterparty en het IFA
zondagochtendontbijt.
FILMFESTIVALASSEN.NL

20TH CENTURY WOMEN

Het geheel vormt
ondertussen regelmatig een spiegel voor Roemenië
en Europa, met
name in de sterke
gesprekken over
wat we moeten en
kunnen geloven
van wat officiële
media en regeringen beweren en
waarvoor we, ook
binnen families,
kiezen te geloven,
of waarvan we
doen alsof dat zo
is, ook al weet iedereen dat wij ook
wel weten dat het
een leugen is.
11111

Kees Driessen over
Sieranevada in de Filmkrant

Zakenvrouw Ines
werkt voor een
groot Duits bedrijf in Boekarest. Wanneer
haar vader onverwachts bij
haar voor de
deur staat, verbergt ze haar ergernis niet. Als
hij haar vraagt of
ze gelukkig is,
blijft Ines het antwoord schuldig.
Vanaf dat moment doet haar hinderlijke vader er alles aan om haar leven
weer zin te geven. “De vrouwen uit de
films van [regisseur] Maren Ade willen anderen zo graag pleasen, dat ze
zichzelf ermee tekortdoen”, aldus
Mariska Graveland in de Filmkrant.
“Maren Ade heeft een bijzondere stijl
ontwikkeld om het wankele toenaderingsproces tussen vader en
dochter te volgen: ergens tussen
lang uitgerekt ultrarealisme en vervreemdende komedie in, twee onverenigbare stijlen die hier toch samengaan.” September Film stelt vijf
dvd’s van Toni Erdmann beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

simpel liefdesverhaal het grote verhaal van de Tunesische revolutie”, aldus Joost Broeren in de Filmkrant.
“De vrijgevochten Rym wordt de revolutie in Hedi’s ingeslapen leven”.
Imagine Film Distribution stelt vijf
dvd’s van Hedi beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Layla M.

SAMEN NAAR A UNITED KINGDOM?

den eenmalig vertoond op het festival. De meeste filmvertoningen
zijn inclusief een verdiepingsprogramma zoals bijvoorbeeld een introductie, Q&A of talkshow met internationale gasten, zoals mensenrechten verdedigers, filmmakers,
politici en journalisten. Ga voor alle
informatie naarmoviesthatmatter.
nl. Movies That Matter stelt 5x2
vrijkaarten voor een festivalvertoning naar keuze beschikbaar voor
lezers van de Filmkrant. Wie als
eerste reageert ontvang een strippenkaart voor zes films naar keuze.

Hedi

De 18-jarige
Layla is een jonge Amsterdamse van Marokkaanse afkomst.
Ze is niet op haar
mondje gevallen
en stoort zich
aan de negatieve
beeldvorming over de Islam. Tot
schrik en ergernis van haar familie
sluit ze zich aan bij een groep Moslimfundamentalisten. “De negende
van Mijke de Jong is een moedige
film die het verdient gezien en bediscussieerd te worden”, schreef Barend de Voogd in de Filmkrant. “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.” Cinemien
stelt vijf dvd’s van Layla M. beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Van vrijdag 24 maart tot en met zaterdag 1 april vindt in Filmhuis Den
Haag en Theater aan het Spui het
jaarlijkse Movies That Matter Festival plaats. Het festival, voortgekomen uit het Amnesty International
Film Festival, presenteert rond zeventig human rights films en documentaires vanuit de hele wereld.
Veel van deze films zijn voor het
eerst te zien in Nederland en wor-

Hedi is een twintiger die het pad
volgt dat voor
hem is uitgestippeld. Terwijl
Tunesië verandert in de nasleep van de Jasmijnrevolutie,
staat zijn leven
stil. Hij heeft een onbevredigende
baan en zijn moeder heeft een bruid
voor hem uitgekozen. Dan ontmoet
hij Rym, een vrijgevochten wereldreizigster. Haar levenslust werkt
aanstekelijk en er bloeit een romance op. Dit dwingt Hedi om voor het
eerst in zijn leven zelf een keuze te
maken. “Met zijn debuutfilm Hedi
vertelt Mohamed Ben Attia via een

Doesburg

Middelburg

4 Filmhuis

4 Cinema Middelburg

Fietsmug en Dansmug 4+ za 11 mrt,
14.00 | Meesterspion 6+ zo 26 mrt,
14.00 (met meet & Greet met Stijn
van der Plas)

Sepp de wolvenvriend 7+ do 2 en
vr 3 mrt, 14.00 | Kinderkunstweek
Korte kunstfilms wo 22 en wo 29
mrt, 14.00

Solan en Ludwig: De grote kaasrace
5+ zo 12 mrt, 15:00 | Spokenjagers
6+ za 4 mrt, 14:00 | zo 5 mrt, 14:00 |
Storm: Letters van vuur 9+ do 2 mrt,
14.00 | vr 3 mrt, 14:00 | Peuterpret
Knofje zo 19 mrt, 10.30 (voorlezen +
30 min film)

Drachten

Oldenzaal

Zaandam

4 Schouwburg de Lawei

4 Filmhuis/Stadstheater De Bond

4 Filmtheater De Fabriek

Mijn naam is Courgette (Ma vie
de Courgette) 8+ zo 5 mrt, 15.00 |
Peuterpret Wolleke zo 26 mrt, 11.00

Meester Kikker 6+ zo 19 mrt, 14.30

Ballerina 6+ zo 5 mrt, zo 12 mrt, zo 19
mrt, zo 26 mrt en zo 2 apr

Movies That Matter

Gouda
4 Filmhuis
Mijn naam is Courgette (Ma vie de
Courgette) 8+ zo 5 mrt, 13.30

Heemskerk

Rotterdam
4 KINO Rotterdam
Toen mijn vader een struik werd
7+vanaf wo 22 mrt

Schiedam
4 Wenneker Cinema

Mees Kees lang de lijn 6+ zo 19 mrt,
14.00

Masha & de beer 4+ zo 19 en zo 26
mrt, 13.00 | Mees Kees langs de Lijn
6+ zo 12 mrt, 11.00 | Sing 6+ do 2 t/m
za 4 mrt, 15.00 | zo 5 mrt, 13.00

Hoorn

Veendam

4 Cinema Oostereiland

4 Filmhuis vanBeresteyn

Mees Kees langs de lijn 6+ za 18 en
zo 19 mrt, 13.30 | Sing wo 8 mrt,
15.00

Storm: Letters van vuur 9+ zo 26
mrt, 14.00 | Peuterfilm Masha en de
beer zo 12 mrt, 10.30

Houten

Waalwijk

4 Film Aan de Slinger

4 Filmtheater De Leest

Mees Kees langs de lijn 6+ zo 5 mrt,
13.30

Masha en de beer: Naar de bioscoop
4+ do 2 mrt, 14:30 | zo 5 mrt, 14:30 |

4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel

Interesse?

Stuur een email met naam en adres
naar info@filmkrant.nl en geef daarin
aan voor welke actie u belangstelling
hebt. N.B. Slechts één actie per inzender en wie het eerst komt, die het
eerst maalt. Deze actie loopt tot 30
maart. Winnaars ontvangen bericht
en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Mees Kees langs de lijn 6+ do 2, vr 3
mrt 14.30

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Brief voor de Koning 6+ wo 15 mrt,
15.00 | Iep 6+ wo 1 mrt, 15.00 |
Mariken 9+ za 4 en wo 8 mrt, 15.00
| Operatie Noordpool 6+ wo 29 mrt,
15.00 | Wiplala 6+ wo 22 mrt, 15.00

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Nog te zien Lukas & Abel: Vleugelbroertjes 6+ | Solan & Ludwig: De
Grote Kaasrace 5+ | Verwacht Toen
mijn vader een struik werd 7+ vanaf za 25 mrt
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nnetje schatrijk worden. Vandaag nog. Het enige dat je nodig
ee. Dan staat Hollywood in de rij om dat ene zinnetje van je
nen dollars.

olgende zinnetje voor 600.000 dollar: “Een politieagent, die in
oren in ijs, ontdooit nu en denkt dat alles nog als in 1985 is.”

voor naar Hollywood, je kunt het gewoon vanuit je luie stoel
ets uit of je nog nooit iets in de film gedaan hebt. Als dat

het gouden

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

krant een artikel over een bloemen-man, die in het geheim
aan maitresses van overspelige filmsterren. Hij noemde het
t het voor 2,5 miljoen dollar.

t is het ook, als je weet uit welke elementen een gouden
je het ook zelf verzinnen, en daarna heel eenvoudig verkoop-

l Ruven en Marian Batavier schreven na hun succesvolle
LYWOOD deze unieke handleiding over hoe je je idee kunt
n gouden film-idee.

F I LM I D EE

VANAF 10 MAART
IN ONZE WINKELS

UDEN FILMIDEE staat vol met succes-voorbeelden, trucs, tips,
extra een hoofdstuk over Nederlandse gouden film-ideëen.
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n uitgave van de Theatrebookshop;
naf half september daar verkrijgar voor €19,95.
LEES HETG!
VANDAA
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MY BABY

NO RISK DISC:

www.imaginefilm.nl

www.imagineﬁlm.nl 3g

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

N U D IR

Paul Ruven & Marian Batavier

e uitgave werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het
erlands Fonds voor de Film.
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Thuiskijken
IDENTICALS

Simon Pummell over Identicals

‘Ook de film is van
identiteit veranderd’
Met Identicals, zijn derde lange film en
officieel zijn eerste speelfilm, zet de
Britse maker Simon Pummell een grote
stap van artfilm naar sciencefiction.
Maar zo ver liggen die werelden niet van
elkaar af, vind de maker zelf: ‘Ik wil het
hybride gebied overbruggen.’
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Identicals, de nieuwste film van de Britse
filmmaker Simon Pummell, werd geboren in
tussenruimtes. “Een paar jaar geleden
speelde mijn leven zich af in de wachtruimtes van vliegvelden”, legt Pummel uit. “Ik
woon in Nederland, heb nog altijd sterke
banden met Engeland, en gaf destijds les in
Amerika. Dat soort geografische verplaatsing wordt steeds normaler, steeds meer
mensen wonen ver van waar ze vandaan komen – en dat geldt niet alleen voor mensen
uit de rijkere klassen.”
Terug in Londen, de stad waar hij lang had
gewoond, bedacht Pummell zich eens: wat
als ik mezelf hier tegen zou komen – een versie van mezelf die een ander pad koos?
Rondom die premisse bouwde hij zijn onconventionele romantische thriller. De jonge
Slater (Lachlan Nieboer) moet in een nabije
toekomst toezien hoe zijn vriendin Nadia
(Nora-Jane Noone) wordt vermoord. Al snel
is Slater verstrikt in de intriges rondom het
raadselachtige bedrijf Brand New-U, dat zijn
cliënten de mogelijkheid biedt om het leven
over te nemen van een ‘identical’.

Grensgebieden

Bij zijn première op het filmfestival van
Edinburgh in 2015, en bij de vertoning op het
IFFR enkele maanden later, heette de film
nog Brand New-U. Vervolgens werd de film
voor de Amerikaanse markt aangekocht door
de grote distributeur Samuel Goldwyn, die
de titel veranderde in Identicals.
“Eigenlijk vind ik het een betere titel”,
lacht Pummell nu. “Interessant genoeg heeft
de film zelf dus ook het verhaal van Slater
nagebootst: hij is een paar keer van identiteit
veranderd. De film begon zijn leven in een
Europese arthouse-context, en veranderde
vervolgens in een scifi-thriller voor de Ame-

rikaanse markt.”
Die identiteitswisselingen zijn ook betekenisvol in Pummells eigen carrière: met
Identicals zet hij expliciet een stap richting
de genrefilm. “Dit is echt een overgangsfilm
voor me. Ik heb altijd gewerkt in het spectrum van de artfilm, en dan nog aan de experimentele kant daarvan. Science fiction heeft
altijd een rol gespeeld in mijn werk, maar
meer op een zijdelingse manier: ik speelde
met een post-industriële, gothische stijl die
je ook in de genrefilm ziet, en veel onderwerpen die mij intrigeren, zoals de instabiliteit
van identiteit en een post-humanistische
manier van denken, hebben een heel natuurlijke plek in dit genre. Interessant genoeg
heeft de ontvangst van Identicals mijn ogen
ervoor geopend dat de genrefilm misschien
wel opener is dan de hardcore artfilm, terwijl
die de reputatie heeft experimenteler te zijn.”
Ook Pummells laatste twee films begaven
zich in een grensgebied, maar dan dat tussen
fictie en nonfictie. De found footage documentaire Bodysong (2003) vertelde het verhaal van een mensenleven door middel van
beelden uit honderd jaar filmgeschiedenis.
Shock Head Soul (2011) vermengde elementen van fictie en documentaire om het historische verhaal te vertellen van Daniel Paul
Schreber, die in 1903 een verslag van zijn eigen geestesziekte schreef.
“Die beide films zijn vooral beschouwd als
documentaires, maar voor mij zijn dat ook al
fictiefilms. Mijn ervaring met het overbruggen van die categorieën, is dat het heel spannend is als maakproces, en dat een klein publiek van critici en cinefielen het heel
interessant vindt. Maar daarbuiten is het
lastig: mensen willen bij een groep horen en
je past niet in die groepen. Ik hoop dat ik met
Identicals dat hybride gebied kan overbruggen, al zal ook deze film een beetje tussen
twee werelden blijven slingeren.”

Déjà-vu

Die overbrugging vindt ook zijn weg naar de
stijl van Identicals, een film die is opgebouwd
uit referenties naar eerdere films. “Deels is
het een film over andere films, en hoezeer
filmbeelden onderdeel zijn gaan uitmaken

van ons eigen geheugen en onze belevingswereld. De scènes die je ziet, zijn doelbewust
klassiek opgebouwd. Maar de relaties tussen
de scènes staan op losse schroeven. Ik wilde
dat het ongemakkelijk zou voelen.”
Voor cinefiele kijkers levert Identicals
daardoor een constante stroom aan déjà-vu-

gevoelens op, herinneringen aan een breed
scala aan eerdere films, die echter op een
droomachtige manier worden vervormd en
een nieuwe context krijgen. “We zochten
naar gelaagdheid: we verwijzen niet alleen
naar Hitchcock, maar ook naar Brian De
Palma. De Palma’s films zijn heel expliciete
remixes van Hitchcock, maar toen hij als
filmmaker begon wilde hij experimentele
films maken, en die insteek heeft hij altijd
behouden. Mijn cameraman Reinier van
Brummelen en ik spraken er expliciet over
dat de film een liefdevolle Europese remix
van Amerikaanse films moest worden. Maar
toen de film op een gegeven moment een
relatief heel groot publiek kreeg, vonden
uiteraard veel mensen hem sloom. Ik kom
natuurlijk wel uit die Europese arthouse-
context!”
Identicals

GROOT-BRITTANNIË, 2015 | REGIE SIMON

PUMMELL | 100 MINUTEN | TE ZIEN VIA ITUNES 

Southside With You

Kritiekloze Obama-nostalgie
Het exclusief op Netflix te streamen Bar
ry en het via Amazon te huren Southside
With You vormen een merkwaardig twee
luik van films over Barack Obama die niet
verder durven te gaan dan een kritiekloze
blik op zijn boeiende jeugd.
Barry blies leven in het coming-of-ageverhaal van Obama door hem te verbeelden als
een studerende jongeman die zich door allerlei milieus ploetert. Het is een geloofwaardige biografische film over een verwarde
jongen eind jaren zeventig in New York, te
wit voor de basketballers in de achterstandswijk Harlem en te zwart voor de academische bubbel van Columbia University. Het
leverde een interessante karakterschets op
die zich iets te graag wilde onderdompelen in
Obama’s jeugd. Alsof we onszelf er plechtig
aan willen herinneren dat er wel degelijk ooit
een president is geweest die een empathisch
wezen van vlees en bloed was. Southside
With You kwam in Amerika eerder uit dan
Barry en zette nog harder in op deze Obama-nostalgie. Gestructureerd als een romantisch drama in de stijl van Linklaters Before-trilogie legt de film de eerste ‘date’ van
Barack en Michelle in Chicago medio jaren
negentig vast – ook al blijft zij stellig volhouden dat ze als collegae niet kunnen daten.
Date of niet, de eerste afspraakjes van de
Obama’s zijn legendarisch. Het stel bezoekt
een tentoonstelling met zwarte kunst, staat
stil bij het magnifieke schilderij Sugar Shack
van Ernie Barnes (dat steeds blijft terugkomen: in de jaren-zeventigsitcom Good
Times, als albumhoes van Marvin Gaye’s I
Want You en kortgeleden weer als de voorkant van I’m Gay van Obama-aanhanger en
internet-rapsensatie Lil B), laat zich betoveren door traditionele Afrikaanse dans en besluit de controversiële ‘Spike Lee Joint’ Do
the Right Thing in de bioscoop te gaan zien.
Door al die culturele activiteiten te tonen

draagt Southside With You bij aan een rijk
intertekstueel web van verwijzingen en benadrukt het bovendien het belang van zulke
kunst voor de zwarte inwoners van Amerika.
Tegelijkertijd staan de Obama’s in spe erbij
en kijken ze er maar naar. Dieper dan dat
durft de film niet te gaan.
Na het zien van Barry en Southside With
You rijst de vraag: hoe zou een film over het
présidentschap van Barack Obama eruitzien? Wat zou Oliver Stone als vaste filmbiograaf van Amerikaanse presidenten met het
materiaal doen? Of een Spike Lee die met
Malcolm X een van de beste biografische
films ooit heeft gemaakt? Zouden deze dikwijls kritische filmmakers de president, die
zijn hele leven manoeuvreerde tussen etnische, economische, sociale en politieke milieus, in al zijn complexiteit durven vangen?
Of zouden ze ook de kant opgaan van Barry
en Southside With You, films die het kritische werk aan anderen overlaten en liever
vieren dat Obama in zijn jeugd een best wel
cool persoon is geweest?
HUGO EMMERZAEL

Southside With You
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VERENIGDE STATEN, 2016 |

REGIE RICHARD TANNE | 84 MINUTEN | TE ZIEN VIA
AMAZON 
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Hoge Naarderweg 3,
1217 AB Hilversum
Donderdag 1 december
2016, 12.02 uur
De klant, een jonge, mooie stewardess, zit
met betraande ogen naar de laptop te kijken
die voor haar neus is neergezet. Vanaf de plek
waar fotograaf Bob Bronshoff en ik door de
productie zijn geposteerd, is er niks te zien,
maar het gekreun en gesteun laten weinig aan
de verbeelding over. Met een kordate beweging klapt ‘de mannentester’ de laptop dicht.
Haar assistente ontfermt zich over de stewardess, die in ongeloof de handen voor de ogen
heeft geslagen.
In een volgestouwde kamer van een studio
in Hilversum is regisseur Hiba Vink bezig met
de opnamen voor De mannentester, een Endemol-dramaserie voor KPN Presenteert, het
betaalkanaal dat vorige maand met veel bombarie in de markt werd gezet met Leon de
Winters ambitieuze dramaserie Brussel.
De mannentester belooft ook wat. De serie
is gebaseerd op het gelijknamige boek van
Heleen van Royen, wier bestseller De gelukkige huisvrouw al succesvol werd verfilmd
door Antoinette Beumer (in 2010) en De ontsnapping – iets minder succesvol – door
Ineke Houtman (2015). Deze maand verschijnt haar eerste eigen documentaire in de
vaderlandse bioscopen: Het doet zo zeer, die
op de tweede plek eindigde in de publiekspoll
van het International Film Festival Rotterdam
– pal na Moonlight.
In De mannentester (2009), de vierde roman van Van Royen, draait het om Victoria
Kramer, een bloedmooie privédetective die
zich voor veel geld verhuurt als lokeend aan
achterdochtige vrouwen en mannen die willen weten of hun partner een grote verleiding
kan weerstaan. Temptation Island, maar dan
met pruiken, valse namen, twee telefoons en
een tatoeëerpistool – de korte synopsis was
genoeg voor een Duitse uitgever om 80.000
euro te bieden voor de vertaalrechten van het
boek.

OP DE VOORGROND EVA VAN DE WIJDEVEN (VICTORIA, DE MANNEN
TESTER), LILIANA DE VRIES (DE BEDROGEN STEWARDESS) EN PUCK
POMELIEN BUSSER, DE ASSISTENTE VAN DE MANNENTESTER. ACHTER
V.L.N.R. DATA HANDLER RICK GRIEMINK, FOCUS PULLER NINA DA
COSTA, D.O.P. HIDDE BOORSMA, GELUIDSMAN JAC VLEESHOUWERS,
OPNAMELEIDER CORA AARNOUTSE EN REGISSEUR HIBA VINK

En nu is er dus een 10-delige serie, geschreven door Willem Bosch, Inge Hardeman,
Pasja van Dam, Liesbeth Strik en Melle Runderkamp en geregisseerd door Pieter van Rijn,
Annemarie van de Mond en Hiba Vink. Vink,
die indruk maakte met haar kortfilms Ode
ober (2008) en Remember to Check Out (2016)
had het liefst alle afleveringen geregisseerd,
maar haar man Michiel van Jaarsveld is ook
druk – met de opnamen van het vijfde seizoen
van Penoza in dit geval – en ze hebben samen
een kind van vier. Maar ze heeft samen met
cameraman Hidde Boorsma “een stevige stijl”
neergezet voor de andere regisseurs, zegt
Vink, die vol lof is over het vertrouwen en de
vrijheid die ze heeft gekregen.
De wereld van De mannentester is “nét niet

realistisch”, legt Vink uit, terwijl er blokken
worden gelegd onder de stoel van de stewardess, zodat ze iets hoger komt te zitten. Eva
van de Wijdeven – strak bobkapsel, kokerrok,
chique blouse, Uggs – ziet het geamuseerd
aan. “Mag ik mijn sloffen aanhouden of moet
ik mijn hakken aan?” vraagt ze. Ze mag haar
Uggs aanhouden, haar benen zijn niet zichtbaar, antwoordt Boorsma. De hakken blijven
op een krukje buiten beeld staan.
Boorsma zit met zijn camera op schoot op
een karretje dat rustig heen en weer wordt
gereden langs het glazen bureau van Victoria.
De geluidsman haalt acrobatische capriolen
uit op een keukentrapje. “Kunnen we iets
doen aan het gekraak?” vraagt Vink.
Dat blijkt nog niet zo eenvoudig, de opnamen gaan door. Van de Wijdeven verhaspelt
haar tekst. “Rustig aan!” zegt Vink, die nog
niet helemaal tevreden is over de timing. De
volgende take beweegt de camera wél precies
zoals ze wil van de mannentester naar de stewardess naar de assistent naar de stewardess

en weer terug naar de mannentester. “Heel
goed”, zegt Vink. “We gaan close-ups doen.”
“Fijn”, zegt Van de Wijdeven, “dan kan ik mijn
Uggs aanhouden.”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

De mannentester

NEDERLAND, 2016/2017 |

SCENARIO PAULINE VAN MANTGEM (HOOFDSCHRIJVER
EN AFL. 9), WILLEM BOSCH (AFL. 1, 4, 6 EN 10), INGE
HARDEMAN (AFL. 2), PASJA VAN DAM EN LIESBETH
STRIK (AFL. 3, 7 EN 8), MELLE RUNDERKAMP (AFL.
5) | REGIE HIBA VINK (AFL. 1 T/M 4), PIETER VAN RIJN
(AFL. 5 EN 6), ANNEMARIE VAN DE MOND (AFL. 7
T/M 10) | PRODUCENT ENDEMOL SHINE NEDERLAND |
CREATIVE PRODUCENT KENNARD BOS | UITVOEREND
PRODUCENT STINE FLEX | CAMERA HIDDE BOORSMA |
MONTAGE GODELINDE POLLMANN (FILMMORE) | ART
DIRECTION TESS ELLIS EN JOYCE VAN DIEPEN | KLEDING
LYNN VAN ECK EN INGRID SCHAGEN | 10 X 45 MINUTEN,
KLEUR | OMROEP KPN PRESENTEERT | MET EVA VAN DE
WIJDEVEN, PUCK POMELIEN BUSSER, LILIANA DE VRIES
| TE ZIEN VANAF 14 APRIL 
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JURY PRIZE

‘FIEN TROCH IS EEN
SUPERTALENT
EN HOME IS HAAR
PRONKJUWEEL’

FESTIVAL DE CANNES

- HUMO -

( FISH TANK )

‘LIKE REBEL WITHOUT A CAUSE,
EASY RIDER AND KIDS…WITH

ASTONISHING
PERFORMANCES,
REMARKABLE
USE OF MUSIC,
AND TRULY DEFT
FILMMAKING
AMERICAN HONEY HAS EVERY
POTENTIAL TO BE THAT FILM
FOR THIS GENERATION’

BEST
BEST MUSIC
MUSIC
BEST
MUSIC
AUDIENCE AWARD
AUDIENCE
AWARD
AUDIENCE
AWARD

TWITCH

★★★★

★★★★

‘LEVENDIG,
AANGRIJPEND EN
ZELFVERZEKERD.’

‘EEN FILM DIE ZIJN
EIGENZINNIGHEID UIT ZIJN
HERKENBAARHEID HAALT.’

- FOCUS KNACK -

- DE MORGEN -

★★★★

‘FIEN TROCH WEET ALS GEEN ANDER DE
LEEFWERELD VAN JONGEREN TE VATTEN.’
- METRO -

EEN FILM VAN FIEN TROCH

VANAF 9 MAART IN DE BIOSCOOP
www.cineart.nl

/cineartnederland
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SOUNDTRACK VAN JOHNNY JEWEL

VANAF 23 MAART IN DE BIOSCOOP

4gst

RegisseuR salvadoR del solaR is momenteel ministeR van CultuuR in PeRu.

Peruaanse debuutfilm waarin
indringende gebeurtenissen
uit het verleden nog steeds
dramatische gevolgen hebben
voor het heden.

VANAF DONDERDAG 23 MAART
IN DE FILMTHEATERS

MAGALLANES
director:

SALVADOR DEL SOLAR

films facing the world

